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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Redactioneel
Nederigheid is 'n lafhartige manier om iets te schijnen. (Idee 223, VW II,
435)
Nederigheid was beide heren vreemd. Multatuli en Willem Frederik Hermans lieten
geen gelegenheid voorbijgaan om hun visie op de werkelijkheid uiteen te zetten op
een toon alsof zij de wijsheid in pacht hadden. En zo vallen er meer overeenkomsten
te ontdekken, al zijn er ook verschillen. Hermans was in ieder geval gefascineerd
door Multatuli. Naar het schijnt herkende hij zichzelf zozeer in zijn grote voorganger
dat hij vooral zichzelf in de biografie stopte die hij van Multatuli schreef. En die
werkwijze is dan ook weer Multatuliaans.
In dit themanummer treft u de sporen aan van de fascinatie voor Multatuli in het
leven en werk van diens twintigste-eeuwse geestverwant. De aanleiding is het
verschijnen van deel zeventien van de Volledige Werken van Hermans, dat geheel
aan Multatuli is gewijd. Het werd op 29 juni gepresenteerd in het Multatuli Huis,
waar tot het einde van het jaar ook een tentoonstelling was over Hermans' fascinatie
voor Multatuli, met originele typoscripten van Hermans uit de collectie van het
Multatuli Genootschap en uit het Archief W.F. Hermans, dat in beheer is van het
Literatuurmuseum. De Volledige Werken worden verzorgd door het Huygens Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis in samenwerking met het Willem Frederik Hermans
Instituut en uitgegeven door De Bezige Bij. Cyril van den Hoogen, penningmeester
van het Multatuli Genootschap en tevens van de Stichting Willem Frederik Hermans
Instituut, was intensief betrokken bij de organisatie van de boekpresentatie en de
tentoonstelling. Ook trad hij op als gastredacteur van onderhavig themanummer.
Het inleidende artikel is van de hand van Dik van der Meulen en Cyril van den
Hoogen. Zij staan stil bij de uiteenlopende wijzen waarop Hermans zich met Multatuli
heeft beziggehouden: als biograaf, tekstbezorger en polemist. Marc van Zoggel gaat
in op de totstandkoming van Hermans' biografie De raadselachtige Multatuli.
Vervolgens belicht Tom Phijffer een wel heel bijzondere samenkomst in de regio
Lebak in 1971. Peter Kegel stortte zich op de bibliotheek van Hermans, waarin hij
het nodige aan Multatuliana gevonden heeft. Daan Rutten exploreerde
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de verschillende manieren waarop beide schrijvers de werkelijkheid wilden kennen
vanuit filosofisch perspectief. Maurits Verhoeff deed een ontdekking in het archief
van het Multatuli Genootschap: ‘Ik houd niet van comité's’, antwoordde Hermans
op het verzoek toe te treden tot het Lebak-herdenkingscomité in 1956. Het lijkt wel
een echo van Multatuli die zei ‘Ik hou niet van...’ en dan volgde er iets, bijvoorbeeld
‘Ik hou niet van onaangenaamheden (Idee 226) of ‘van praterigheid’ (Idee 519), of
‘bliek’ (Idee 1121). In de rubriek Media enkel fragmenten waarin Hermans en
Multatuli in één adem genoemd worden. Tot slot belicht Klaartje Groot de vriendelijke
kant van Hermans, zelf jegens multatulianen.
De redactie
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Hermans en Multatuli
Een vriendschap voor het leven
Dik van der Meulen en Cyril van den Hoogen
Wie erbij was, op 5 maart 1995, vergeet het nooit meer: Willem Frederik Hermans
die, zwaaiend met zijn grote magere handen, in de Amsterdamse Stadsschouwburg
de multatulianen aller windstreken toesprak om de voltooiing van Multatuli's Volledige
Werken te vieren. Hoewel hij vervaarlijk hoestte, vermoedden weinigen dat het een
van zijn laatste publieke optredens zou zijn. Nog geen twee maanden later overleed
hij.
Volgens Freddy de Vree, goede vriend van Hermans, had de schrijver van deze
avond zeer genoten.1 Mogelijk deed het hem ook genoegen dat Prins
Willem-Alexander, die de laatste delen in ontvangst nam, diezelfde avond beloofde
te zijner tijd beschikbaar te zullen zijn voor de presentatie van de Volledige Werken
van Hermans. De prins hield woord: tien jaar later, op 4 november 2005, werd deel
1 aan hem overhandigd.
Zou Hermans in de Stadsschouwburg hebben teruggedacht aan een plechtigheid van
bijna zestig jaar eerder? Ook die dag was hij erbij, op 19 februari 1937, toen hij als
vijftienjarige met nog geen vijftig bezoekers een lezing bijwoonde ter herdenking
van Multatuli's vijftigste sterfdag.

Brief W.F. Hermans aan Oom P.C.
[...]
Een paar weken terug werd de 50ste sterfdag van Multatuli herdacht. Bij
die gelegenheid ben ik te weten gekomen, waar ergens in Amsterdam zich
zijn geboortehuis bevond.
Bij op een goede Zaterdagmiddag ben ik er eens heengewandeld.
Het is toch altijd interessant eens te weten hoe Nederland de nagedachtenis
zijner grote mannen eert:
Het huis moest zich bevinden in de Kostjespoortsteeg naast een loodgieter,
dat had ik op een foto eens gezien en het nummer
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Brief van Willem Frederik Hermans aan Pieter Cornelis Meyners, 9 maart 1937 (Archief W.F.
Hermans, Literatuurmuseum). Pieter Cornelis Meyners, huisvriend van Hermans' ouders of ‘Oom
P.C.’ moedigde een nog heel jonge Hermans aan zich in Multatuli te verdiepen, een advies dat hij
gretig opvolgde. Zo bezocht hij op 19 februari 1937 de Amsterdamse Multatuli-herdenking ter
gelegenheid van diens vijftigste sterfdag. Niet lang daarna bezocht hij Multatuli's geboortehuis in de
Korsjespoortsteeg en de Douwes Dekkerstraat.
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wist ik niet. De wandeling er heen was heel mooi, wat voornamelijk in de
Herengracht zat, waar ik een heel eind langs moest lopen. De
Korsjepoortsteeg zelf was niet zo nauw en ook niet zo vies als ik mij dat
voorgesteld had. Onwillekeurig kreeg ik zo'n idee dat de hele zaak er
bezaaid zou zijn met halfafgeknauwde broodkorsten. Aan het huisje zelf
was niets bij zonders te zien: het was net eender als alle andere oude huisjes
die niet al te fraai zijn. Er was een hoog stenen stoepje met twee smalle
deuren. De eerste en tweede verdieping hadden ieder twee ramen aan de
straatzijde, de derde één, waarboven een zolderraampje.
Nadat ik zo enige ogenblikken in een droefgeestig gepeins verzonken, niet
geheel ongelijk dat, hetwelk den vreemdeling onder de beproefde leiding
van Baedecker, op Corsica overvalt, in de Korsjespoortsteeg voornoemd,
gestaan had, was ik niet in staat iets bijzonders aan het huis te ontdekken.
Alleen viel mij op dat de bewoners een bijzondere voorliefde voor
spionnetjes hadden, hetwelk me niet ongeschikt scheen om schuldeisers
een warme ontvangst te bereiden. Plotseling viel mijn oog echter op een
knobbelig uitsteeksel tussen de ramen op de tweede verdieping, niet
ongelijkvormig aan de helft ener doorgesneden savoie kool. Na enig scherp
turen kon ik er een roestkleurige vergulde M en U op ontdekken/ ook nog
enige onleesbare letters/. Een diep nadenken bracht mij op het idee dat dit
wellicht de kleine maar reine/ in geen jaren schoongemaakte/ hulde van
Nederland aan een zijner grootste mannen trachtte voor te stellen. Toch
herinnerde ik mij ook wel eens van een zekere Douwes Dekkerstraat
gehoord te hebben. ‘Ziedaar de tweede hulde’, dacht ik. De D.D. straat
nu, ligt vlakbij de Ten Katestraat. De Amsterdamse raad scheen niet te
vrezen dat de doden elkaar zouden bijten: Ik vond dat alles er recht
dankbaar uitzag. Stel u voor: ze was vast nog wel breder dan 5 meter en
misschien nog wel langer dan 30!!!! Enkele in ontbinding verkerende
koolstronken gaven het geheel een landelijk aanzien, midden in
Amsterdam!!! U moet weten dat de groentemarkt in de Ten Katestraat
daar vlak bij is.
Bovendien rook het er als een paard dat pas beslagen is.
Overstroomd met vaderlandse gevoelens kwam ik die middag thuis.
[...]
W.F. Hermans
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In de decennia die volgden zou Hermans zich met wisselende intensiteit in Multatuli
verdiepen. In 1976 mondde dit uit in de totstandkoming van zijn biografie De
raadselachtige Multatuli, waarvan in het Multatuli-jaar 1987 een ingrijpend herziene
nieuwe uitgave op de markt kwam. Zijn allereerste stuk over Multatuli, Pionier in
het vacuum, was een kwarteeuw eerder al verschenen.2 In later jaren werd hij een
regelmatige medewerker van het gelijknamige tijdschrift. Als Age Bijkaart heeft
Hermans menigmaal over Multatuli geschreven voor Het Parool (later gebundeld in
Boze brieven van Age Bijkaart). En dan was er nog een groot aantal artikelen voor
onder meer NRC Handelsblad en Elsevier, veelal overgenomen in de essaybundels
Door gevaarlijke gekken omringd (1988), Malle Hugo (1994) en in de herziene druk
van De raadselachtige Multatuli. Een van zijn laatste Multatuli-publicaties was het
kleine boekje met de lange titel Slechte kritieken gaan nooit verloren, goede ook
niet, sinds kort (1993), waarin hij van leer trok tegen Annemarie Kets-Vree, de
bezorger van de historisch-kritische uitgave van Max Havelaar.
Een multatuliaan bij uitstek, zo zou je Hermans wel kunnen noemen. Gevierd als
schrijver maar tegelijk omstreden, onvoorspelbaar en onnavolgbaar, de meest
gevreesde polemist van zijn tijd; bewonderaar van Multatuli zonder navolger te zijn,
die bovendien - toeval of niet - net als zijn voorganger Nederland de rug toekeerde.
Reden genoeg om wat langer stil te staan bij de uiteenlopende wijzen waarop Hermans
zich met Multatuli heeft beziggehouden: als biograaf, tekstbezorger en polemist.

Biograaf
In het voorwoord bij de tweede druk van De raadselachtige Multatuli schreef
Hermans:
Het is een hoogst opmerkelijke eigenaardigheid van de Multatuli-studie
dat degenen die zich daarmee beziggehouden hebben, haast voortdurend
grote hindernissen op hun pad ontmoetten. Ze gingen te jong dood, of ze
zagen zich, na hun meningen over de schrijver te boek gesteld te hebben,
genoopt daarop geheel of gedeeltelijk terug te komen, en te erkennen dat
ze niet alles geweten hadden wat ze hadden moeten weten. [...]
Blijkbaar is het niet mogelijk Multatuli's gestalte anders dan met vallen
en opstaan te benaderen.3
Inderdaad leek er een doem te rusten op het biograferen van Eduard Douwes Dekker.
Tot 1920 verschenen er verscheidene boeken over zijn leven, maar sinds-
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dien moesten de weinigen die het probeerden het met de dood bekopen: E. du Perron,
die de eerste helft van Dekkers leven had beschreven in De man van Lebak, stierf in
de meidagen van 1940, en bijna veertig jaar later overleed ook Paul van 't Veer toen
hij nog maar halverwege was. In feite was Hermans, toen hij deze regels schreef, de
eerste en enige die sinds 1920 het complete leven van Multatuli in kaart had gebracht.
Onder de doden bevond zich trouwens ook nog een heuse antibiograaf, de advocaat
Salco Tromp Meesters, die - niet ver van Multatuli's laatste woonhuis in
Nieder-Ingelheim - in 1937 met zijn auto vol belastende multatuliana de Rijn inreed
en verdronk. ‘Een bijgeloovige zou zeggen, dat de schim van Multatuli wraak heeft
willen nemen,’ aldus Menno ter Braak, toen hij het nieuws vernam.4
Hermans maakte zijn werk dus wel af, maar hij wist zeer goed dat het bij zijn boek
niet zou moeten blijven. Een fatsoenlijke bronvermelding heeft De raadselachtige
Multatuli bijvoorbeeld niet, en hij was de eerste om toe te geven dat hij geen
wetenschappelijke pretentie had. Het controleren van feiten aan de hand van bronnen
noemde hij in zijn naschrift ‘een veel te grote taak voor een man alleen en bovendien
een waarvoor ik niet ben opgeleid en waarvoor ik, een leven lang worstelend tegen
nooit geheel bedwongen slordigheid, niet de minste aanleg bezit’.5 Dat hij niet altijd
even nauwkeurig was, sprak hij evenmin tegen. Zijn biecht is misschien nog het best
te begrijpen in het licht van zijn bewondering voor J.J. Slauerhoff. Hermans meende
dat de grootheid van die dichter voortkwam uit zijn slordigheid die - net als bij
Hermans zelf - berustte op een al te groot vertrouwen in zijn eigen geheugen. (Maar
o wee als anderen zich vergisten!) Een échte, wetenschappelijke biografie van
Multatuli zou volgens Hermans uiteraard geen slordigheden mogen bevatten en wél
geannoteerd moeten zijn, met een omvang van ten minste 1500 pagina's.
Dat neemt niet weg dat Hermans, bij gebrek aan volledige Volledige Werken, wel
degelijk op eigen bronnenonderzoek is uitgegaan. Dit leverde een aantal min of meer
onbekende feiten op, maar daarin is niet de voornaamste betekenis van zijn boek
gelegen. De raadselachtige Multatuli is in de eerste plaats een boek van Hermans,
waarin het complexe wereldbeeld uit zijn romans, verhalen en polemieken doorklinkt.
Niet voor niets noemden verschillende recensenten het boek, meer nog dan een
biografie van een ander, een zelfportret.6 Desondanks is het, enkele slordigheden en
wel zeer persoonlijke interpretaties ten spijt, een uitstekend overzicht van Douwes
Dekkers leven geworden; iets waaraan zeker in die tijd veel behoefte was.
Hoe keek men in kringen rond het Multatuli Genootschap tegen De raadselachtige
Multatuli aan? Toen het boek in 1976 verscheen, bestond het tijdschrift Over
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Multatuli nog niet. Garmt Stuiveling, voorzitter van het Multatuli Genootschap en
bezorger van Multatuli's Volledige Werken, bediende zich van De Gids om er zijn
oordeel over te vellen.7 Als wetenschappelijk geschoold letterkundige hekelde hij
Hermans' gebrekkige bronvermelding, waardoor allerlei terloopse zinnen in de
biografie niet verifieerbaar waren, zoals de leeftijd van Dekkers Atjehse vriendin (of
zelfs echtgenote) Si Oepi Keteh, zijn ontslag bij de Amsterdamse textielfirma Van
de Velde en de rijksdaalder die hij als kind gestolen zou hebben. Stuivelings
belangrijkste kritiek betrof echter ‘de onevenredigheid van de onderdelen’. De
raadselachtige Multatuli was in zijn ogen hooguit ‘een biografisch vermomd essay’,
waarbij hij, Stuiveling, zich weinig gelukkig toonde met de kwaliteit van Hermans'
‘persoonlijke opmerkingen en oordeelvellingen’. Zelfs voor het rijke fotomateriaal
had de criticus geen lof: het was immers al grotendeels terug te vinden in de
verzamelbundel Multatuli uit 1970.8 Desondanks vreesde Stuiveling, omdat niemand
minder dan Hermans het had geschreven met de voor hem typerende uitdagende
beschrijvingen en aanvallen op derden, dat het voortaan als hét Multatuli-boek zou
voortleven.
Toen Hermans' boek jaren later in Over Multatuli werd besproken, naar aanleiding
van de verschijning van de tweede druk, viel het oordeel veel milder uit. De Vlaamse
letterkundige Marcel Janssens noemde De raadselachtige Multatuli ‘bovenal een
vinnig verteld verhaal, een grootstendeels betrouwbaar gebeurtenissenverhaal,
doorspekt met hier en daar een betwistbare interpretatie’.9 Hij prees de rake typeringen
van Douwes Dekker en de talrijke bijfiguren.
Het is een oordeel dat tegenwoordig door weinigen meer in twijfel wordt getrokken.
Van de Multatuli-biografieën is die van Hermans vermoedelijk de vlotst leesbare.
Dit komt door de prikkelende beschrijvingen van Dekkers levenswandel en diens
opponenten, en door Hermans' selectie van historische achtergronden, waarbij hij
controverses niet schuwde. De lezer blijft geboeid, doordat Hermans elke beschrijving
van een kwestie steevast van zijn eigen nuchtere - of nuchter klinkende - oordeel
voorziet. Zo somt Hermans bij Multatuli's beschuldiging dat de resident Brest van
Kempen de Javaanse regent de hand boven het hoofd zou hebben gehouden omdat
die hem meiden leverde, maar liefst zes redenen op waarom deze verdachtmaking
niet serieus valt te nemen.10 Hermans had een begenadigd strafadvocaat kunnen
worden.
Als geen biograaf voor of na hem probeerde Hermans de persoon, het genie, te
begrijpen en dat levert ook de mooiste passages op, juist omdat Hermans zijn eigen
wederwaardigheden in die van Multatuli herkende. Een opmerking van de biograaf
over Multatuli's uitgever G.L. Funke bevatte - tussen de regels - een uithaal naar
G.A. van Oorschot, jarenlang Hermans' eigen uitgever: ‘Zoals er wel
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uitgevers zijn die hun dichters gedeeltelijk in jenever uitbetalen, zo betaalde Funke
zijn pathologische bedelaar gedeeltelijk in de vorm van aalmoezen.’11 Nóg meer dan
op Multatuli was ook de volgende opmerking op Hermans zelf van toepassing: ‘Was
dit nog langer uit te houden: gelijk te hebben en het bij voortduring niet te krijgen,
niet alleen niet in de politiek, maar zelfs niet in de verachte “letterkunderij”?’12

Tekstbezorger
In 1987 verscheen, tegelijk met de tweede druk van De raadselachtige Multatuli,
Hermans' eigen editie van Max Havelaar - met als toevoegingen op de toch al volle
titelpagina: ‘Voor het eerst, na meer dan honderd jaar, een fotografische herdruk van
de laatste, door de auteur zelf herziene uitgave’ en ‘Ingeleid en van verklarende noten
voorzien door Willem Frederik Hermans’.
In deze inleiding lichtte Hermans in achttien bladzijden toe waarom zo'n herdruk
nodig was. Als schrijver die, net als Multatuli, veelvuldig zijn werk herzag, was
Hermans een fervent aanhanger van de zogeheten Ausgabe letzter Hand: de laatste
bij leven van een auteur verschenen uitgave. In het geval van Max Havelaar was dat
de vijfde druk, die in 1881 was verschenen. Hermans gruwde van de vele versies die
sinds 1887 op de markt waren gekomen. Af en toe werd teruggegrepen op die vijfde
druk, maar dan werden weer de ‘Aanteekeningen en Ophelderingen’ weggelaten of
verminkt, of had de editeur van dienst eigen toelichtingen toegevoegd en de spelling
herzien. Dat gevaar was er bij Hermans' editie niet, want dit was eenvoudigweg een
fotografische herdruk, met als enige aanpassing een flink aantal driehoekjes in de
kantlijn, die verwezen naar zijn ‘Commentaar’ achterin de uitgave.
Over deze editie correspondeerde Hermans met zijn vriend Frans Janssen, die zich
in 1983 al had gemengd in een academische discussie over editiewetenschap en over
de vraag hoe een verantwoorde uitgave van Max Havelaar eruit zou moeten zien.13
In hun lezenswaardige toelichting bij het Multatuli-deel van Hermans' Volledige
Werken gaan de editeurs van het Huygens Instituut hierop uitvoerig in.
Hermans drong bij zijn uitgever om commerciële redenen aan op verschijning
vroeg in het Multatuli-jaar 1987, want hij voorzag de verschijning van andere
Havelaars en van een groot aantal publicaties over Multatuli. Met reden: al in 1986
verscheen bij De Boekerij een editie, bezorgd door de hoogleraar A.L. Sötemann,
die bekend was van zijn proefschrift De structuur van Max Havelaar.14 In deze editie
was de spelling aangepast en werden, in de ogen van Hermans een nog groter vergrijp,
Multatuli's ‘Aanteekeningen en Ophelderingen’ weggelaten.
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W.F. Hermans in zijn woonplaats Brussel, 29 februari 1992. Foto door Jan van Impe (particuliere
collectie). Hermans bezocht graag rommelmarkten en zeker die op het Vossenplein in de Marollen.
Zojuist heeft hij een Max Havelaar gekocht met op de band ‘Traduit du Néerlandais par E. Mousset,
Edition de la Toison d' Or’ (1943). De foto verscheen onder de titel ‘W.F. Hermans Gefotografeerd’
bij de Antwerpse antiquaar Demian in een oplage van vijftien.
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Door zijn keuze voor een fotografische herdruk kon Hermans met stelligheid zeggen
dat zijn uitgave in 1987 de enige verkrijgbare correcte versie was, in de zin dus van
Ausgabe letzter Hand. Aan de noodzaak viel niet te twijfelen: in het
pre-internettijdperk was het niet eenvoudig om de hand te leggen op een
oorspronkelijke vijfde druk, waarvan de oplage trouwens niet bekend is. De oplage
van Hermans' editie bedroeg 500 losse exemplaren en 2500 in een cassette, samen
met de tweede druk van de biografie. Een groot verkoopsucces is het dus niet
geworden, zeker niet voor Hermans' begrippen.
In het ‘Commentaar’ achterin de fotografische editie gaf Hermans zijn visie op
de Lebak-zaak en allerlei andere kwesties, waarover deels al door hem was
gepubliceerd en gepolemiseerd, en voorts allerlei overige toelichtingen, zoals
vertalingen van buitenlandse passages. En dit laatste bleek - niet verrassend - het
gevoeligste punt van deze uitgave. Want annoteren is altijd weer een persoonlijke
worsteling van de bezorger: wat moet worden toegelicht, en wat niet? Hermans miste
bij andere uitgaven de logica van zo'n keuze, waarbij dan simpele weetjes werden
uitgelegd en elders weer belangrijke achtergronden overgeslagen - maar hij werd
onvermijdelijk ook zelf het onderwerp van zulke verwijten.
Als tekstbezorger had Hermans niet het laatste woord. Zes jaar na het verschijnen
van zíjn Ausgabe letzter Hand publiceerde het Huygens Instituut een veel
omvangrijker editie van Max Havelaar.15 Daarbij werd eveneens op de vijfde druk
teruggegrepen - waarvan ten minste vier varianten in omloop bleken - maar ook op
de oudere uitgaven én op het handschrift. Deze tweedelige editie, bezorgd door
Annemarie Kets-Vree, wekte de wrevel van Willem Frederik Hermans, de polemist.

Polemist
Behalve als romanschrijver was Hermans bekend en bewonderd, maar ook berucht
en gevreesd als polemist: iets wat hij deelde met Multatuli en in zijn
negentiende-eeuwse voorloper ook zeer waardeerde. Ook het Genootschap zelf was
voor Hermans veelvuldig aanleiding tot polemische stukken. Zo keerde hij zich tegen
Garmt Stuiveling, die hij als bezorger van de Volledige Werken beneden de maat
vond: de toelichtingen, aantekeningen en verklaringen waren ontoereikend en de
afzonderlijke delen hadden geen register - en trouwens, waarom schoot het toch
allemaal niet op?
Dat sommigen van zijn tegenstanders dood waren, hinderde Hermans niet (evenmin
als dat bij Multatuli het geval was). En dus moesten ook schrijvers als
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Paul van 't Veer en E. du Perron het ontgelden, al kon er bij Hermans een zuinig
compliment af over Du Perrons De man van Lebak: dit was ‘het minst slechte boek
over Multatuli’. Maar hij had het vooral gemunt op de (dan nog) levenden, zoals Rob
Nieuwenhuys. Op de strijd tussen Hermans en Nieuwenhuys gaat Tom Phijffer elders
in deze bundel in.
In later jaren moest vooral Annemarie Kets-Vree het ontgelden. In 1993 verscheen
Slechte kritieken gaan nooit verloren, goede ook niet, sinds kort, een essay waarin
Hermans twee gebeurtenissen uit 1992 met elkaar verbindt: de verschijning van de
historisch-kritische uitgave van Max Havelaar en het gereedkomen van het zogeheten
LiteRom-project, een CD-rom met 43.000 kritieken uit de periode 1900-1991.
In het eerste deel behandelt Hermans de kritiek op zijn ‘eigen’ vijfde druk, die hij
vervolgens afzet tegen de historisch-kritische editie van Kets-Vree. In Hermans' visie
mag aan een Ausgabe letzter Hand niet meer worden gesleuteld. Hoewel er altijd
fouten in een druk blijven zitten, leidt het verbeteren van de laatste uitgave
onvermijdelijk tot de vraag welke fouten nu eigenlijk verbetering behoeven. Zo heeft
het woord ‘chapitre’ in de editie van Kets eindelijk geen accent circonflexe meer,
maar waarom ontbeert Schafhausen nog steeds een tweede f? Pure verkwisting van
overheidsmiddelen, aldus Hermans. Het tweede gedeelte van het boekje is een
‘toespraak tot de LiteRom-magnaten’ van 27 november 1992 in het Letterkundig
Museum, waarin Hermans zijn kritiek op de Kets-Vree-uit-gave nog eens dunnetjes
overdeed, aangevuld met enkele punten uit een artikel dat NRC Handelsblad had
geweigerd, zoals hij ook beschreef in dit boekje.16 Deze weigering luidde bij Hermans
een depressieve fase in, aldus Freddy de Vree.17
Een kwarteeuw later doet deze polemiek wat gedateerd aan. De kritiek van
Kets-Vree en anderen op Hermans' Havelaar-editie is aanvechtbaar en dat is voor
Hermans' bijdrage niet veel anders. Achteraf gezien dateren zijn felste en meest
leesbare polemieken van veel langer geleden, uit de periode waarin hij zijn plaats in
de Nederlandse letteren nog moest bevechten. Uit die periode stammen de
Multatuli-polemieken zeker niet. Zijn meest inhoudelijke bijdrage aan de discussies
is een negatiever beeld van gouverneur-generaal Duymaer van Twist dan tot dan toe
het geval was, al trad hij hiermee in de voetsporen van Du Perron.
Hoe dit zij, met zijn aanvallen en uithalen voegde Hermans zich in een lange
traditie: schrijven over en onderzoek doen naar Multatuli heeft immers al meer dan
150 jaar geleid tot twist en tweespalt, én tot doorzakkende boekenplanken.
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Ambassadeur
Spraakmakende ambassadeurs zijn van groot belang om de herinnering aan een
schrijver na zijn dood levend te houden. Multatuli hoeft daarover niet te klagen met
voorvechters van naam als F. Domela Nieuwenhuis, Cd. Busken Huet, Lodewijk
van Deyssel, Menno ter Braak, E. Du Perron W.F. Hermans, Jan Wolkers, Rudy
Kousbroek en sinds kort ook Arnon Grunberg. Maar de ware ambassadeur doet meer
dan af en toe een artikeltje schrijven: hij publiceert met grote regelmaat over zijn
protegé, houdt lezingen, acteert als beschermheer én knipt linten door. En dat alles
liefst - als hij tijd van leven heeft - decennia lang. Aan deze voorwaarden van het
ambassadeurschap heeft eigenlijk alleen Hermans voldaan. Dat bij zijn
Multatuli-propaganda wel eens wat literair bloed vloeide, deed aan zijn waardigheid
van ambassadeur geen afbreuk; integendeel, het paste wel in de traditie van Multatuli.
Dienen zich ruim twintig jaar na Hermans' dood al waardige opvolgers aan? Of
kan Multatuli het inmiddels alleen af?

Eindnoten:
1 Freddy de Vree, De aardigste man ter wereld (Amsterdam 2002), p. 154-156.
2 Willem Frederik Hermans, ‘Pionier in het vacuum’, in: Menno ter Braak e.a., Over Multatuli.
Essay's over Multatuli (Amsterdam 1950), p. 26-32.
3 Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli (Amsterdam 1987), p. 8-9.
4 Menno ter Braak aan G.H. 's-Gravesande, 28 december 1937 (Literatuurmuseum Den Haag).
5 Hermans, De raadselachtige Multatuli, p. 238.
6 Bijvoorbeeld: Wim Hazeu, ‘Hermans schrijft over Hermans en Multatuli’, in: Rotterdamsch
Nieuwsblad 24 juni 1976.
7 G. Stuiveling, ‘Een vat vol tegenstrijdigheids’, in: De Gids 139 (1976) 9/10, p. 652 e.v.
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10 Hermans, De raadselachtige Multatuli, p. 56.
11 Ibidem, p. 180.
12 Ibidem, p. 195.
13 Frans A. Janssen, ‘De chaos in de theorie van de editie II’, in: De Revisor 10 (1983) 5, p. 83-85.
14 A.L. Sötemann, De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie
en evaluatie van de roman (Groningen 1981).
15 Multatuli, Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy:
historisch-kritische uitgave. Ed. A. Kets-Vree, Monumenta Literaria Neerlandica vi
(Assen/Maastricht 1992).
16 Willem Frederik Hermans, Slechte kritieken gaan nooit verloren, goede ook niet, sinds kort
(Amsterdam 1993), p. 30-33.
17 De Vree, De aardigste man ter wereld, p. 287.
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‘Het unieke en zeer raadselachtige fenomeen dat Multatuli heet’
Over de Multatuli-biografie van Willem Frederik Hermans
Marc van Zoggel*
Op 29 februari 1964 publiceert Willem Frederik Hermans in Algemeen Handelsblad
het artikel ‘Hotel Multatuli’. Hierin doet de schrijver verslag van zijn bezoek aan
Nieder-Ingelheim, het Duitse stadje nabij Mainz waar Eduard Douwes Dekker de
laatste jaren van zijn leven doorbracht. Het voormalige woonhuis van Dekker is een
hotel geworden: Hotel Multatuli. In het artikel, dat later dat jaar gebundeld werd in
Het sadistische universum, is Hermans openhartig over zijn verhouding tot de schrijver
van onder meer de Max Havelaar:
Multatuli is de enige Nederlandse auteur die ik sinds mijn twaalfde jaar
geregeld lees. Ook van wat er over hem geschreven is, hoe vals en
onbelangrijk het dikwijls is, heb ik altijd gretig kennis genomen. Al geloof
ik dat hij, net zoals zijn vijanden beweren, zo nu en dan een hysterische
fantast geweest is, al heeft de geschiedenis hem voor negentig procent
ongelijk gegeven, ik hoef mij geen geweld aan te doen om mij daar weinig
van aan te trekken. Hij is een zo groot schrijver, dat je zijn vergissingen,
fouten en achterhaalde meningen zonder moeite over het hoofd ziet.1
Hermans' bewondering geldt nadrukkelijk de schrijver Multatuli, maar ook de persoon
Douwes Dekker intrigeert hem: ‘Zijn leven is bijna even boeiend als zijn boeken.’
Het fascinerende van dat leven is voor Hermans gelegen in de raadselachtigheid van
de handel en wandel van Dekker. Dit liet hij tot uitdrukking komen in de titel van
de biografie die hij in 1976 publiceerde: De raadselachtige Multatuli.
Het had niet veel gescheeld of het boek had kortweg Multatuli geheten. Pas in een
laat stadium van de productie voegde Hermans het adjectief toe; op een dummy van
het boek ontbreekt het bijvoorbeeld nog.2
Toch is er nauwelijks een passender titel te bedenken. ‘Raadselachtig’ is in de
eerste plaats een echt Hermans-woord. In 1985 schreef Hermans voor De Bijenkorf
het boekje De liefde tussen mens en kat, dat als openingszin heeft: ‘De liefde tussen
mens en kat is de raadselachtigste soort liefde die ik ooit heb ondervonden.’ Deze
zin liet hij volgen door een advies: ‘Nu is het aan te raden, vooral bij
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het klimmen der jaren, niet van alles en nog wat raadselachtig te gaan noemen. Want
wie zou nog niet weten, dat we dit leven toch even dom verlaten als we het
binnengekomen zijn?’3
Het advies was ongetwijfeld ook een zelfvermaning, want het woord ‘raadselachtig’
komt veelvuldig in de werken van Hermans voor, en dan opvallend genoeg vooral
als ultieme typering van de woorden en daden van zowel zijn grootste voorbeelden
als zijn ergste vijanden.
De Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein, over wie Hermans net als over
Multatuli een boek schreef, is volgens Hermans beroemd geworden door ‘de geur
van raadselachtigheid waarin zijn uitspraken staan’.4 Het optreden van zijn kwelgeest
Rob Tamsma aan de Groningse universiteit noemt Hermans in laatste instantie ‘totaal
raadselachtig’, en Renate Rubinstein, Aad Nuis en Rudy Kousbroek, zijn tegenstanders
in de Weinreb-polemieken, worden op verschillende momenten ieder voor zich van
raadselachtig gedrag beticht.5
Het is alsof Hermans bij het doorgronden van zijn bewondering voor én zijn afkeer
van bepaalde mensen, gedragingen, verschijnselen, uiteindelijk steeds weer op een
niet te doordringen kern stuitte, waarna alleen het stempel van de raadselachtigheid
nog soelaas bood.
Hermans was een leven lang geïntrigeerd door Multatuli. Hij noemde hem ‘absoluut
de meest dolle man die ooit een Nederlandse pen gehanteerd heeft, al is het moeilijk
[...] in zijn werken meer dan tien pagina's achter elkaar te lezen, maar die lees je dan
ook met plezier, of opperste verbazing’.6
In de vele publicaties die hij aan zijn grote voorbeeld wijdde refereerde Hermans
menigmaal aan het enigmatische van Multatuli. In 1950, in het essay ‘Pionier in het
vacuum’, noemt hij het een groot ‘raadsel’ dat Douwes Dekker zichzelf dacht te
kunnen rechtvaardigen door schrijver te worden.7 In 1964 schrijft Hermans in het
eerdergenoemde artikel ‘Hotel Multatuli’ dat er ondanks zijn openhartigheid altijd
‘iets raadselachtigs aan [Multatuli] kleeft, waardoor ik alles waarmee hij ooit in
aanraking geweest is, zou willen hebben gezien’.8 En in 1975, in een Parool-column,
is sprake van ‘het unieke en zeer raadselachtige fenomeen dat Multatuli heet’.9
De Parool-column verscheen in januari 1975, en dat is ongeveer het moment waarop
Hermans aan zijn biografie over Multatuli begon. Ruim twintig jaar eerder, in 1954,
was hij al eens bijna Multatuli-biograaf geworden. Zijn toenmalige uitgever Geert
van Oorschot polste Hermans toen of hij geïnteresseerd was een levensbeschrijving
van Multatuli te vervaardigen: ‘Ik ben er steeds meer van overtuigd dat jij de enige
bent die haar schrijven kunt.’10 Hermans was geïnteresseerd, maar hij werkte in die
tijd aan zijn dissertatie en zijn werkgever, de Rijksuniversiteit
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Groningen, zou hem dan ook studieverlof hebben moeten verlenen: ‘Krijg ik het
niet, dan is het schrijven van de biografie alleen nog mogelijk wanneer het Multatuli
Museum in kisten wordt gepakt en bij mij op zolder opgeslagen. De zolder is zeer
groot, dus wat mij betreft is ook dàt nog een reële mogelijkheid, maar de goede Garmt
zal wel schrikken, als hij van dat plan hoort.’11 Van Oorschot hoopte overheidssubsidie
te verkrijgen, maar dit liep op niets uit.
Twintig jaar later, in het najaar van 1974, kreeg Hermans voor de tweede keer de
kans een biografie van Multatuli te schrijven. Het was niet De Bezige Bij, sinds 1962
zijn uitgever, maar Boelen Uitgevers die met een voorstel kwam. Deze uitgeverij
was opgericht door Olivier Boelen, een rijkeluiszoon die in rap tempo een gigantische
erfenis over de balk smeet, maar tussen het brassen door ook liefhebberde in de
letterkunde. In 1965 was hij medeorganisator geweest van de manifestatie Poëzie in
Carré, en met zijn eigen uitgeverij wilde Boelen zich specialiseren in mooi uitgegeven
literatuur in het duurdere segment.12
Namens Boelen trad de dichter Hans Sleutelaar op, die in zijn hoedanigheid van
redacteur van het literaire tijdschrift Gard Sivik al eens met Hermans had
gecorrespondeerd. Sleutelaar zocht via Bezige Bij-directeur Geert Lubberhuizen
contact met Hermans. Wat Boelen en Sleutelaar voor ogen stond was een rijk
geïllustreerde publicatie over Multatuli: ‘Een boek van ± 160 pagina's, waarvan 40
pagina's tekst [...] en verder illustraties.’13 Of Hermans die tekst wilde schrijven? Het
mocht een persoonlijk essay zijn of een bijdrage op basis van het illustratiemateriaal.
De tekst moest in elk geval informatief zijn, en het Multatuli Genootschap verleende
‘uiteraard’ alle medewerking. Conservator Henri Ett zou uit de collectie in het
Multatuli Museum de foto's selecteren en van bijschriften voorzien.
Hermans' antwoord was voorzichtig positief: ‘Over dat Multatuli-boek valt te
praten. Misschien is het wel een leuk idee.’14 Er werd overeenstemming bereikt en
op 25 februari 1975 werd het contract voor het boek getekend. Hermans ging vol
goede moed aan het werk. Hij vroeg documenten op waarin Multatuli uit de eerste
hand werd beschreven en die met name de familie- en liefdesbetrekkingen van
Douwes Dekker betroffen. Ook het dagboek van Mimi Hamminck Schepel en een
artikel uit 1860 in het Bataviaasch Handelsblad, kort na verschijning van Max
Havelaar, leken hem onmisbaar.
Hermans vond evenwel al gauw dat hij werd tegengewerkt door het Genootschap,
zo schreef hij in april 1975 aan zijn correspondent Rob Delvigne: ‘[Ik stuit] op een
muur van prietpraat, geheimzinnigdoenerij, en onwil, is mijn voorlopige indruk. Ik
blijf mijn best doen in dat boek nog iets over Multatuli mede te delen, dat nog niet
elders is gedrukt. Maar het is moeilijk.’15
In een volgende brief aan Delvigne noemde Hermans de miscommunicatie ‘om
dol te worden’: ‘Het Multatuli genootschap (waar ik overigens zelf ook lid
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van ben) bestaat uit een troepje personen die of lui zijn, of onbetrouwbaar of ronduit
krankzinnig. [...] Ik zal blij zijn als mijn boekje gedrukt is, ik besef dat er heel wat
aan zal ontbreken, maar ik ga geen jaren van mijn leven besteden aan het worstelen
tegen die idioten.’16

Brief van Willem Frederik Hermans aan Rob Delvigne, 21 april 1975 (Archief W.F. Hermans,
Literatuurmuseum).

Intussen was Hermans begonnen aan het uitschrijven van zijn tekst: ‘Het
Multatuliboek staat voor ¼ in het net,’ schreef hij op 24 april 1975 aan zijn vriend
en bibliograaf Frans Janssen:
Ik ben hier natuurlijk niet in de gelegenheid echte research te doen,
handschriften te lezen, etc., daar ben ik trouwens nooit voor opgeleid en
het is ook geen werk waar ik aanleg voor heb. Alles bij elkaar zal het
Multatuliboekje daarom wel een aardig boekje worden, maar mijn
kleinkinderen zullen het (als er tegen die tijd ten-
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minste een werkelijk complete Multatuli-editie bestaat) niet erg belangrijk
vinden en zoiets van te voren te weten, benauwt me wel. / Ik heb een hekel
aan essay's als het mooie praatjes zijn, gebaseerd op feiten die later
onbetrouwbaar blijken en dat gevaar bestaat nu. Enfin, ik doe mijn best.17
In de biografie noemt Hermans het onder meer raadselachtig dat Dekker al op
23-jarige leeftijd in een fictief dagboek zijn eigen toekomst voorspelde, dat hij
insubordinatie pleegde in Indië, maar ook zijn karakter, zijn liefdesleven en zijn
ambities als schrijver zijn en blijven voor Hermans raadsels. Daarbij is het interessant
dat hij een citaat van een van Multatuli's uitgevers aanhaalt waarin deze Multatuli
inpeperde dat onder diens hoogmoed en trots ‘twijfel aan eigen kracht’ en ‘twijfel
aan eigen waarde’ schuilgingen. Hermans noemt dit ‘een aannemelijke samenvatting
van Dekker's veelvormige en grotendeels raadselachtige karakter’.18
Die twijfel aan eigen kracht en betekenis waren ook Hermans zelf niet vreemd.
In zijn correspondentie spreekt de auteur meer dan eens zijn reserves uit over de
kwaliteit van het werk dat hij op dat moment onder handen heeft, zo vaak dat die
zelftwijfel haast een ritueel moet zijn geweest. ‘Ze zeggen dat het gedeelte van het
biografietje dat ik af heb, lekker leest,’ schreef hij bijvoorbeeld aan Janssen nadat
hij het voltooide gedeelte aan Sleutelaar en Boelen had laten lezen. ‘Dat is wel
belangrijk, maar ik ben toch dag en nacht benauwd dat er onzin in komt,
fout-weergegeven feiten bedoel ik. Het zou het beste wezen het door een
Multatuli-kenner te laten doorlezen, maar ik ken er geen een die werkelijk kritisch
kan lezen en zonder vooroordelen is. Ze zijn of lui, of halfgaar, of jaloers of ronduit
gek’.
Hermans achtte zich voorts categorisch ongeschikt voor het schrijven van een
biografie: ‘Het blijft een zorgelijk werkje voor een fantast als ik toch in de eerste
plaats ben. Zelfs een film die ik twee dagen geleden gezien heb, kan ik niet
navertellen, zonder er op mijn manier wat anders van te maken.’19
Janssen trachtte hem gerust te stellen met de verzekering dat alle historische werken
tot op zekere hoogte onbetrouwbaar zijn, maar Hermans bleef aarzelen: ‘Je
opmerkingen over onbetrouwbaarheden waarover historici kunnen struikelen, hebben
me weer enigszins getroost, maar het schrijven van dit biografietje blijft een zorgelijk
iets. Van de weeromstuit schijnen sommige bladzijden zeer komisch te worden. Niet
alleen ikzelf schiet erbij in de lach, maar andere mensen ook.’20 Aan Sleutelaar schreef
hij dan ook: ‘Ik ben nog steeds dag en nacht aan het Multatuli-boek bezig en hoop
het klad volgende week klaar te krijgen. Sommige stukken zijn zeer komisch, nu ja,
tragi-komisch.’21
Hermans werkte in een hoog tempo door, want al eind augustus 1975 kon hij zowel
Sleutelaar als Janssen melden dat het boek ‘nu zo goed als klaar’ was, al werkte hij
er op dat moment nog ‘dag en nacht’ aan. Hij vond het zelfs ‘jammer’ dat hij ‘een
punt achter het Multatuli-boek [moest] zetten. Er zijn ogenblikken
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waarop ik denk dat het nog tweemaal zo dik had kunnen worden, als ik het nog een
jaar in huis had gehouden.’22
In september leverde Hermans zijn tekst in. Boelen was, zoals het een goede
uitgever op zulke momenten betaamt, uitbundig enthousiast: ‘Wij hebben dezer dagen
uw manuscript “De raadselachtige Multatuli” gelezen en wij zijn buitengewoon onder
de indruk van wat ik beschouw als een der aangrijpendste biografieën ooit in onze
taal verschenen.’23 Hermans antwoordde opgelucht maar ook relativerend: ‘Uw brief
van 24 september jl heeft me [...] gesterkt in het vermoeden dat mijn boek over
Multatuli nogal aardig is uitgevallen.’24
Toch was de eindstreep nog niet in zicht, want de illustraties zorgden nog voor
heel wat kopzorgen. Het werk van Henri Ett stemde Hermans niet bepaald tevreden:
‘Het blijkt nu dat de fotograaf sommige onderwerpen wel tien of twaalf keer
gefotografeerd heeft, terwijl van andere geen enkel contactafdrukje in mijn bezit is.
[...] De onderschriften van Ett zijn overigens soms onjuist, onvolledig en over het
algemeen niet geschikt om zo te worden afgedrukt.’25
Dit was volgens Hermans niet zomaar op te lossen en betekende in elk geval dat
ze voor een fundamentele keuze waren komen te staan: ‘Nu hangt het er maar van
af wat wij beogen: een boek waarin zo volledig mogelijk alle op Multatuli betrekking
hebbende plaatjes voorkomen, of een boek, hier en daar met plaatjes geïllustreerd.’
De eerste optie had zijn voorkeur:
Maar ik ben bang dat een zo volledig mogelijke plaatjescollectie, gezien
de manier waarop het nu gaat, toch niet te verwezenlijken zal zijn en leg
me erbij neer, dat het het tweede geval zal worden. [...] U zult mij
misschien wel vergeven dat ik me hiermee bemoei, omdat u wel begrijpen
zult dat ik, als het boek uitgekomen is, ook aansprakelijk zal worden gesteld
voor de keuze van de plaatjes en de onderschriften en ik wil niet graag
uitgescholden worden voor fouten die anderen hebben gemaakt.26
Radeloos werd Hermans ervan: ‘Nooit zal ik meer een biografie schrijven,’ bezwoer
hij in oktober in een brief aan Rob Delvigne. ‘Goddank is er ook voor zover me nu
bekend geen enkele andere schrijver wiens levensloop me daarvoor voldoende
interesseert.’27
De uitgever wilde het boek op 1 maart 1976 uitbrengen, maar die datum werd niet
gehaald. Het controleren van de drukproeven zorgde voor een nieuwe episode van
ergernis. Over de revisieproef schreef Hermans bijvoorbeeld aan Sleutelaar: ‘Er
zitten nogal wat fouten in [...] Zo heeft die rampzalige man of vrouw [...] een volzin
aangetroffen die hij of zij lelijk vond en deze volzin op z'n/haar eigen houtje verbeterd.
Maar het was een volzin van Potgieter en daar valt natuurlijk niet aan te tornen.’28
De raadselachtige Multatuli lag ten slotte op 17 mei in de winkel.
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In de eerdergenoemde column van januari 1975 kan met terugwerkende kracht ook
een beginselverklaring voor Hermans' Multatuli-biografie worden gelezen. Hij velt
hierin een hard oordeel over de Multatuli-studie en spaart daarbij ook zeker de
Multatulianen niet: ‘De thans levenden en zij die na ons komen, mogen zich in
gemoede afvragen wie nu eigenlijk het vergroten van hun kennis omtrent het unieke
en zeer raadselachtige fenomeen dat Multatuli heet, het meest in de weg staan: zijn
vijanden of zijn bewonderaars, die hem veelvuldig op de allerdomste manier verdedigd
hebben, waarbij ze zich hun strategie lieten voorschrijven door de vijanden.’29
De raadselachtige Multatuli is dan ook zeker geen bewonderende biografie
geworden. ‘Onbevooroordeeld en onpartijdig,’ oordeelde een recensent, en een andere
boekbespreker prees Hermans omdat hij zich niet had verlaagd tot het ‘oververhitte
geschrijf van zijn voorgangers, die Multatuli óf fel hadden bestreden óf op een
voetstuk hadden geplaatst.30
Het boek verkocht goed en een herdruk werd al snel in overweging genomen.
Hermans zag twee mogelijkheden: ‘een verbeterde herdruk’, ‘uitgebreid met
commentaren, polemieken die over het boek ontstaan zijn[,] aanvullingen en
bronvermeldingen (daar schijnt nogal behoefte aan te bestaan)’. Of ‘een
supplementdeel’ van hetzelfde formaat maar op ander papier. Kort daarop overleed
Olivier Boelen echter aan blaaskanker, en de uitgeverij ging ter ziele.

Dummy van de eerste druk van De raadselachtige Multatuli, 1975 (Archief W.F. Hermans,
Literatuurmuseum). Titel en omslag wijken af van de latere uitgave. Op de rug een sticker met de
tekst ‘Niet uitgegeven DUMMY’.

Het supplement-plan leek daarmee van de baan, maar via een omweg kwam het toch
weer op Hermans' pad. Namens de provincie Noord-Holland deed literair adviseur
Gerrit Borgers hem in 1977 het aanbod een soortgelijke biografie te schrijven over
de achttiende-eeuwse schrijver Pieter van Woensel. Hermans antwoordde te weinig
affiniteit te hebben met Van Woensel, maar hij deed tussen neus en lippen door een
tegenvoorstel: ‘Nog erger is, dat ik bezig ben geweest aan een supplement op het
Multatuliboek, en dat nu voorlopig ook wel niet zal kunnen uitkomen, voorlopig het is trouwens ook nog lang niet klaar. // Die ambtenaren van de Provin-
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cie zullen er wel niet voor voelen dàt te gaan subsidiëren, resp. mij een opdracht te
geven voor een nieuw Multatuliboek, dat het oude zal kunnen vervangen?’31
Borgers kreeg gedaan dat Hermans subsidie ontving om een nieuw Multatuliboek
te schrijven, ‘niet zonder meer een bijgewerkte herdruk van het eerste, maar een heel
nieuw’. Hermans herformuleerde zorgvuldig: ‘Het is misschien het beste het zó uit
te drukken, dat het een vervolgdeel wordt op de raadselachtige Multatuli.’ Ambtelijke
molens draaien traag en pas twee jaar later ontving Hermans ook formeel de opdracht.
De provincie was akkoord gegaan met Hermans' voorwaarde dat het te schrijven
boek ook ‘een aanvulling op en commentaar bij’ de eerder gepubliceerde
Multatuli-biografie mocht zijn.
In maart 1983, vier jaar na de toekenning van de subsidie, was het supplement
nog niet in zicht en zijn opdrachtgever wees Hermans erop dat de deadline inmiddels
was verstreken. De schrijver antwoordde dat hij veel werk had verzet, maar nog
steeds wachtte op voor het boek noodzakelijke documenten. Hiermee doelde hij met
name op de Volledige Werken van Multatuli. Sinds de eerste druk van De
raadselachtige Multatuli waren er maar vier nieuwe delen bij gekomen. De reden
voor de teleurstelling die Hermans geregeld liet blijken in zijn recensies van de
verschillende delen kan dan ook deels worden verklaard uit zijn afhankelijkheid
ervan voor zijn eigen boek. Hij raadpleegde weliswaar zo veel mogelijk bronnen zijn Multatuli-bibliotheek bevat vrijwel alle werken en briefwisselingen van Multatuli
in de verschillende edities die tot dan toe verschenen waren, voorts circa tachtig
boeken aan secundaire literatuur over Multatuli en 35 afleveringen van het tijdschrift
Over Multatuli -, maar Hermans vond het broodnodige houvast in de chronologische
presentatie van de brieven en documenten in de Volledige Werken.
Hermans maakte met zijn uitgever Dolf Hamming de afspraak dat De Bezige Bij
een herziene en uitgebreide versie van De raadselachtige Multatuli zou ‘publiceren
in 1987, het jaar waarin de honderdste sterfdag van Multatuli zal worden herdacht’.
Om de subsidiegever ervan te overtuigen dat het nu werkelijk tot een publicatie zou
komen, stuurde Hermans de appendix alvast op, met de toelichting: ‘De tekst van
het boek zelf, hier en daar ingrijpend door mij herzien en uitgebreid kan ik u helaas
niet afstaan, omdat ik er maar een exemplaar van bezit dat ik, door de toestand waarin
het verkeert, met doorhalingen en inplaksels, moeilijk kan reproduceren.’32
Dit was zeker geen leugentje om bestwil, want Hermans' correctie-exemplaar, dat
bewaard bleef in het archief van De Bezige Bij, laat de intensieve bewerking van de
eerste druk van de Multatuli-biografie goed zien. Verspreid over het boek zijn er
tientallen grote wijzigingen, variërend van een alinea tot soms enkele pagina's, door
de schrijver in de marge in handschrift genoteerd of ingeplakt
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via aangehechte stroken typoscript. Hermans vulde lacunes op, voegde
bronvermeldingen toe en zorgde voor nieuw beeldmateriaal. De artikelen die hij
sinds de verschijning van het boek over Multatuli had geschreven werden als bijlage
opgenomen.
Hermans had nog een ander goed idee voor het Multatuli-jaar 1987, zo schreef hij
aan Hamming: ‘Er zullen dan een heleboel Max Havelaar-uitgaven komen, denk ik,
maar aan het volgende heeft geloof ik niemand gedacht: // Een offset-reprint van de
vijfde druk (dit is de laatste door Multatuli zelf gecorrigeerd, met inleiding en kritisch
commentaar van ondergetekende). / Als je zorgt dat het een paar weken eerder uit
is dan de andere die er wel zullen komen, veeg je ze allemaal van de markt! // Als
je het formaat net zo groot maakt als de biografie, kun je ze samen in een doosje
verkopen.’33
Er was nog wat extra overredingskracht nodig, maar uiteindelijk ging Hamming
akkoord. De tweede herziene druk van De raadselachtige Multatuli en Hermans'
editie van Max Havelaar verschenen in januari 1987, inderdaad ‘samen in een doosje’:
de beide boeken werden in een kartonnen cassette gestoken.
Tot twee keer toe had Hermans de biografische opdracht een eigen draai gegeven.
Een beknopt begeleidend essay bij een boek dat voor driekwart uit afbeeldingen en
reproducties zou bestaan werd een volwaardige biografie waarin de plaatjes nog
hoogstens illustraties vormen bij de tekst. En een Van Woensel-biografie werd eerst
een supplement of vervolg op zijn Multatuli-biografie en uiteindelijk een geheel
herziene en uitgebreide uitgave van De raadselachtige Multatuli.
Ondanks zijn objectiverende benadering had Hermans de oorspronkelijke optie
van een ‘persoonlijk essay’ toch nooit helemaal losgelaten. Wim Hazeu, die het boek
besprak, zag dan ook overeenkomsten met Hermans' Fotobiografie (1969), zowel
naar vorm als inhoud: ‘Het boek lijkt in menig opzicht op Hermans' eigen
fotobiografie die een aantal jaren terug werd gepubliceerd. Maar Hermans schreef
het boek ook uit herkenning en vond bij Multatuli, zowel in zijn levensloop als in
zijn geschriften, talrijke momenten die hij op zichzelf kon betrekken. Vandaar dat
dit [b]oek ook een vorm van een autobiografisch geschrift is geworden.’34
Ook een andere publicatie van Hermans werd in de receptie aangehaald. In 1964
had hij zijn artikel ‘Hotel Multatuli’ in mineur besloten. Internationale grootheden
als D.H. Lawrence, Sigmund Freud en Wilhelm Stekel schreven bewonderend over
Multatuli, maar in Nederland was men volgens Hermans alleen werkelijk
geïnteresseerd geweest in de zaak-Lebak of de ‘Havelaarzaak’: ‘De rest van Multatuli's
oeuvre heeft hier min of meer de rol gespeeld van een spiegeltje in een apenhok: het
verwekt wel een beetje geschreeuw, er wordt ook wel in ge-
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keken, maar geen enkele aap slaagt erin duidelijk te maken wat er nu eigenlijk in is
te zien.’35
In De Waarheid betrok recensent ‘E.E.’, achter welke initialen Elsbeth Etty
schuilging, dit citaat op De raadselachtige Multatuli: ‘In het beslagen spiegeltje, dat
hij de lezers van zijn Multatuli-biografie voorhoudt verschijnt niet het beeld van
Douwes Dekker, maar het van rancune vertrokken gezicht van Willem Frederik
Hermans zelf’. Etty typeerde het boek als een ‘uiterst onbetrouwbare roddelkroniek’
waarin Multatuli louter als ‘kapstok’ dient: ‘hij haalt bij hem weg wat hij kan
gebruiken, de rest laat hij liggen of wordt verdraaid.’ De raadselachtige Multatuli
is veeleer ‘een weloverwogen stuk werk over Hermans zelf en zijn visie op bepaalde
zaken’ dan een boek over Eduard Douwes Dekker.36
In Hermans' eigen biografie, die in 2013-2015 in twee delen verscheen, wordt de
spiegeltjesmetafoor nog een derde keer ingezet. Biograaf Willem Otterspeer kenschetst
De raadselachtige Multatuli als ‘ook zo'n spiegeltje’: het boek ‘veroorzaakte veel
onrust en hoofdzakelijk gekrijs, maar op zijn eigen merites beoordeeld, op de manier
waarop een groot Nederlands auteur zich rekenschap geeft van het leven van een
ander groot Nederlands auteur, werd het niet of nauwelijks.’37
Otterspeer zelf noemt De raadselachtige Multatuli ‘niet alleen een verhaal met
Multatuli als hoofdpersonage, het was ook de beschrijving van een levensvorm die
veel met die van Hermans gemeen had’.38 Hij verwijst bijvoorbeeld naar de passage
‘Toen hij naar de lagere school moest, schijnt men zich zorgen te hebben gemaakt
over zijn verstand, iets dat kinderen met een buitengewoon groot intellect dikwijls
overkomt.’39
Verwantschap met het biografisch object was er zeker, en voor de goede verstaander
op talrijke plaatsen tussen de regels te lezen. Hermans' interpretatie van Max Havelaar
lijkt er bijvoorbeeld op gericht die verwantschap te beklemtonen. De roman leest hij
niet als kritiek op een koloniaal systeem maar als ‘een kritiek op de onuitroeibare
menselijke zwakte en de menselijke gemeenheid in het algemeen.’40 Hermans typeert
Multatuli hier naar zijn evenbeeld: ‘Hij leek een optimist doordat hij remedies aangaf
tegen de kwalen die hij aantoonde, maar hij was een pessimist, want hij liet
voortdurend blijken en gaf dit later ook toe in woorden, dat hij eigenlijk in de
verbetering van de mens niet geloofde.’41
De onverbeterlijkheid van de mens is, en was dat zeker in die tijd, in de nasleep
van ‘1968’, een kernaspect van Hermans' wereldbeeld. Het pregnantst komt dat
misschien nog wel naar voren in het befaamde ‘Twistgesprek’ met Harry Mulisch
voor de Haagse Post. Mulisch is hierin de revolutionair, de optimist die er rotsvast
van overtuigd is dat mensen de wereld kunnen veranderen. Hermans is de fatalist,
de pessimist die niet gelooft in menselijke invloed op verandering en alle inspanningen
daartoe ‘geouwehoer’ en ‘gehannes’ vindt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat een
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mens niet in de wieg is gelegd om van andere mensen te houden, en dat daardoor de
toestand dus zo moet blijven als ie is.’42 Interviewer Boebie Brugsma vatte het
meningsverschil als volgt samen: ‘Hermans zegt: het is afschuwelijk en zo zal het
altijd blijven. Mulisch zegt: het is afschuwelijk, maar het kan verbeterd worden.’43
Identificatiemechanismen kunnen al in Hermans' vroegste teksten over Multatuli
worden aangewezen. G.F.H. Raat noemt ‘Pionier in het vacuum’, de titel van het
essay dat Hermans in 1950 bijdroeg aan de bundel Over Multatuli, een kwalificatie
‘die op de bedenker terugsloeg’. In dit essay stelt Hermans dat Multatuli het
schrijverschap ‘angstwekkend serieus’ had genomen. Critici die Multatuli verweten
dat hij geen schrijver wilde zijn maar wel het ene na het andere boek publiceerde,
vergaten volgens Hermans ‘dat geen enkele werkelijke schrijver zich bij het feit
neerlegt dat zijn geschriften eigenlijk aan niemand zijn geadresseerd. Niemand
schrijft voor niemand. Multatuli schreef voor “het volk”; maar hij bedoelde: ik wil
iedere Nederlander, individu voor individu, van mijn gelijk overtuigen.’44 Terecht
leest Raat hierin ‘tot in het gebruik van het woord “gelijk” [...] het credo van
Hermans’.45
In ‘Hotel Multatuli’ komt Hermans te spreken over de astmatische kwaal waaraan
Dekker leed en die hem uiteindelijk fataal werd: ‘het is niet overdreven te beweren
dat hij letterlijk gestikt is van verbittering.’ In 1978 zegt Hermans, net als zijn grote
voorbeeld dan inmiddels ook in het buitenland woonachtig, tegen interviewer Cees
Nooteboom dat hij als hij in Nederland was blijven wonen ‘van verbittering gestikt
was’.46
In De liefde tussen mens en kat adviseerde Hermans zijn lezers - en zichzelf - ‘niet
van alles en nog wat raadselachtig te gaan noemen’. In het vervolg van die tekst gaat
de schrijver daar nog even op door. In een fraai staaltje pseudodialoog laat hij een
imaginaire lezer - of wellicht een innerlijke tegenstem - daarop antwoorden: ‘Maar,
als het dan allemaal zo raadselachtig is, waarom houd je er dan je mond niet over tot
je denkt het raadsel opgelost te hebben, puzzelaar?’ Het antwoord van de auteur is
inzichtelijk: ‘Ik zou dan over steeds meer onderwerpen moeten zwijgen, en op zo'n
manier kan een schrijver zijn radeloze roeping niet volgen, die niet uit zwijgen
bestaat.’47
Hermans kon qualitate qua niet zwijgen over wat hem mateloos verwonderde,
zowel in positieve als in negatieve zin. Maar die roeping was niet voor niets een
‘radeloze’ roeping, want de raadselachtigheden van het bestaan kan een schrijver
hoogstens omcirkelen, nooit doorgronden. Hermans publiceerde een oeuvre lang
over Multatuli, schreef een biografie en bezorgde een editie van Max Havelaar, maar
het motto dat aan De raadselachtige Multatuli voorafgaat, een citaat van Kallenberg
van den Bosch, bleef onverminderd van kracht: ‘Hij die zo uit het hart schrijft, kan
nooit geheel slecht zijn; (...) Een raadsel is en blijft hij.’ En
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daarmee bleef Hermans trouw aan wat hij al in 1950 in ‘Pionier in het vacuum’
schreef ‘Beter dan met opwinding kan men Multatuli benaderen met een diepe
verbazing.’48
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Over Hermans en Nieuwenhuys, en het ravijn dat hen scheidde
Tom Phijffer
Op een zekere zondagmiddag, het was in oktober 1971, kwam een bijzonder
gezelschap bijeen op de Poentjak, de bergpas in de Preanger (West-Java) die men
passeert als men komende uit Djakarta via Bogor (Buitenzorg) naar Bandoeng reist.1
Het was op uitnodiging van de toenmalige ambassadeur van Nederland in Indonesië.
Het is zuiverder te zeggen dat het ónder de Poentjak was, wat top betekent in het
Nederlands. Tot de gasten van de ambassadeur behoorden een beroemd cineast en
zijn vrouw, één van Nederlands bekendste schrijvers uit die tijd, een letterkundige
en schrijver van Indisch-Nederlandse afkomst met een bijzondere voorliefde voor
fotografie, een cultureel attaché en twee jonge lectoren waarvan er één zijn vrouw
en twee jonge kinderen bij zich had. Over die middag en dit gezelschap gaat dit
artikel, over de eigenaardige reis die toen werd gemaakt en hoe het mogelijk was dat
zesenveertig jaar lang bijna niemand van die middag ook maar de geringste kennis
had, behalve dan diegenen die erbij waren.
Voor we naar de Poentjak gaan, een korte inleiding op de zaak Lebak, want in dit
artikel staat deze kwestie centraal. Terug dus naar Bantam, 1856. De kern van de
koloniale kwestie, die de gemoederen van vooral ambtenaren en neerlandici zolang
heeft beziggehouden, is dat Eduard Douwes Dekker als assistent-resident van Lebak
enórm moet hebben getwijfeld hoe hij diende op te treden tegen het misbruik dat hij
aantrof in zijn ressort. Hij worstelde ermee vanaf de eerste dag na zijn aankomst in
de arme landstreek op West-Java. In het archief van zijn voorganger trof hij ernstige
zaken aan. Charles Eduard Pierre Carolus was al opgetreden tegen Wira Koesoema,
de schoonzoon van de regent Karta Nata Negara. Die Koesoema was demang
(districtshoofd) van Parang Koedjang, een onherbergzame streek met een arme
bevolking. Carolus was eind 1855 onder mysterieuze omstandigheden overleden,
kort na terugkeer van een dienstreis met de Inspecteur van Cultures Gustaaf Adolphe
Boutmy in het district Parang Koedjang. De regent, Karta Nata Negara, Dekkers
‘jongere broeder’ in ambtsjargon, zou een neef ontvangen, de rijke regent van
Tjiandjoer uit de naastgelegen Preanger.
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Voor dat bezoek werd de arme bevolking uit met name Parang Koedjang op grote
schaal beroofd van buffels en gevogelte. En er was ook veel werkvolk afkomstig uit
diezelfde afgelegen streek opgeroepen om voor de regent herendiensten te verrichten
op de hoofdplaats van Lebak, Rangkasbitoeng.2 Dit onder meer om de hoofdwegen
schoon te maken en te versieren en om gras te snijden op het erf voor het huis van
de regent. Er werd een groot feest voorbereid. De arme bevolking klaagde bij de
djaksa, het inlandse hoofd van politie, over knevelarij en afpersing. Die lichtte de
assistent-resident in. Uiteindelijk besloot Dekker niet aan de festiviteiten deel te
nemen. Hij zou de regent aanklagen. In stilte bereidde hij zijn zaak voor. Wat moest
hij doen? Kon hij wat doen?
In Max Havelaar is van die twijfel niets terug te vinden. Dekkers alter ego is zijn
superieuren in plaatselijke kennis de baas, en schrijft ze voor hoe te handelen:
verwijder de regent en arresteer de demang zodat ik de klagers officieel kan horen,
zonder dat ze hoeven te vrezen voor hun vorst. Multatuli overtuigde zijn lezers met
bewijzen die hij in werkelijkheid niet had, maar aan het bestaan waarvan hij niet
twijfelde. Met zijn ambtsmissives verklaarde hij dat hij niet lichtzinnig had gehandeld,
en dat zijn keuzes, hoe moeilijk ook, met overtuiging waren genomen, met hart voor
de inlander en ter vervulling van zijn ambtseed. Zó werd Max Havelaar het voorbeeld
van de nobele ambtenaar, en heeft Multatuli de norm van het zedelijk gedrag gesteld
voor alle latere ambtenaren in de Oost. Nog voor de Havelaar verscheen was in de
staatsbladen te lezen geweest dat de demang en enkele lagere hoofden waren ontslagen
op grond van een speciaal onderzoek dat naar aanleiding van Dekkers missives was
gelast, en dat de regent was berispt.3
Rob Nieuwenhuys heeft bekendheid verworven door zijn bijzondere kijk op de
gebeurtenissen in Lebak. Maar in mijn rechtshistorisch essay over de zaak Lebak,
Het gelijk van Multatuli, dat in mei 2000 verscheen, moest met name Nieuwenhuys
het bij mij ontgelden.4 Want hij had het dan wel altijd over adat gehad en hoe Dekker
zich had verslikt in de aloude gewoonten en in de inlandse verhoudingen, ja zelfs
had geblunderd, maar hij had dat nooit uitgewerkt. Daarover merkte Cees Fasseur
in zijn recensie van mijn boek op dat hij de ‘straffe kritiek’ die ik leverde op
Nieuwenhuys' reconstructie van de Lebak-zaak ‘van harte’ onderschreef.5 Dat klonk
hard. Nieuwenhuys heeft zich nooit kunnen verdedigen tegen mijn kritiek. Hij
overleed in november 1999, voor het verschijnen van mijn boek. Ik heb hem niet
willen kleineren - en daarin verschilde ik hemelsbreed van iemand die daar geen
moeite mee had: Willem Frederik Hermans.
In 2017 verscheen deel zeventien van de Volledige Werken van Willem Frederik
Hermans. Daarin zijn opgenomen de tweede druk van De raadselachtige Multatuli
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en zijn Max Havelaar-editie met vele aantekeningen. In zijn bijdragen uit 1975 en
1976 voor onder meer Het Parool, die als bijlage bij de tweede druk van De
raadselachtige Multatuli zijn opgenomen, hakte Hermans Rob Nieuwenhuys in
mootjes, zoals hij meende met iedereen te kunnen doen. En hij bleef Nieuwenhuys
achtervolgen met hetgeen deze sinds 1959 over de Havelaar-zaak had geschreven,
eerst in Tussen twee vaderlanden, in 1975 in drie artikelen en een nawoord in de
Haagse Post en het laatst in 1987 in De mythe van Lebak. Het leidde er uiteindelijk
toe dat Nieuwenhuys in het nawoord op die ultieme poging de Havelaar-geschiedenis
te ontmythologiseren verzuchtte dat hij het ‘zat was’ zich nog langer te verdedigen.
Hij doelde op het telkens weer ‘in de slag’ moeten gaan ‘met al die Multatulianen
in allerlei schakeringen die van mijn verhouding tot Multatuli toch niets begrijpen
en ook niet willen begrijpen. Ze moeten zich op een bepaalde manier beledigd hebben
gevoeld.’ Nieuwenhuys zei dat zijn tegenstanders hem ‘moe en mismoedig’ hadden
gemaakt en hem soms met weerzin hadden vervuld: ‘wat Spigt en Hermans
bedrijven...’ - hij had meer vijanden -‘... is een vorm van burgerlijk onfatsoen waar
ik machteloos tegenover sta. Vandaar mijn weerzin.’6
Wie hier nu graag in detail had gelezen wát Hermans eigenlijk van Nieuwenhuys
vond, moet ik helaas teleurstellen. Dat zou veel te ver voeren voor een artikel als dit.
Spreekt men over Hermans en Lebak dan kan men echter niet nalaten het ook te
hebben over Du Perron en Nieuwenhuys. Verder wil ik niet uitvoerig ingaan op wat
Hermans en Nieuwenhuys of andere literatoren allemaal hebben beweerd over
Multatuli en wat daar goed en fout aan was. Ik wil het hebben over hun karakters.
En over de pennenstrijd die dat tot gevolg had. Hoe een maniakale man in staat was
een opponent te kleineren maar tegelijk voor zijn omgeving bijzonder aimabel te
zijn, dát is voor mij interessant. We moeten daarom over de persoonlijkheden praten
en over menselijke emoties.
Eddy du Perron heeft wat het gepolemiseer over Lebak betreft in zekere zin het
veld voor Hermans ontgonnen, de weg gebaand die Hermans pas veel later is gaan
bewandelen. Maar Du Perron schiep er mijns inziens geen enkel plezier in om de
zaak Lebak tot op de bodem uit te zoeken en andersdenkenden er literair mee te
fileren. Hij deed dat omdat het existentieel voor hem was, zozeer dat hij zich zelfs
distantieerde van zijn beste vrienden, Menno ter Braak en Jan Greshoff. Multatuli
rekende hij tot die vrienden, alsof deze even levend was als zijn omgeving. Du Perron
werd de kampioen-verdediger van Dekkers zaak. Hermans had dat niet in zich. Die
vereenzelvigde zich te veel met Multatuli als schrijver. In zekere zin was Du Perron
het tegenovergestelde van Hermans. Hij was wat je een ‘Indische jongen’ kunt
noemen. Het land van herkomst is een fantastisch boek, waarin de mystieke wereld
waarin Du Perron opgroeide wordt afgezet tegen het volstrekt andere Europa van de
jaren twintig en dertig. Hermans daarentegen
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hield zich op een andere wijze met Multatuli bezig, keek alleen met westerse ogen
en veel later, in een tijd dat het Indië van Du Perron en Nieuwenhuys al niet meer
bestond. Hij had geen deel uitgemaakt van die wondere wereld. Hij was een Hollander,
hoe uniek of geniaal ook.
Nieuwenhuys was een generatiegenoot van Du Perron. En hij was net als deze
óók uit Indië afkomstig. Hij werd te Semarang (Midden-Java) geboren, in 1908. Zijn
vader was Hollands, en had zich van employé opgewerkt tot directeur van Hotel des
Indes te Batavia. Nieuwenhuys bracht zijn kinderjaren door in de directe omgeving
van dat hotel, waarvan Multatuli de naam had bedacht. De familie Nieuwenhuys
bewoonde er een bijgebouw. Zijn moeder was van Indo-Europese afkomst. Zijn
Javaanse verzorgster Nènèk Tidjah, de baboe, had een grote invloed op hem. Zij
heeft hem in een magische wereld grootgebracht door haar verhalen over heilige
wezens en de kracht van bezweringen. ‘Daardoor is de Indische natuur voor mij
angker, dat wil zeggen heilig, bezield’, zou Nieuwenhuys later zeggen.7 Hij woonde
een groot deel van zijn leven in Indië. Hij ging met zijn ouders eind jaren twintig
naar Nederland maar keerde in 1935 met zijn latere vrouw Frieda weer terug naar
Indië (ook zij kwam er vandaan). Tijdens zijn verblijf in Europa behaalde
Nieuwenhuys zijn MO-akte Nederlands. Nieuwenhuys werd in Indië leraar aan
middelbare scholen. Zijn leerlingen herinnerden zich later vooral dat hij in gedrag
en optreden ‘niets koloniaals’ had en dat hij hen wees op de grote waarde van hun
eigen cultuurgoed.8 Hij heeft zich altijd zeer verbonden gevoeld met de Javanen. Net
zoals dat bij Eddy du Perron het geval was. Die twee kenden elkaar ook. Ze
verkeerden in dezelfde kringen. Zo sloot Nieuwenhuys zich aan bij het gezelschap
dat het anti-koloniale tijdschrift Kritiek en Opbouw verzorgde. Daar leerde hij ook
de nationalisten Soejitno Mangoenkoesoemo en Soewarsih Djojopoespito kennen,
vrienden van Du Perron.9 Na de wereldoorlog en de kampen repatrieerde
Nieuwenhuys. Toch keerde hij samen met zijn vrouw al snel weer terug naar Indië.
Pas in 1952 vestigden zij zich definitief in Nederland. Nieuwenhuys zou faam maken,
pas in de nadagen van zijn werkend leven, als autoriteit op het terrein der Indische
letteren.
Eddy du Perron keerde na het Europese avontuur dat hij in Het land van herkomst
beschreef terug naar Indië. In het jubileumjaar 1937, waarin de vijftigste sterfdag
van Multatuli werd herinnerd, verscheen van zijn hand het meesterwerk De man van
Lebak. Du Perron rekende af met alle misvattingen die er sedert 1856 over Dekkers
handelen waren ontstaan door als eerste de werkelijke gebeurtenissen te beschrijven
en de bronnen weer te geven uit de archieven. En hij deed dat op onnavolgbare wijze.
Toen Du Perron terugkeerde naar Indië had hij al literair naam gemaakt. Hij was iets
ouder dan Nieuwenhuys en had hem aangespoord zich op het terrein van de Indische
letterkunde te ontwikkelen. Nieuwenhuys
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had het contact gelegd. Aan Greshoff schreef Du Perron op 23 december 1936: ‘ik
kreeg vandaag een brief van een leraar Nieuwenhuys die zich o.a. aanbiedt voor mij
te zoeken naar gegevens over Daum... en waar.’10 Anderhalf jaar later, in een brief
aan Menno ter Braak en Greshoff, wijst hij hen op het ‘alleraardigst plan’ voor een
themanummer van Groot-Nederland over Daum. Een plan van de ‘jonge leraar hier,
Nieuwenhuis, die ik ken en die heel geschikt is en lang niet stom.’11 Du Perron en
Nieuwenhuys zagen elkaar voor het eerst begin 1938 in Batavia, en zochten elkaar
daarna sporadisch op en bleven in contact tot Du Perron in augustus 1939 weer naar
Nederland reisde. Du Perron was vol lof over Nieuwenhuys en prees zijn werk over
Paul Adriaan Daum aan bij Jan Greshoff, wat niet meteen resultaat had maar
uiteindelijk toch tot een publicatie leidde. In 1939 sprak Du Perron onder vrienden
over ‘Robby’ Nieuwenhuys als ‘een aardige vent, voor wie de literatuur leeft’.12 Voor
Kritiek en Opbouw schreef Nieuwenhuys in 1940 een artikel met de titel Multatuliana
en hij verzorgde een In memoriam over Du Perron die dat jaar in Bergen (N-H) was
overleden. Het zal gelet op al het voorgaande niet verbazen dat Nieuwenhuys zéér
door de vriendschap met Du Perron beïnvloed is geweest.
In 1975 noemde Hermans de Multatuli-studie in een interview met Iwan Sitniakowsky
van De Telegraaf ‘een aanfluiting’. Hij legde uit waarom: ‘negentig procent moet
nog gedaan worden. Meer dan duizend titels bestaan er over Multatuli. Het minst
slechte boek over hem is van Du Perron. Rob Nieuwenhuys schrijft al meer dan
vijftien jaar hetzelfde verkeerde verhaal over hem.’13 Hermans moet wel gedacht
hebben dat hij met De raadselachtige Multatuli, dat in 1976 verscheen, het beste
boek over Multatuli had geschreven. De receptie daarvan viel samen met mijn eerste
kennismaking met Multatuli. Hermans heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
de Multatuli-studie - maar dat wist ik in 1976 natuurlijk nog niet - en het is meer dan
terecht dat er nu een apart deel van zijn Volledige Werken aan zijn visie op Multatuli
is gewijd. Maar hij deed dit ook met een zeker venijn. Zo viel Hermans Nieuwenhuys
aan omdat deze had beweerd dat Dekker zich onmogelijk had gedragen, dat deze de
taal niet sprak, de bevolking niet begreep, en vooral dat hij de adat niet kende. Men
zou een regent niet zomaar kunnen ontslaan. In De raadselachtige Multatuli noemde
Hermans Nieuwenhuys een beter-weter en vroeg hij zich af hoe deze zo goed kon
weten, meer dan honderd jaar na de Lebak-zaak, wat er in 1856 mogelijk was.14 En
Hermans blééf Nieuwenhuys hierop in de loop der jaren aanvallen, omdat deze zijn
boodschap natuurlijk ook bleef herhalen. In het jaar 1987, waarin de honderdste
sterfdag van Multatuli werd herdacht, verscheen een tweede, herziene druk van De
raadselachtige Multatuli. Daaraan voegde Hermans welbewust een bijlage toe met
al zijn geschriften
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over (en tegen) Nieuwenhuys, waardoor het lijkt dat hij vooral hém nog eens flink
wilde treffen. Dat maakte Nieuwenhuys zo mismoedig.
Hermans was en bleef het zijn hele leven rabiaat oneens met Nieuwenhuys over
Lebak. Nieuwenhuys had Indië als bijzondere invalshoek voor de Multatuli-studie
gekozen en hield er met overtuiging aan vast. Hermans begreep het niet. Voor
Nieuwenhuys behoorde Hermans tot de jongere generatie onwetende Nederlanders,
die nooit zelf aan den lijve hadden ondervonden hoe het leven in Indië was geweest,
nimmer onderdeel waren van die oosterse wereld. Hermans kwam slechts als toerist
naar het inmiddels onafhankelijke Indonesië.
Hermans en Nieuwenhuys? Er lag een kloof tussen die twee die onoverbrugbaar was.
Het is haast onvoorstelbaar dat zij elkaar ook zouden ontmoeten. En tóch is dat
gebeurd. Dit lezen we bij Willem Otterspeer, de biograaf van Hermans. In het
intermezzo over Multatuli, in het tweede deel De zanger van de wrok, stelt hij: ‘in
1971 werd (Hermans) door Fons Rademakers benaderd om het scenario te schrijven
voor diens verfilming van Max Havelaar. Ter voorbereiding werd een reis gemaakt
naar Indonesië, waar hij Rob Nieuwenhuys ontmoette.’15 Ik besloot Otterspeer erover
te benaderen. Maar hij wist mij over die ontmoeting niets meer te vertellen dan dat
Hermans er in zijn dagboek een aantekening over maakte.16 Zou hij het voor zijn
levensbeschrijving van Hermans een te onbetekenende gebeurtenis hebben gevonden
of had hij geen tijd om het na te speuren? Nou kan een biograaf ook niet alles
onderzoeken. Ik liet mij door het bericht van Otterspeer echter niet ontmoedigen.
Via via kwam ik al snel in contact met Gerard Termorshuizen, die getuige was van
de ontmoeting en die ik er tijdens een bezoek aan Leiden uitvoerig over sprak.17
Rob Nieuwenhuys bleek in 1971 gelogeerd te hebben bij Gerard Termorshuizen.
Nieuwenhuys was in de jaren zestig een van zijn leermeesters geweest. Hij wilde
Indië nog eens terugzien. Termorshuizen was begin 1970 mede door steun van
Nieuwenhuys in Indonesië terechtgekomen als gevolg van de eind jaren zestig
herstelde culturele betrekkingen tussen Nederland en Indonesië. Samen met Jan de
Vries kreeg Termorshuizen de taak om de vakgroep Nederlandse taal aan de
Universitas Indonesia te Djakarta nieuw leven in te blazen - het Nederlands was
onder Soekarno verboden geweest. Kort voor de oorlog was die vakgroep ontstaan
als onderdeel van de in 1940 opgerichte Literaire Faculteit. Onder de eerste lectoren
had zich toen Rob Nieuwenhuys bevonden. In 1970 trad Termorshuizen dan ook in
de voetsporen van zijn ‘geestelijk vader’.18
Jan de Vries had zijn vrouw Aurelia en hun twee jonge kinderen meegenomen
naar Indonesië; Termorshuizen was gescheiden en ging als vrijgezel het avontuur
tegemoet. Naast zijn werk aan de universiteit trok Termorshuizen erop uit
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en was hij erg actief op cultureel gebied. Hij schreef er onder andere over in Ons
Erfdeel. Groot succes had Termorshuizen als bezorger van de eerste Indonesische
vertaling van Max Havelaar. Hij initieerde het project omdat er in het jubileumjaar
1970 alleen maar een vertaling van de Saïdjah en Adinda-vertelling voorhanden
bleek te zijn. Hij schreef de inleiding en Hans Jassin zorgde voor de vertaling. Het
boek kwam uit in 1972 en ‘verkocht als pisang goreng’, aldus Termorshuizen. Hij
maakte dat jaar samen met Bert Vinkenborg, die toen directeur van het Erasmushuis
was en fotograaf, ook een reis naar Lebak en Badoer, het dorp waar Saïdjah en Adinda
vandaan kwamen, in de streek Parang Koedjang. Zij constateerden dat de tijd er had
stilgestaan, dat het gebied zéér afgelegen was en alleen met grote moeite bereikbaar,
dat de bevolking nog even arm was en nog steeds afhankelijk van het weinige dat
de bearbeiding van hun land hen opleverde. Vervolgens stelden zij de grote
fototentoonstelling ‘Terug naar Lebak’ samen, die in 1973 eerst in heel Indonesië
en daarna in Nederland, omringende landen en zelfs in enkele plaatsen in Amerika
te zien is geweest.19
De twee jonge lectoren hadden in de Preanger een bescheiden buitenhuis bij het
dorp Tugu onder de Poentjak. Ten opzichte van de hitte in Djakarta heerst daar een
relatief koel klimaat, zodat het buitenhuis - op de noordflank van de berg - een
tweewekelijks toevluchtsoord werd. Ze waren niet de enigen die er een verblijf
hadden. Dat gold ook voor de Nederlandse ambassadeur Hugo Scheltema, die wat
dichter onder de top een luxueuzer buiten had, een groot huis met zwembad. Nog
iets hoger, vanaf de top van de bergpas, begint het pad dat naar het Telaga Warna
voert, het vulkanisch ‘gekleurd meer’ dat bijzondere betekenis kreeg door Hella
Haasse's debuut Oeroeg (daar overigens ‘hideung’, zwart, genoemd).20
Op een zondagochtend in oktober 1971 kwam een boodschapper de Poentjak
‘afdalen’ met een bericht van de ambassadeur. De lectoren en de bij hen verblijvende
Nieuwenhuys werden uitgenodigd. Er waren dat weekend enkele bijzondere gasten
uit Nederland over: Fons Rademakers en Willem Frederik Hermans. Zouden de heren
hen niet willen ontmoeten? Nou was de kring van hoger opgeleide Nederlanders in
Indonesië in die tijd niet groot. Dus een bezoek van een van 's lands voornaamste
schrijvers en van de bekende cineast was een heel speciale gebeurtenis. Rademakers
had voor Dorp aan de rivier een Oscar-nominatie gekregen en had Hermans'
succesvolle roman De donkere kamer van Damokles verfilmd. De Vries,
Termorshuizen en Nieuwenhuys twijfelden geen moment: ze accepteerden de
uitnodiging.
Het zou, in de woorden van Termorshuizen, een ‘onvergetelijke middag’ worden.
Hermans en Nieuwenhuys hebben toen een buitengewoon plezierige tijd met elkaar
doorgebracht in een bijzonder gezelschap dat puur bij toeval bijeenkwam. Van
kinnesinne was volstrekt geen sprake. Zij keuvelden met elkaar over
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van alles en nog wat. Hermans was vooral geïnteresseerd te horen welke
suikerplantages hij kon bezoeken. Hij was immers gefascineerd door grote machines.
En er werd ook gezwommen. Termorshuizen dacht dat hij mij met deze informatie
niet veel verder had geholpen. Er was echter een foto.

Kaartje uit: Gerard Termorshuizen, ‘Terug naar Lebak’, in: Ons erfdeel (1973), p. 57-66.

Jan de Vries moet ingezien hebben hoe uniek het samenzijn wel niet was. Hij had
zijn fototoestel meegenomen. Wat als eerste aan zijn foto opvalt: Nieuwenhuys was
de enige die niet zwom! Hij vond dat kennelijk ‘not done’. Hij staat er ook
ongemakkelijk bij, hoed in de hand met een uitdrukking op zijn gezicht dat zegt
‘Moet dit nu allemaal?’ En dan Hermans! Hij overziet het geheel en straalt. Fons
Rademakers lacht om een grap van cultureel attaché Roland van den Berg die naar
hem wijst. Jan de Vries maakte er ook een familieportret van, al had hij kennelijk
geen zelfontspanner. Zijn vrouw Aurelia en hun kinderen, bibberend met handdoeken
in de hand, zijn op de foto vereeuwigd. Hugo Scheltema ondertussen lijkt in zichzelf
gekeerd. Hij staat erbij in een contemplatieve stemming,
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alsof hij zich realiseert dat het ‘goed is zo’. En ten slotte kijkt Gerard Termorshuizen
naar De Vries, het hoofd lichtelijk gekanteld omdat hij zijn torso naar Scheltema
gedraaid heeft, alsof ze even tevoren nog in gesprek waren. Hij lacht de fotograaf
vriendschappelijk toe.

Bij de ambassadeur op de Poentjak, 10 oktober 1971. Foto door Jan de Vries (particuliere collectie).
V.l.n.r.: Rob Nieuwenhuys, Fons Rademakers met achter hem zijn vrouw Lili, Willem Frederik
Hermans, cultureel attaché Roland van den Berg (gehurkt), ambassadeur Hugo Scheltema, Aurelia
de Vries met de kinderen De Vries en Gerard Termorshuizen.

Samen met Gerard bestudeerde ik de foto. De badmode uit de jaren zeventig viel ons
op. De zon scheen niet, er is geen schaduw op de foto te zien. Het was in ieder geval
geen stralend weer. Plotseling viel me wat op. ‘Er staat iemand achter Rademakers’,
zei ik, ‘een vrouw. Wie was dat?’ Gerard moest even nadenken maar kwam er toch
op: het was zeker niet de vrouw van de ambassadeur, maar de vrouw van Fons
Rademakers. Ze wilde kennelijk graag op de foto, maar haar man was voor haar gaan
staan. Ze probeert het nog door op haar tenen te gaan staan, maar het helpt niet. Ze
is te klein.
Ik had nog wel een e-mail aan Otterspeer gestuurd of er geen foto van de
ontmoeting bekend was. Ik kreeg geen reactie. Zou hij niet geweten hebben dat zo'n
foto bestond? In 1982 was een liber amicorum aan Nieuwenhuys aangeboden,
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Leven tussen twee vaderlanden. Termorshuizen had het meegenomen. In zijn bijdrage
aan dit vriendenboek haalde hij onder meer herinneringen op aan het bezoek dat
Nieuwenhuys in 1971 aan Indonesië bracht. Steeds weer aan denken, heet het artikel.
Hij liet de foto die Jan de Vries maakte opnemen, maar hij lichtte de ontmoeting
tussen Nieuwenhuys en Hermans in het stuk niet toe.21 Was daar een reden voor?
Welnee, aldus Termorshuizen. In 1971 was Nieuwenhuys weliswaar zeer emotioneel
geworden door wat hij aantrof in Indonesië, ja zelfs was hij in een depressieve
stemming naar Nederland teruggereisd omdat zijn geliefde Hotel des Indes afgebroken
werd (hij zag het gebeuren), maar hij had het uitstekend naar zijn zin gehad en vele
vrienden van vroeger ontmoet zodat het toch een geslaagd bezoek had opgeleverd.22
En de overweldigende ‘magisch geladen’ natuur, die was er nog. Dat Nieuwenhuys
zo afwezig op de foto staat bij het zwembad, wees dus niet op een ruzie met Hermans.
Termorshuizen vertelde dat van de hoofdpersonen op de foto, behoudens toenmalig
cultureel attaché Van den Berg, niemand meer in leven was. Hij had hem lang geleden
nog wel in Normandië opgezocht, maar het contact verloren. Ik bedacht me ineens
dat je je heel makkelijk kon vergissen in zo'n foto. Wat nu als er wél ruzie was
geweest? Iedereen op die foto had plezier, alleen Nieuwenhuys niet. Had
Termorshuizen een uitbarsting van Hermans gemist? Want daar staat Nieuwenhuys
ietwat afgezonderd, een beetje zuur te kijken, buitengesloten van het gezelschap
omdat hij niet ook is gaan zwemmen. Nieuwenhuys vindt er niets aan, heeft zijn
hoed al gepakt en staat klaar om afscheid te nemen. En nu wil die De Vries ook nog
even een foto schieten met die kopstukken der Nederlandse film en letterkunde bij
de ambassadeur! Hij houdt het niet meer uit. Hermans heeft zojuist weer een
denigrerende grap over zijn werk gemaakt en lijkt er zeer tevreden mee. Rademakers
lacht mee. De cultureel attaché wijst hem terecht. Nou moeten jullie ophouden.
Genoeg is genoeg. Scheltema schaamt zich. Hij denkt, wat een kaffer die Hermans.
Maar waarom lacht Termorshuizen dan? Hem is volkomen ontgaan waarom er sprake
is van algehele hilariteit. Maar hij was dan ook de laatste die uit het zwembad kwam.
Zijn baard en haren zijn nog kletsnat. Hij heeft net nog het duurrecord
onderwaterzwemmen op de Poentjak gevestigd, dat hij in het Telaga Warna gaat
verbeteren. Op het moment dat mijn fantasie zo met mij op de loop ging, kreeg ik
een ingeving. Misschien leefde de vrouw van Rademakers nog! En al snel bleek de
ingeving juist. Via het EYE Filmmuseum kwam ik binnen enkele dagen in contact
met Lili Rademakers. Ik stuurde haar per mail de foto en schilderde kort de reden
om haar te benaderen: dat ik een artikel schreef over Hermans en Nieuwenhuys, dat
Termorshuizen de ontmoeting had omschreven als een onvergetelijke middag. En
ook dat Hermans heel aardig was geweest. Ik vroeg haar wat zij zich kon herinneren.
Ik kreeg
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spoedig per mail antwoord.23 Ze wees me eerst terecht. Ik had het verkeerd gezien.
‘Het is wel zo dat Fons niet voor mij stond: ik stond achter hem.’ Vervolgens berichtte
zij wat ze zich kon herinneren (ze benoemde het: ‘Speak, Memory’ naar Vladimir
Nabokovs autobiografie). ‘Als ik mij goed herinner werd de reis naar Indonesië met
Willem Frederik gemaakt met het oog op een verfilming van de “De stille kracht”.
En daarom denk ik dat een muur vol insecten, 's avonds naast een brandende lamp
het meest indruk op mij heeft gemaakt tijdens het weekend op de Poentjak. Het was
een ontmoeting van mannen onder elkaar. Volgens mij was er niet een centraal
onderwerp van aandacht. Ieder apart gefocust op zijn eigen specialiteit. Tja, Hermans
was altijd heel charmant tot dat zijn toorn losbrandde. Maar tegelijkertijd heb ik het
gevoel dat ik toen Termorshuizen al kende... U ziet ik ben niet een betrouwbare
getuige. Maar het kan zijn dat ik hem kende van kort daarvoor en dat ik toch gelijk
heb. Het Havelaar-project kwam veel later nogal onverwacht uit de lucht vallen.
Werd voor het eerst gesuggereerd door de Indonesische minister die toestemming
weigerde voor een verfilming van “De stille kracht” omdat Indonesië daarin
afgeschilderd werd als een land van Goena Goena.24 En die weigering kwam aan het
eind van de reis met Hermans die helemaal niets te maken heeft gehad met “Max
Havelaar” waarvan het scenario werd geschreven door Gerard Soeteman.’
Met Gerard Termorshuizen had ik in Leiden eerst nog gesproken over de
Havelaar-film als doel van Rademakers' bezoek aan Indonesië, althans dat is wat ik
hem voorhield. Ik nam voor waar aan wat Otterspeer had geschreven. Termorshuizen
zei dat hij een welkome vraagbaak voor de filmmaker was geweest. Rademakers
zocht goede locaties voor zijn film. Later schakelde Rademakers hem ook in om
Indonesische teksten voor zijn film te vertalen. Wat ik van Lili Rademakers hoorde
was daarmee echter volkomen in strijd. Ik telefoneerde meteen met Gerard. Kort
daarna kon ik mevrouw Rademakers alweer geruststellen. Haar geheugen was
uitstekend, zei Gerard: ‘Tom, het contact over de Havelaar-film was pas in 1974!
Wij hebben het in 1971 inderdaad over De stille kracht van Louis Couperus gehad.’25
Hij mailde me: ‘Pas na de vertaling van de Havelaar in het Indonesisch, die echt een
enerverend succes was, is het idee van die film geboren. En kwam Rademakers tot
actie. Ik had een aandeel in dat boek. Vandaar ook dat Rademakers contact met mij
zocht, en zo hebben we elkaar echt goed leren kennen.’26 Wat ik van Gerard hoorde,
was een bewijs dat wat Lili berichtte juist was. Ten tijde van het Havelaar-project
kende zij Gerard al. Hij schreef me dat hij ‘de vage herinnering (had) dat Rademakers
in eerste instantie voor besprekingen vooral met de Indonesische counterpart, dus
nog maanden voor de verfilming begon, met een paar mensen kwam, en dat onder
hen (maar hier weet ik het niet zeker) ook Gerard Soeteman was. Maar dit maakt
niet veel uit. Duidelijk is dat Lili spreekt over
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1974, wanneer ze zegt mij dan al te kennen. In 1971 (bij de ambassadeur) was dat
dus nog niet zo. Groet haar van mij... al heeft het alleen iets symbolisch. Beetje
ontroerend wel. Wat zo'n foto allemaal niet teweeg kan brengen.’27
Steeds meer besefte ik dat ik bezig was een petite histoire te schrijven. Maar we,
dat wilde nu zeggen: Gerard en ik, waren er nog niet.
Op de maandag na Pinksteren zou ik Lili Rademakers bellen en ze stuurde me
daarvoor eerst nog een berichtje: er was nóg een foto! Daar stond ze wél zichtbaar
op. Genomen vanuit een andere hoek. Ik kreeg haar aan de lijn en luisterde eerst
alleen maar. Ze zei dat ze op het balkon stond van haar huis in Italië, gelegen op een
heuvel met een fantastisch uitzicht op de weidse natuur. Ze schilderde het tafereel
en riep zo een sfeer van renaissance op. Het was een mooie vroeg-zomerse avond.
Ze zei dat ik even aan de lijn moest blijven. De man van haar werkster stond beneden
aan de deur, met wie ze een gesprek begon over sleutels (‘ho chiuso la porta!’ zei de
man). Terug aan de lijn meldde ze dat haar 21-jarige poes (‘ouder dan ik!’) bij haar
was komen kroelen. Vervolgens zei ze ‘ik luister.’ Ik legde uit waarom nog veel
onduidelijk was. Wat deed Hermans nou eigenlijk daar in Indonesië bijvoorbeeld,
als de reis niets met de Havelaar-film te maken had? En hoe zat het nou met dat
scenario? Wat werd er op de Poentjak besproken? Lili Rademakers bleek zich intussen
meer en meer details te herinneren. Haar geheugen ‘werkte’ terwijl we spraken! Ze
vertelde dat Hermans niet veel van Indonesië wist. Hij was er voor het eerst en ging
alleen als vriend van Fons mee. ‘Willem Frederik had eigenlijk maar één reisdoel:
hij moest en zou de krater van de vulkaan Bromo bezoeken. Als fysisch geograaf
wilde hij die absoluut zien. En zo kon hij zijn bezoek aan Indonesië verantwoorden
voor zijn werk aan de universiteit in Groningen. Aan het begin van het bezoek was
er al snel een dinertje bij de ambassadeur in Djakarta. Daar werd al gesproken over
de plannen De stille kracht te verfilmen. Maar het verblijf in Indonesië werd veel
langer dan gepland, omdat de minister die we moesten spreken alsmaar geen tijd
had. Fons had helemaal geen plannen voor Max Havelaar, hij ging er van uit dat
daar helemaal geen interesse voor was.’ Toen het gezelschap het bewuste weekend
bij de ambassadeur op de Poentjak was, en de gastheer voorstelde om Gerard
Termorshuizen, Jan de Vries en Rob Nieuwenhuys uit te nodigen, was vooral Fons
heel enthousiast geweest, want ze hadden het boek van Nieuwenhuys ‘stukgekeken’,
zoals Lili Rademakers zei (ik begreep het eerst niet, en vroeg of ze niet stukgelezen
bedoelde, ‘nee het was toch een fotoboek? Ja, natuurlijk!’). Iedereen was ‘heel
opgewonden’ geweest om elkaar te kunnen ontmoeten. En met name de ambassadeur
wist door dat dinertje natuurlijk hoe belangrijk het voor Fons was dat Nieuwenhuys
kon aanschuiven. ‘Zij hebben heel lang met elkaar zitten
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praten over de mystieke wereld van het oude Indië. Willem Frederik zou het scenario
schrijven voor De stille kracht. Ik kan me niet herinneren dat Hermans ooit in beeld
was om het scenario te schrijven voor Max Havelaar.’ Aan het eind van de reis kwam
dan tóch nog het bezoek bij de minister. Deze verbood De stille kracht te verfilmen,
en in zoverre was het bezoek mislukt. ‘We zijn nog wel naar de Bromo geweest. De
ontmoeting bij de ambassadeur in 1971 was voor Fons later de reden om weer contact
te zoeken met Gerard, omdat hij meer dan wie ook inzicht had in de Indonesische
omstandigheden en omdat hij de taal sprak.’
Ter afsluiting vertelde Lili ook nog over de breuk tussen haar man en Hermans.
Het had met de rechten te maken op de film Als twee druppels water. Een oude wond,
die lang vóór 1971 geheeld leek maar die geruime tijd ná het gezamenlijke bezoek
aan Indonesië plotseling weer was opengereten. Die uitgever (‘hoe heette die ook
weer?, oh ja Van Oorschot’), bemoeide zich er ook mee. En zo eindigde mijn
vraaggesprek over Hermans: ‘Wij vroegen ons af hoe het toch kwam dat Willem
Frederik ineens zo veranderd was. We hebben hem daarna nooit meer gezien of
gesproken.’28
Ik nam intussen kennis van enkele artikelen over de mislukking van Rademakers'
plannen, die al van 1963 dateerden, om De stille kracht te verfilmen. In 2013
verscheen een uitvoerig artikel van Bram Oostveen en Marc van Zoggel in De
Parelduiker onder de titel Een schitterende film, die absoluut gemaakt moet worden.
Zo had Hermans het project genoemd in een brief aan Rademakers. Aanvankelijk
had Rademakers Hugo Claus en later Gerard Reve als scenarioschrijvers benaderd.
Pas in de zomer van 1971 kwam Hermans in beeld. Bij het vertrek naar Indonesië,
op 5 oktober 1971, had hij een ruwe versie van het scenario af en overhandigde het
aan Rademakers. Later, in 1973, eiste hij er een honorarium van tienduizend gulden
voor. Rademakers zou toegezegd hebben dat te betalen. Dat de film niet was
doorgegaan was niet zijn probleem, kennelijk. Hermans was toch niet zomaar naar
Indonesië gereisd. Het was vanwege De stille kracht. Willem Otterspeer is dit niet
ontgaan. Het zou de laatste reis zijn waarvoor Hermans vrijaf vroeg van de
Rijksuniversiteit Groningen. Kort na zijn terugkeer uit Indonesië, eind oktober 1971,
escaleerde het conflict met de sub-faculteit geografie. Dagblad Trouw deed daar
summier verslag van, op 18 december 1971, onder de kop ‘Hermans weigert
werkcollege’. Hij was dat semester nog niet op het instituut van de faculteit
verschenen. Het leidde tot vragen in de Tweede Kamer. Er kwam later een onderzoek
dat Hermans vrijpleitte, maar het kwaad was reeds geschied. In De zanger van de
wrok gaat Otterspeer nadrukkelijk op die periode in. Dat Hermans onder valse
voorwendselen reizen maakte, zoals in 1969, toen hij naar Suriname en de Antillen
ging, zal niet geholpen hebben. De reis naar Indonesië combi-
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neerde ‘(veel) toerisme met (een beetje) geologie’, aldus Otterspeer. In Djakarta zou
de ontmoeting met Rob Nieuwenhuys hebben plaatsgehad.29
In 1996 stond al een artikel van Rob Delvigne in het Hermans-magazine over de
mislukte Couperus-reis. Hermans had al langer plannen een biografie over Multatuli
te schrijven. Maar Hermans was daarvoor niet naar Indonesië gereisd. Delvigne
onthulde, wat ik van Lili Rademakers hoorde, dat Hermans de Rijksuniversiteit
Groningen had gemeld dat hij de gelegenheid had gekregen met een aanbeveling van
het ministerie van CRM een drietal weken op Java te verblijven om de
erosieverschijnselen in het Tengger-gebergte te onderzoeken en daarvoor de vulkaan
Bromo te bestijgen. Daarmee zou Hermans als wetenschapper veldwerk kunnen
aantonen. Volgens Delvigne was echter het enige tastbare dat de reis had opgeleverd
een gedicht geweest in het poesie-album van het achtjarige dochtertje van Jan en
Aurelia de Vries.30 En dat schreef hij natuurlijk tijdens de ontmoeting bij de
ambassadeur op de Poentjak realiseerde ik me meteen’.
Lili Rademakers vond het gek dat ‘die biograaf geen foto's had gevonden in de
archieven.’ Gerard kon zich echter niet herinneren dat Hermans óók foto's had
gemaakt.31
Oostveen en Van Zoggel verklaarden in hun artikel over het Couperus-project hoe
Rademakers de reis naar Indonesië had verantwoord aan het ministerie van CRM.
Deze had erop gewezen dat het onmogelijk was gebleken om goed inzicht te krijgen
in de lokale kosten voor het produceren van De stille kracht. Er zou ‘met enkele
amendementen’ wel toestemming zijn verleend voor het filmen.32 In zijn allereerste
artikel over Nieuwenhuys in Het Parool, in 1975, onthulde Hermans dat de
Indonesische regering de verfilming van De stille kracht juist had verboden. Aan het
eind van zijn leven verwoordde hij het aldus: ‘Ze vonden het volk niet rijp voor het
onderwerp. Dat heb je dan hè, met die nieuwe vrijheid, dan gaan ze ogenblikkelijk
zelf allerlei dingen verbieden.’33 Dit sluit aan bij hetgeen Lili Rademakers vertelde:
er was sprake geweest van een absoluut verbod. De minister die dat besluit nam
heette Mashuri Saleh (1925-2001). Hij was van 1968 tot 1973 minister van Onderwijs
en Cultuur en daarna minister van Informatie. Mashuri ondersteunde de Indonesische
vertaling van Max Havelaar en schreef er een kort voorwoord voor. Hij was het ook
die Fons Rademakers in 1974 uiteindelijk toestond om tóch in Indonesië te filmen.
In oktober 1971 was van een kloof tussen Hermans en Nieuwenhuys op de Poentjak
nog helemaal geen sprake. Hermans kon ook zeer aimabel zijn voor zijn omgeving:
‘De aardigste man ter wereld’ volgens Freddy de Vree.34 En het was nota bene bij
de ambassadeur, dus daar moest toch een zeker decorum in acht genomen worden.
Behalve bij het zwemmen dan. We hadden echter nog een ‘lead’.
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Hans van den Bergh zei altijd: ‘je moet je laten leiden door hetgeen je in je onderzoek
aantreft.’ Zo gezegd, zo gedaan. We spoorden via het ministerie van Buitenlandse
Zaken Roland van den Berg op.35 Ik sprak ook hem uitvoerig.36 Hij begon over nóg
een foto, waarop het gezelschap in een kring gezeten was. ‘Goed dat Jan deze
historische bijeenkomst heeft vastgelegd en gedeeld met ons’, schreef hij nog.37
Roland van den Berg vertelde over zijn tijd in Indonesië. Hij was er van 1969 tot en
met 1973 werkzaam als cultureel attaché op de ambassade. Hij had aan de wieg
gestaan van de vakgroep Nederlands, nieuwe stijl. De taal was haast ‘uitgestorven’.
Net als Gerard had hij bij Tugu een eigen huis, waar hij bijna elk weekend met zijn
vrouw en hun vier kinderen verbleef: ‘dat was ideaal voor ons; we gingen ieder
weekend wel naar boven.’ Van den Berg had er vaak gasten: ‘bekende mensen die
Indonesië bezochten, vaak schrijvers of wetenschappers, logeerden dan bij ons, dat
was heel gebruikelijk.’ Onder hen Garmt Stuiveling, Paul van Vliet, en de destijds
beroemde professor wijsbegeerte van de VU, C.A. (Kees) van Peursen. Hugo
Scheltema was zeer in cultuur en literatuur geïnteresseerd geweest, zodat die er in
geval van zo'n bezoek ‘als de kippen bij was’ om iets te organiseren, zoals een dinertje
of een andere ontmoeting. Scheltema was elk weekend met zijn vrouw - die ook nog
leeft - op de Poentjak, ‘om bij te komen.’ Daar had de ambassade een groot huis voor
de ambassadeur en een kleiner huis voor gasten. Roland van den Berg bevestigde
dat Hermans met Rademakers mee was gereisd omdat hij het scenario voor De stille
kracht schreef. Van den Berg wist zich ook goed te herinneren dat hij samen met
Rademakers en Hermans 's nachts nog is gaan stappen, na het bewuste dinertje in
Djakarta. Hugo Scheltema was daar niet meer bij. Gerard wel, zei hij mij later.
Roland van den Berg was er op de Poentjak ook bij, zij het kort. Hij kwam voor
de zwempartij. Zijn vrouw en kinderen bleven in Tugu. Het was een ‘heel ontspannen
middag’ geweest. Rademakers was ‘de motor’ van de bijeenkomst. Van den Berg
heeft mevrouw Scheltema ook nog voor mij over de middag gebeld. Zij kon zich een
zekere ‘angst voor Hermans’ herinneren, maar die bleek op de Poentjak ‘zeer
wellevend’. Hoewel Roland van den Berg Nieuwenhuys toen niet lang had gesproken,
was het voor hem duidelijk dat hij door diens bezoek aan Indonesië, na zoveel jaar,
‘redelijk emotioneel’ was. Er werd ook nog gegeten bij de ambassadeur, maar Van
den Berg was daar niet meer bij.
Van den Berg kon zich ook de lezing die Nieuwenhuys tijdens zijn verblijf in 1971
in Djakarta zou geven nog goed herinneren. Net als het bezoek van Koningin Juliana
en Prins Bernhard, waar Gerard Termorshuizen ook bij was. Diens grote
fototentoonstelling ‘Terug naar Lebak’ in het Erasmushuis was ook een buitengewoon
succes geweest. Het was ‘een spannende tijd’.
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Na het zwemmen op de Poentjak, 10 oktober 1971. Foto door Jan de Vries (particuliere collectie).
V.l.n.r.: Lili Rademakers, Rob Nieuwenhuys, Gerard Termorshuizen, Willem Frederik Hermans,
Fons Rademakers, ambassadeur Hugo Scheltema en mevrouw Scheltema, Aurelia de Vries zit met
haar gelijknamige dochter en haar zoon Edwin op de achtergrond.

Het bezoek van Hermans werd door de diplomaten als een gevaar gezien voor het
goede dat werd verricht in Indonesië, zei Van den Berg. ‘Ja, want we waren
zenuwachtig. Hoe gaat-ie over Indonesië schrijven? Hermans nam immers nooit een
blad voor de mond. Die angst kwam voort uit dat boek dat hij over Suriname schreef.
Werd gevoed door De laatste resten tropisch Nederland. Dat was eind jaren zestig
verschenen. We waren later benieuwd of Hermans, terugkomend in Nederland, een
scherp artikel of een boek over zijn reis zou schrijven. Maar een publicatie bleef uit.
Dat was voor Hugo en mij een enorme opluchting. Ik denk dat dáárom die Otterspeer
over de reis van Hermans niets wist mee te delen. Omdat Hermans over zijn bezoek
aan Indonesië toen ook niets schreef!’
Delvigne memoreerde dat Hermans wel degelijk iets had nagelaten in Indonesië.
Nu bestudeerde ik de foto die ik van Roland van den Berg kreeg: Hermans zat op de
Poentjak met een drankje in de hand na te genieten van het zwemmen. Naast hem
zat de kleine Aurelia. Zij had haar poesie-album meegenomen. Wat voor een gedichtje
schreef Hermans voor haar? U raadt het al: via Gerard kwam ik óók met Aurelia de
Vries in contact. Zij bezat nog meer foto's én had het album
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Uit het poesiealbum van Aurelia de Vries, 9 en 10 oktober 1971 (particuliere collectie).
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nog. Daarin schreef niet alleen Hermans een gedichtje. Aurelia had dat weekend
Nieuwenhuys ook al tot een versje weten te inspireren, dat de sfeer op Tugu tekent.
Het was in de ochtend. Aurelia was net wakker, vertelde ze mij. De dag erop trok
zij Hermans aan de mouw en wist ook hem een rijmpje te ontfutselen, geschreven
op de achterzijde van hetzelfde blaadje waarop Nieuwenhuys het zijne had
neergepend.
Die bijzondere dag op de Poentjak, oktober 1971, geeft ons iets om over na te denken.
Mijn onderzoek bracht mij in contact met Gerard Termorshuizen, met Lili Rademakers
en Roland van den Berg en zij vertelden, merkbaar aangedaan door de plotselinge
confrontatie met het verleden, enthousiast en levendig over hun ervaringen. Het zijn
zulke menselijke emoties die me raken. Uiteindelijk is iedereen meer in personen
geïnteresseerd dan in feiten. Dat zal ook de kracht van de Lebak-geschiedenis zijn.
Toen Dekker ontslag nam had Tine uitgeroepen: ‘Goddank, dat gij eindelijk uzelf
kunt zijn!’ Door de verhalen van de verteller, over de ervaringen die niet die van
jezelf zijn, vooral onder bijzondere of extreme omstandigheden, nemen die ook een
beetje bezit van jezelf. Zo kijk ik nu naar die foto's van Nieuwenhuys en Hermans,
en ook naar Termorshuizen en wat hij allemaal heeft beleefd. Of er nou in de finale
analyse van de Lebak-zaak eigenlijk iemand gelijk had; Du Perron, Hermans,
Nieuwenhuys, of iemand anders? Dat is voor mij nu véél minder belangrijk dan
vroeger.
Zoals ik hiervoor al aangaf heeft Hermans weliswaar veel over Multatuli
geschreven, maar ik mis bij hem iets wezenlijk kenmerkends, wat de kern van de
zaak Lebak betreft en wat het voor hem betekende. Nieuwenhuys daarentegen neemt
een geheel eigen plaats in de Multatuli-studie in. Dat leidde er zelfs toe dat een
opponent, hoogleraar Indologie, Dik van der Meulen tijdens zijn promotie, in 2002,
vroeg wat er na Nieuwenhuys nou eigenlijk nog over de Lebak-zaak te discussiëren
viel. Van der Meulen riposteerde gepast. De opponent was wat zijn kennis van de
zaak betreft niet op de hoogte gebleken. In het bomvolle Auditorium in Leiden zag
niemand dat een relatief onbekend toehoorder zat te glimmen van trots.
Ik heb in mijn essay wat Nieuwenhuys betreft de nadruk gelegd op wat deze fout
zag, doordat hij miskende dat de zaak Lebak vooral een ambtelijk conflict was geweest
en de assistent-resident had moeten kiezen tussen twee met elkaar botsende plichten
(eerbiedig de inlandse hoofden, bescherm de bevolking) en doordat hij vergat dat
Dekker in tegenstelling tot de doorsnee ambtenaar niet had willen schipperen, met
overtuiging voor de Javaan koos en daarvoor zijn carrière op het spel had gezet.
Nieuwenhuys heeft echter ook heel veel goed gezien en liet zich niet van de wijs
brengen. Hij riskeerde zelfs hoon en afkeuring
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Het zwemmen bij de ambassadeur, 10 oktober 1971. Foto's door Jan de Vries (particuliere collectie).
Boven: Hermans gaat te water achter Lili Rademakers. Onder: Hermans met Edwin de Vries en op
de voorgrond Roland van den Berg.
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door de Indonesiërs, die het niet konden lijden dat hij, tijdens de voordracht eind
1971 in Djakarta, Multatuli als mislukt ambtenaar had afgeschilderd. Zijn gehoor
wilde niet geloven dat Multatuli, hun volksheld, zich schandalig had gedragen
tegenover de regent van Lebak. Zijn verzet was nu juist hún verzet geweest.38 Ondanks
alles bleef Nieuwenhuys zijn boodschap trouw. Hij vroeg aandacht voor de bijzondere
verhoudingen tussen het Gouvernement en de inlandse vorsten. Hij zat wat dat betreft
dichtbij de oplossing van de Lebak-zaak. In het al genoemde nawoord op De mythe
van Lebak stelde hij: ‘Wat vanzelfsprekend lijkt en ook had moeten zijn, ontbreekt
juist bij het Multatuli-onderzoek. Het is hier in Nederland te lang in handen gebleven
van neerlandici of literatoren of andere publicisten die altijd te dicht bij Multatuli
hebben gestaan om zich los te kunnen maken van de neerlando-centrische visie
waarmee ze opgegroeid zijn. Dat is blijkbaar heel moeilijk, maar toch is het voor de
beoordeling van de zaak van Lebak noodzakelijk enige kennis te hebben van de
Javaanse huishouding in 1856 in Banten - waarin andere waarden en normen golden
dan in de Nederlandse. Het is nodig ons in een andere denkwereld te verplaatsen of
daar in ieder geval rekening mee te houden.’39 Nieuwenhuys heeft dit echter niet
uitgewerkt. Het lag niet in zijn aard zoiets tot de bodem uit te zoeken, zegt
Termorshuizen. ‘Geloof mij nou maar’, zei Nieuwenhuys altijd tegen hem als het
om Lebak ging, ‘ik weet waar ik over praat’. Dit is exact wat Hermans hekelde. Want
waar Dekker zich beklaagde over de geest van het Gouvernement, beriep de regent
zich eenvoudigweg op de eeuwenoude gewoonten van het land en zei: ‘het is altijd
zo geweest’. Dat leek Nieuwenhuys met zijn beroep op de adat gewoon te accepteren.
De polemiek tussen Hermans en Nieuwenhuys ontaardde uiteindelijk in gesteggel
over de uitleg van één enkel woord, zoals ‘ontheffen’. Dekker werd niet ontslagen!
Het beste voorbeeld van die onzinnige strijd is de discussie over het ravijn dat al dan
niet achter de ambtswoning van Max Havelaar te vinden was in Rangkasbitoeng,
waardoor de rivier de Tjioedjoeng zich slingerde. Daar was helemaal geen ravijn,
en iedere bezoeker van de hoofdplaats van Lebak sinds Van Sandick riep dit: klagers
konden zich daar dus ook niet verscholen gehouden hebben.40 Multatuli loog dus.
Als er geen ravijn was, dan zullen er ook wel geen klagers geweest zijn. Met zulke
aanvallen op Multatuli's werk hield Nieuwenhuys zich óók bezig, en daar werd hij
dan weer op aangevallen. Ondertussen bleek ravijn ook ‘greppel’ of steile
rivierbedding te kunnen betekenen.41 Zo werd de polemiek een ware loopgravenstrijd.
Nieuwenhuys gaf geen krimp en werd koppiger en koppiger. Hermans zal het prachtig
gevonden hebben, maar veel sympathie verdien je daar niet mee. Voor Nieuwenhuys
heb ik meer begrip gekregen omdat hij zich staande hield. Vooral zijn ‘Mythe’ is
een zeer persoonlijk werk, waarin hij
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Willem Frederik Hermans en Rob Nieuwenhuys op het terras bij de ambassadeur op de Poentjak, 10
oktober 1971. Foto door Jan de Vries (particuliere collectie).
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aan het eind zijn ziel, zijn karakter, prijsgeeft. Dat heeft me getroffen. Hermans bleef
Nieuwenhuys maar aanvallen dat het een lieve lust was, en daardoor werd deze alleen
maar extremer in het verdedigen van zijn eigen gelijk, totdat hij de strijd opgaf tegen
de romancier, die nota bene een boek schreef met de ironisch bedoelde titel Ik heb
altijd gelijk. Kan het wranger? Hermans had in zijn strijd met Nieuwenhuys weliswaar
gelijk, maar dáár was niets ironisch aan.
Ondertussen deed Hermans altijd net alsof hij niet persoonlijk geraakt werd door
Nieuwenhuys. In 1976 liet hij echter zijn schild zakken. Nieuwenhuys had in het
Hollands Diep geschreven dat Hermans een ‘echte Hollander (was) die niet eet wat
hij niet kent, of niet kennen wil’. Hij had Hermans getroffen. Want in een reactie, in
datzelfde Hollands Diep, reageerde deze als door een zwerm wespen gestoken:
Wel verdraaid, sinds mijn prille jeugd ben ik dol op rijsttafel. Vijf jaar
geleden heb ik op Java, in gezelschap van Nieuwenhuys hoogstpersoonlijk,
met smaak de meest exotische spijzen tot mij genomen. Dit heeft hij met
zijn eigen ogen kunnen zien en nu durft hij met zulke banaliteiten voor de
dag te komen?42
De strijd tussen Hermans en Nieuwenhuys werd bepaald door hun botsende karakters.
En die verschilden wellicht niet eens zozeer, althans, het is maar hoe je het bekijkt:
Hermans was een vréselijk koppige man die tegelijk zeer aardig kon zijn voor zijn
omgeving. Nieuwenhuys daarentegen was een vreselijk aardige man voor zijn
omgeving die ook zéér koppig kon zijn. Daartussen ligt een wereld van verschil. Zo
wordt echter tevens verklaard hoe het mogelijk was dat die twee op een zondagmiddag
in het najaar van 1971, toen zij zich bij toeval in elkaars gezelschap bevonden, heel
aardig met elkaar hebben kunnen zitten kletsen en samen hebben genoten van het
exotische eten, daar bij de ambassadeur in de Preanger, op de flanken van de Poentjak.

Nawoord
Zonder mijn ontmoeting met Gerard Termorshuizen had ik dit artikel nooit kunnen
schrijven. Hem ben ik bijzondere dank verschuldigd. In korte tijd raakten wij bevriend.
Lili Rademakers en Roland van den Berg leverden belangrijke bijdragen aan het
onderzoek, waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben. Ik heb deze drie weer met elkaar
in contact gebracht, wat ik nog het mooiste van de hele onderneming vond. Aurelia
de Vries leverde spontaan de gedichtjes aan uit haar poesie-album, en ik mocht ook
scans maken van de originele foto's die haar vader op 10 oktober 1971 had gemaakt.
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De foto van Lili Rademakers, half zichtbaar achter haar man Fons. Rob Nieuwenhuys vangt joviaal
de aandacht.

Termorshuizen keerde in 1975 terug naar Nederland en werd er de opvolger van
Nieuwenhuys bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in
Leiden. Hij is 82, woont in Sassenheim en is nog steeds actief. Momenteel legt hij
de laatste hand aan zijn biografie van de Indische persmagnaat Dominique Berretty
(1890-1934). En hij werkt nog aan een boek met herinneringen aan (vooral) zijn tijd
in Indonesië.
Lili Rademakers, die in 1959 assistent-regisseur van Federico Fellini was bij de
opnames van La Dolce Vita, kreeg in Nederland bekendheid met Menuet. Zij werkte
als assistent-regisseur mee aan alle bekende films van haar man. Ze is jonger dan
haar poes van 21 en woont in Italië. Lilih betekent in het Javaans lieveling.
Roland van den Berg kreeg in 1989 bekendheid als ambassadeur in China toen hij
vanaf het Plein van de Hemelse Vrede live verslag deed voor de televisie van de
schokkende gebeurtenissen daar. Hij woont in Normandië, 86 jaar oud.
Fons Rademakers' film Max Havelaar kwam in 1976 in de Nederlandse bioscopen.
In Indonesië werd de vertoning ervan tot 1987 door de autoriteiten verboden. In 1987
kreeg Rademakers voor De Aanslag een Golden Globe en
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de Oscar voor beste buitenlandse film, en zo waardering als cineast die grote literaire
meesterwerken op het witte doek wist te brengen. Hij overleed te Genève in 2007.
Hij werd 86 jaar.
Hugo Scheltema werd onder meer ambassadeur bij de Verenigde Naties, in de
periode dat Nederland in de Veiligheidsraad zat. Hij overleed te Den Haag in 1996
op 78-jarige leeftijd.
In 1972 keerde Jan de Vries met zijn familie terug naar Nederland. Door een
nierziekte kon hij niet langer in de tropen verblijven. Hij werd later in Leiden
hoogleraar Nederlandse Taalkunde. Op 70-jarige leeftijd overleed hij. Het is jammer
dat Jan de Vries op de Poentjak niet ook zelf op een foto staat! Het schieten van de
plaatjes vond hij belangrijker.
Willem Frederik Hermans verliet Nederland in 1973 als mislukt wetenschapper,
bleef romans schrijven en zich in interviews en polemieken onmogelijk gedragen.
Hij overleed in 1995. Misschien vond de pennenstrijd met Nieuwenhuys wel zijn
oorsprong op de Poentjak, waar Hermans zich dan moet hebben verslikt in de spijzen
die té pedis voor hem waren, waar Nieuwenhuys dan smakelijk om zal hebben
gelachen. Dit is echter, ik geef het grif toe: púre speculatie.
En Nieuwenhuys? Hij genoot al sinds 1973 van zijn pensioen. Hij maakte in de
jaren tachtig nog drie mooie fotoboeken over Indië. In 1999 ging hij heen, omringd
en geliefd door talloze vrienden, en met hem verdween het tempo doeloe dat ik nooit
heb gekend.

Eindnoten:
1 Poentjak in plaats van Puncak. Ik houd de oude spellingswijze aan, die in 1971 nog in zwang
was. Daarom ook: Bantam en niet Banten, ook al koos Nieuwenhuys voor het laatste. De
Poentjak-pas, aan de noordflank van de Genoeng Gedeh, maakte onderdeel uit van de Grote
Postweg die onder Daendels was aangelegd. De top ligt op ongeveer 1500 meter.
2 Voor een kaartje van de afdeling Lebak en het district Parang Koedjang, met aanduiding van
de dessa's waar de klagers vandaan kwamen, respectievelijk een kaart van West-Java in Dekkers
tijd, zie Tom Phijffer, Het gelijk van Multatuli. Het handelen van Eduard Douwes Dekker in
rechtshistorisch perspectief (Amsterdam 2000), p. 75 en 88.
3 Uitvoerig beschreven door T. Phijffer, ‘Zij kwamen uit Parang Koedjang’, in: Over Multatuli
22 (2000) 44, p. 30-40; Phijffer, Het gelijk van Multatuli; en Phijffer, ‘Nogmaals: het onderzoek
naar “heerendiensten”’ in: Over Multatuli 24 (2002) 48, p. 31-35.
4 Phijffer, Het gelijk van Multatuli, p. 14-15 en 118-121.
5 Cees Fasseur, ‘In de marge van de wereldroem. Over drie engelse Max Havelaars’ (recensie),
in: Over Multatuli 23 (2001), p. 47-49, de citaten op p. 49.
6 Rob Nieuwenhuys, De mythe van Lebak (Amsterdam 1987), p. 177-178.
7 Rob Nieuwenhuys, ‘Het Indische kind dat ik was en ben’, in: Rob Nieuwenhuys. Leven tussen
twee vaderlanden. De Engelbewaarder 7 (Amsterdam 1982), p. 11-32, citaat op p. 19. Nènèk
betekent oma.
8 Gerard Termorshuizen, ‘Steeds weer aan denken’, in: Rob Nieuwenhuys. Leven tussen twee
vaderlanden. De Engelbewaarder 7 (Amsterdam 1982), p. 99-106, citaat op p. 101.
9 Ibidem, p. 102.
10 E. du Perron. Brieven VI (Amsterdam 1980), p. 329.
11 E. du Perron. Brieven VII (Amsterdam 1981), p. 408.
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september 1975.
14 W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli (Amsterdam 1976), p. 83. Zie voor de tweede
herziene druk: Hermans, Volledige Werken (VW) 17 (Amsterdam 2017), p. 97.
15 Willem Otterspeer, De zanger van de wrok. Willem Frederik Hermans. Biografie, deel II
(1953-1995) (Amsterdam/Antwerpen 2015), p. 715.
16 E-mail van Willem Otterspeer aan Tom Phijffer, 6 april 2017. Letterlijk schreef hij: ‘Ik haalde
mijn materiaal voor die korte opsomming van WFH's bezigheden uit zijn agenda over dat jaar
(1971). Daar staat niet zoveel meer in dan ik geef. En ik keek ook nog even in mijn dossier
Rademakers, maar daar zit ook niets anders in. Brieven van of aan Nieuwenhuys ontbreken.
Dus?’
17 Van dit vraaggesprek met Gerard Termorshuizen, op het terras van Hortus Grandcafé en Oranjerie
te Leiden op 31 mei 2017, is een geluidsopname gemaakt.
18 Voor bijzonderheden over Termorshuizens tijd aan de Universitas Indonesia zie: Gerard
Termorshuizen, ‘Het spoor terug: mijn jaren bij de Jurusan Belanda van de Universitas
Indonesia’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 33 (2015) 2, p. 73-81.
19 Voor het reisverslag: Gerard Termorshuizen, ‘Terug naar Lebak’, in: Ons Erfdeel (1973) 4, p.
57-66. Aardig detail: de foto van het graf van de regent van Lebak, op p. 64, gebruikte W.F.
Hermans later in De raadselachtige Multatuli (1976), p. 196. Henri Ett (die dit werk anoniem
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20 Hella Haasse, Oeroeg (Amsterdam 200646), p. 19-22.
21 Termorshuizen, ‘Steeds weer aan denken’, de foto is afgedrukt op p. 104.
22 Gerard Termorshuizen, ‘Hotel des Indes’, in: Bert Paasman (red.), Met andere ogen. Dertig
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30 Rob Delvigne, ‘Hermans en de films die plannen bleven (2)’, in: Hermans-magazine 5 (1996)
19, p. 90-91.
31 Jan de Vries heeft in ieder geval aan Gerard Termorshuizen, aan Fons en Lili Rademakers en
aan Roland van den Berg afdrukken van foto's gestuurd. Volgens Van den Berg stond er ‘Roland’
op de achterkant van zijn twee exemplaren, die in dit artikel zijn afgedrukt, ‘in het
priegel-handschrift van Jan’. Termorshuizen vertelde dat hij zich niet kon herinneren dat Hermans
een camera bij zich had op de Poentjak. Misschien had hij toen geen leeg fotorolletje.
32 Oostveen en Van Zoggel, ‘Een schitterende film’, p. 16.
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raadselachtige Multatuli, tweede herziene druk in idem, VW 17, p. 244. Het citaat, uit een
interview met Remco Meijer uit 1995, is te vinden bij Oostveen en Van Zoggel, ‘Een schitterende
film’, p. 19.
34 Freddy de Vree, De aardigste man ter wereld. Willem Frederik Hermans (Amsterdam 2002).
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41 Bij Du Perron vond ik dat met ravijn in zijn tijd ook een steile rivierbedding werd aangeduid.
Zie Phijffer, ‘Zij kwamen uit Parang Koedjang’, p. 32-33. In 2000 maakten Olf Praamstra en
Gerard Termorshuizen een reisje door Lebak en ontdekten dat er wel degelijk sprake geweest
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Boeken van en over Multatuli
De Multatuli-bibliotheek van Willem Frederik Hermans
Peter Kegel
In het autobiografische fragment ‘Afscheid van Canada’, dat Willem Frederik
Hermans blijkens het onderschrift in zijn verhalenbundel De laatste roker (1991) in
eerste instantie in 1954 schreef, dwaalt het hoofdpersonage Richard Simmillion op
de avond voor zijn terugkeer naar Europa een laatste keer doelloos rond door het
desolate, provinciale landschap van New Brunswick. Al ingescheept voor de
nachtelijke terugreis, besluit hij rond half acht 's avonds, luttele uren voor vertrek,
om nog éénmaal het schip te verlaten, ‘met de gezwollen gedachte: Nu betreed ik de
Canadese bodem voor het laatst’. De poging mislukt jammerlijk: bij het afdalen van
het schip via een steile ladder zakt hij direct tot zijn enkels weg in de modder. Met
water in zijn schoenen klimt hij maar weer aan boord, om daar een in een plaatselijke
drugstore aangeschaft pocketboekje uit zijn bagage te pakken. Via dat boekje ontkomt
hij tijdelijk aan de troosteloosheid van zijn dagelijks bestaan:
Maar zoals dit boekje ruikt, ruikt het in boekwinkels en daar liggen alle
titels die ik hier zie opgesomd, voor het grijpen!
Een hartverscheurend heimwee naar New York overrompelde mij. [...]
Ik ben alleen geschikt om gelukkig te zijn in grote steden, in de herfst,
tegen de avond. De hemel is helder en nog blauw, maar de lichtreclames
en de lichten in de etalages branden al. Door een drukke straat te lopen,
alle winkels zijn boekwinkels, boekwinkels zijn de enige winkels voor
mij. Alleen in straten vol boekwinkels heb ik het gevoel in een wereld te
leven die rekening met mij houdt.1
Hermans bezocht New York tijdens zijn verblijf in Canada twee keer, in oktober
1948. Een maand eerder had Hermans ook tijdelijk weten te ontsnappen aan de sleur
van zijn geestdodende baantje als houtcontroleur, en bezocht hij Toronto.2 En zoals
hij dat een maand later in New York zou doen, laafde hij zich ook hier al aan het
bezoeken van de plaatselijke boekhandels. In Toronto kocht Hermans op 11 september
1948 de dubbeluitgave The Sound and the Fury/As I Lay Dying van William Faulkner.
Faulkners Go Down, Moses and Other Stories (Random House, 1942) schafte
Hermans op hetzelfde moment aan. Beide boeken, met handte-
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kening en datum van aanschaf genoteerd op de titelpagina, zijn onderdeel van
Hermans' nagelaten bibliotheek, in het bezit van de erven Hermans.

Lezen om te schrijven
Hermans' bibliotheek is recentelijk beschikbaar gekomen voor het onderzoek dat
plaatsvindt in het kader van de uitgave van Hermans' Volledige Werken.3 De nagelaten
collectie is allerminst compleet: onder andere bij zijn verhuizing naar Parijs in 1973
deed Hermans afstand van ‘ongeveer de helft van mijn bibliotheek’,4 waaronder het
grootste deel van zijn verzameling Nederlandse literatuur en zijn boeken over
geologie. Desalniettemin vertegenwoordigt de bibliotheek met nog enkele duizenden
titels een ‘wereld die rekening met hem hield’, een wereld waarin Hermans zich,
omgeven door geestverwanten, thuis kon voelen en waarmee hij - via onderstrepingen
en marge-aantekeningen in de boeken die hij las - constant in dialoog was. Daarmee
is Hermans’ bibliotheek een buitengewoon interessant domein voor verder onderzoek.
Want, zoals Dirk Van Hulle en Mark Nixon dat benadrukken in hun recente
inventarisatie van de bibliotheek van Samuel Beckett, de schrijversbibliotheek
representeert ‘not only the material manifestation of knowledge, but also the
labyrinthine world of creation’.5 Binnen die context zijn de aantekeningen in de
romans van Faulkner interessant, alleen al vanwege het feit dat Faulkner bij Hermans’
terugkeer uit Canada een van de eerste internationale auteurs was waarover hij, in
Litterair Paspoort van april 1949, ging schrijven.6
In algemene zin vormen de boeken en de leessporen die Hermans daarin naliet
een welkome aanvulling op andere bronnen die blijk geven van hetgeen Hermans
las, zoals zijn notitieboekjes uit de oorlogsjaren, waarin Hermans door hem gelezen
(en te lezen) boeken tot in detail opsomde.7 Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Hermans
in de oorlogsjaren al het nodige werk van en over Multatuli bestudeerde. Onder zijn
eigen naam E. Douwes Dekker prijkt Multatuli ook op Hermans' lijstje, voorin het
notitieboekje met aantekeningen vanaf 26 januari 1941 tot in 1946, van ‘boeken die
mij het meest getroffen hebben, resp. “openbaringen” waren en “vereerde” schrijvers’.
Multatuli behoorde, met Franz Kafka en Louis-Ferdinand Céline, tot de schrijvers
die Hermans zijn leven lang zou blijven (her)lezen. Bij Céline was dat herlezen een
bijna continu proces: zijn Voyage au bout de la nuit las Hermans bijvoorbeeld, zo
laat het notitieboekje zien, twee keer achter elkaar aan het eind van 1941, opnieuw
in maart 1943, en Hermans zou de roman over een reeks van jaren blijven herlezen:
in februari 1955 schrijft hij aan Gerard Reve weer begonnen te zijn ‘aan de jaarlijkse
herlezing van Voyage au bout de la nuit’.8 Maar ook Hermans' bibliotheek biedt hier
waardevolle informa-
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Boeken van en over Multatuli van Guido Douwes Dekker die in handen van Willem Frederik Hermans
terechtkwamen (Archief W.F. Hermans, Literatuurmuseum).
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tie, met onder andere twee exemplaren van Célines roman Nord. In de ‘édition
définitive’, verschenen bij Gallimard in 1964 en in mei 1965 door Hermans
aangeschaft, markeerde hij met nadruk de zinsnede ‘du moment que vous êtes haï,
ardemment recherché, par millions millions d'étripeurs, vous savez plus qu'un seul
recours: plus jamais dormir!’9 Korte tijd komt Nooit meer slapen voor het eerst als
titel voor van de roman die Hermans dan al sinds 1962 aan het schrijven is,10 waarmee
expliciet een verbinding gelegd kan worden tussen lezer en schrijver. Voor Hermans
geldt dan ook bij uitstek de uitspraak van Samuel Johnson die Van Hulle en Nixon
als motto aan de introductie van hun Beckett-boek vooraf laten gaan: ‘The greatest
part of a writer's time is spent in reading in order to write. A man will turn over half
a library to make a book.’11
De nauwe verwevenheid van lezen en schrijven blijkt overduidelijk uit de
Multatuli-bibliotheek van Hermans, die gedeeltelijk afkomstig is van de erven
Multatuli. In het kader van zijn voorbereidingen voor de biografie De raadselachtige
Multatuli (1976)12 correspondeerde Hermans vanaf augustus 1975 met Niels A.
Douwes Dekker, de zoon van Guido Douwes Dekker. Deze G.M.G. Douwes Dekker
was de kleinzoon van Multatuli's broer Jan Douwes Dekker. Op Hermans' verzoek
om informatie voor zijn biografie meldt Guido Douwes Dekker dat het meeste
materiaal waarover hij eerder beschikte al bij het Multatuli Museum is, maar dat hij
nog wel ‘een door mijn vader nagelaten zware kist met boeken van en over Multatuli’
bezit.13 Wegens een ophanden zijnde verhuizing zoekt Douwes Dekker een goede
bestemming voor dit materiaal, en hij denkt daarbij aan het Multatuli museum.
Hermans oppert voorzichtig een ander idee: ‘Haast had ik u daarom voorgesteld de
kist maar aan mij af te staan, ik zou hem dan bij u kunnen laten ophalen. Hij zou
toch in elk geval na mijn dood in het Multatuli-museum of een dergelijke instelling
terechtkomen, maar ik ben bang dat dit voorstel u te ver gaat.’14 Maar Hermans krijgt
wat hij wil. Kort daarna is hij in de gelegenheid om Douwes Dekker bij hem thuis
in Nederland te bezoeken, en ontfermt hij zich over de Multatuli-collectie. Later die
maand ontvangt Douwes Dekker een overzicht van het door Hermans meegenomen
materiaal.15

‘Er zijn mooie deeltjes bij’
In een brief aan Rob Delvigne kort na het verschijnen van De raadselachtige Multatuli
meldt Hermans naar aanleiding van de recensies op zijn boek dat hij van plan is nog
een supplement te gaan schrijven, ‘waarin ik o.a. de polemieken zal opnemen en ook
wat meer verwijzingen naar de bronnen. Die zijn nu wèl een beetje àl te willekeurig
(de ene keer wel en de andere niet) en bovendien een paar keer,
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door vergissingen, onjuist. / Het is wel een handicap zo ver van Nederland met zoiets
bezig te zijn. Ik snap niet hoe Du Perron ‘De Man van Lebak’ op Java heeft kunnen
schrijven, maar misschien was daar wel een goede bibliotheek, toch.’16
Voorjaar 1977 komt de kwestie opnieuw aan de orde, waarbij Hermans zelf met
een verklaring komt: ‘Het was zeer dom van mij dat niet te snappen, omdat ik papieren
in mijn bezit heb, waaruit blijkt hoe het hem gelukt is zich te documenteren. Hij was
namelijk bevriend met Guido Douwes Dekker, die toen in Bandoeng woonde en een
zeer uitgebreide Multatuli-verzameling bezat, al opgezet door zijn vader August
D-D. Ik bezit (en bezat ook toen ik je dat schreef al) de laatste resten van die
bibliotheek, mij afgestaan door de zoon van Guido, Niels A. Douwes Dekker. // Er
zijn mooie deeltjes bij, nog uitgegeven door d'Ablaing van Giessenburg, aangetast
door de tropische mieren en gebonden in kalfsleer.’17 Daarmee doelde Hermans op
de eerste uitgave van Multatuli's Ideën, waarvan alle zeven delen zich, afwisselend
in een eerste, tweede of derde oplage, in de bibliotheek bevinden.

W.F. Hermans verdedigt Multatuli. Tekening door Siegfried Woldhek, voor het eerst gepubliceerd
in: Vrij Nederland 29 mei 1976.
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Uitgave van Multatuli's Aleid met envelop en lakstempel (Archief W.F. Hermans, Literatuurmuseum).

Ook de eerste, door Multatuli's weduwe Mimi Hamminck-Schepel bezorgde uitgave
van de Verzamelde werken (Amsterdam. Elsevier, 1888-1889), maakt deel uit van
de collectie, evenals de eerste zelfstandige verschenen uitgave van De geschiedenis
van Woutertje Pieterse (Amsterdam. Elsevier, 1890). Beide titels waren afkomstig
uit de bibliotheek van Auguste H.E. Douwes Dekker. Uit diens collectie zijn ook de
door de Gebr. E. & M. Cohen uitgegeven derde drukken van Millioenen-studien
(Nijmegen, 1889), Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten (Nijmegen,
1890), en Nog eens: Vrije arbeid in Nederlandsch-Indie (Nijmegen, 1890) afkomstig.
Guido Douwes Dekker breidde de collectie van zijn vader fors uit, met onder andere
de vanaf 1906 bij Elsevier verschenen derde druk van de ‘Garmond’-editie van de
Verzamelde Werken.
Eveneens afkomstig uit zijn bezit is E. du Perrons exemplaar van Max Havelaar,
blijkens een aantekening op het schutblad in 1938 ‘Als vergoeding van mijn bij hem
zoek geraakt ex. door Eddy Du Perron afgestaan aan G.M.G. Douwes Dekker’. Max
Havelaar is prominent in Hermans' bibliotheek aanwezig. Die bevat onder andere
twee exemplaren van de eerste druk, alsook exemplaren van de tweede, derde en
vierde druk. Ook de eerste, in 1868 verschenen Engelse vertaling
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door Alphonse Nahuijs, Max Havelaar, or the Coffee auctions of the Dutch Trading
Company (Edinburgh. Edmonston and Douglas, 1868) had Hermans in zijn bezit,
evenals de door Édouard Mousset vervaardigde Franse vertaling Max Havelaar, ou
les Ventes de Café de la Société Commerciale Néerlandaise / Multatuli. (Bruxelles.
Éditions de la Toison d'Or, 1944), die Hermans nog in de jaren negentig kocht.
De van de erven Douwes Dekker afkomstige boeken vormen niet de enige directe
lijn tussen Hermans en Multatuli. In een exemplaar van het onvoltooid gebleven
blijspel Aleid (Amsterdam. Wereldbibliotheek, 1912) bevindt zich in een aparte
envelop een afdruk van een lakstempel, afgescheurd van een door Multatuli verstuurde
brief. Die had ‘Oom P.C.’ Meyners, huisvriend van Hermans' ouders die een nog
heel jonge Hermans al in de vroege jaren dertig op Multatuli had geattendeerd,18 nog
persoonlijk van Multatuli's weduwe Mimi gekregen, zoals Hermans in een toelichting
in handschrift op achterkant van de envelop meldde: ‘Afdruk van Multatuli's
lakstempel. Ik heb die indertijd van Oom pc gekregen, die hem gekregen had van
Mimi.’

Studies over Multatuli
De bibliotheek bevat ruim honderd secundaire publicaties over Multatuli, veelal met
aantekeningen van Hermans. Een deel van de boeken is afkomstig uit de schenking
van Guido Douwes Dekker. Tot de oudste uitgaven in de collectie behoren Conrad
Busken Huet Multatuli (Amsterdam. C. van Helden, 1867), Félix Batel, ou la Hollande
à Java van Jules Babut (La Haye. Belinfante Frères etc, 1869), Th. Swart Abrahamsz'
Eduard Douwes Dekker (Multatuli): eene ziektegeschiedenis (Amsterdam. Tj. van
Holkema, 1888) en de reactie daarop van F. van der Goes, Dr. Swart Abrahamsz
over Multatuli (Amsterdam. W. Versluys, 1888). Van de Persoonlijke herinneringen
van Rudolf Charles D'Ablaing van Giessenburg (Amsterdam. F. van Rossen, 1904)
bevinden zich twee exemplaren in de bibliotheek. Van J.B. Meerkerk, Multatuli.
Eene karakterstudie (Groningen. P. Noordhoff, 1900) is ook de herziene uitgave uit
1912 aanwezig, evenals P.M.L. de Bruyn Prince, Officiële Bescheiden betreffende
de dienst van Multatuli als Oost-Indies ambtenaar (Amersfoort. G.J. Slothouwer,
1910) waaraan Meerkerk zijn nieuwe gegevens kon ontlenen. Mogelijk ook afkomstig
uit de collectie van de erven Douwes Dekker was de door Julius Pée bezorgde uitgave
van de briefwisseling tussen Tine en Stephanie Etzerodt ('s-Gravenhage. Martinus
Nijhoff, 1895), al meldde Hermans in zijn recensie van het elfde deel van Multatuli's
Volledige Werken eind 1977 dat hij dat al ‘vele jaren’ in zijn bezit had.19 Tot de andere
werken uit de vroegere periode behoren onder meer J. de Gruyter, Het leven en de
werken van
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Eduard Douwes Dekker (Multatuli) (Amsterdam. Elsevier, 1920) en Lebak en de
Max Havelaar van Jhr. W.H.W. de Kock (Den Haag. N.V. Boekhandel v/h W.P. van
Stockum & Zoon, 1926). Uit het Multatuli-jaar 1937 zijn de studies van Menno ter
Braak (Douwes Dekker en Multatuli. Den Haag. H.P. Leopold), Julius Pée (Multatuli
en de zijnen. Amsterdam. Wereldbibliotheek) en J. Saks (Eduard Douwes Dekker.
Zijn jeugd en Indische jaren. Rotterdam. W.L. & J. Brusse) aanwezig. Waarschijnlijk
had Hermans - zeker bij het werken aan de herziene versie - een groot deel van dit
materiaal tot zijn beschikking bij het schrijven van zijn biografie, waarvoor hij zich
ook kon documenteren via A.G. Douwes Dekkers, De waarheid over Multatuli en
zijn gezin ('s-Gravenhage. W.P. van Stockum & Zoon, 1939) en E. du Perron,
Multatuli en de luizen (Amsterdam. Contact, 1940). Deze beide titels, met daarnaast
onder andere ook Pée, Multatuli en de zijnen, las Hermans, blijkens zijn aantekeningen
in het notitieboekje uit de oorlogsjaren, al in juni 1941.
Uit de periode voorafgaand aan de verschijning van Multatuli's Volledige Werken
dateren verder nog de uitgave door Julius Pée van de Brieven van Multatuli aan Mr.
Carel Vosmaer, R.J.A. Kallenberg van den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma
(Brussel/Rotterdam. Manteau/Nijgh en Van Ditmar, 1942), Henri Ett, De beteekenis
van Multatuli voor onzen tijd (Amsterdam. Breughel, 1947), dat Hermans volgens
zijn recensie in 1947 ‘met veel plezier’ las,20 Du Perron, De man van Lebak
(Amsterdam/Antwerpen. Contact, 1949) en Josine W.L. Meyer, Multatuli en Tine
(Amsterdam. G.A. van Oorschot, 1950). Uit de periode daarna, tot aan de publicatie
van De raadselachtige Multatuli in 1976, bevat de bibliotheek onder meer G.
Stuiveling, Multatuli en de welsprekendheid (Groningen-Djakarta. J.B. Wolters,
1952), Gerard Brom, Multatuli (Antwerpen. Het Spectrum, 1958), de Van
Oorschot-uitgaven De onuitputtelijke natuur van F.W. Junghuhn (Amsterdam, 1966)
en Rob Nieuwenhuys, Tussen twee vaderlanden (Amsterdam, 1967), evenals P.
Spigt, Keurig in de kontramine (Amsterdam. Athenaeum-Polak & Van Gennep,
1975). Ook het in 1970 in Hasselt verschenen, door Stuiveling en Ett samengestelde
Multatuli, opgenomen in de reeks ‘Genie en wereld’, met daarin een groot aantal
van de door het Multatuli-museum bijeengebrachte foto's die Hermans in zijn eigen
biografie wederom zou gebruiken, maakt deel uit van Hermans' verzameling.

Marginalia in de Volledige Werken
Hermans' levenslange fascinatie voor Multatuli komt het best tot uiting in zijn
exemplaren van Multatuli's Volledige Werken, waarvan hij in ieder geval een aantal
van de vroegere delen via zijn uitgever Geert van Oorschot kreeg. Die stuurde hem
bijvoorbeeld in april 1955 het eerste deel van Multatuli's Brieven en documen-
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ten ‘als troost’, nadat hij besloten had om Hermans' tweede Mandarijnen-brochure
niet uit te geven.21 Bijna alle delen van de Volledige Werken zijn door Hermans fors
becommentarieerd, via talloze aanstrepingen en opmerkingen in de marges. Die
marginalia werden door Hermans daarbij steeds gedeeltelijk geïndexeerd op de
schutbladen voorin de delen, via paginaverwijzingen die vaak werden voorzien van
een thematische aanduiding, persoonsnaam of ander steekwoord.
De onderstrepingen en marginalia vormen de materiële getuigen van een niet
aflatende aandacht voor het leven en werk van Eduard Douwes Dekker, waarbij
Hermans (vaak met twee-tot driedubbele aanstrepingen) onder andere een groot
aantal, vaak sterk aforistische, passages markeerde, waarvan hij er elf bij wijze van
motto vooraf liet gaan aan De raadselachtige Multatuli. Met nadruk aangestreept
was bijvoorbeeld Multatuli's uitspraak over Max Havelaar: ‘Hy was eerlyk, vooral
waar eerlykheid in het grootmoedige overging, en zou honderden die hy schuldig
was, onbetaald laten, omdat hy duizenden had weggeschonken.’ (VW I, p. 81), evenals
de passage ‘Myn ongeluk is in Holland geboren te zyn, het land waar slechts één
gezag geldt, één geloof, één god: geld!’ (VW XII, p. 300) en Multatuli's opmerking
in zijn naschrift bij De bruid daarboven ‘De ware overwinning scheen my te bestaan
in een onafgebroken reeks van smartelyke nederlagen.’ (VW III, p. 547) Een groot
deel van de aangestreepte passages zou De raadselachtige Multatuli niet halen:
‘Wanneer er scherpte nodig is, en ze is niet te wachten van klauw of tand, moet men
zich met pennen behelpen. En daarom ook schryf ik.’ (uit Een en ander over Pruisen
en Nederland, VW IV, p. 66). Of, nóg meer Hermansiaans: ‘By het herdenken in later
leeftyd aan de onwaarheden, die men opdiste in onze jeugd, komt zekere wrevel
boven, die - in zachtgestemde harten niet het minst! - vry algemeen leidt tot
mensenhaat.’ (VW IV, p. 322)
De thema's en motieven die Hermans in De raadselachtige Multatuli aan de orde
zou stellen, worden duidelijk voorbereid in de marginalia bij de delen van de Volledige
Werken. Die betreffen uiteraard de Lebakzaak, waarop Hermans onder andere via
een groot aantal aanstrepingen en opmerkingen zijn visie ontwikkelt. Daarbij heeft
onder meer de rol van de resident Brest van Kempen zijn aandacht, en herhaaldelijk
ook maakt Hermans aantekeningen bij passages die de veronderstelde kennismaking
van Douwes Dekker met Duymaer van Twist te Buitenzorg betreffen, zoals dat ook
geldt voor Multatuli's opvattingen met betrekking tot het Cultuurstelsel en de
misbruiken op Java, waaronder de knevelarij. Daarnaast markeert Hermans talloze
passages die blijk geven van Multatuli's haar jegens het ‘fantasieloze
kleinburgerdom’,22 zijn afrekening met het geloof, de vele geldkwesties waar Multatuli
bij betrokken raakt en de voortdurende schulden die hij maakt. Ook zijn
ongemakkelijke verhouding tot Tine en zijn gezin, zijn vrijwel altijd moeizame
betrekkingen met zijn uitgevers, en de vele vriendinnen
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die in Multatuli's leven voor kortere of langere tijd een rol spelen, brengt Hermans
via zijn aantekeningen in de Volledige Werken in kaart.
In de marges van zijn Volledige Werken-exemplaren gaat Hermans daarbij ook in
discussie met oudere literatuur over Multatuli. Zo noteert hij, bij Douwes Dekkers
‘wanhopige pogingen om geld te lenen’ in Natal (VW VIII, p. 291): ‘Hoe kon Dekker
toen al weten dat er inderdaad f 5000 te kort was? Heeft Ds Vos zich afgevraagd’,
en brengt hij in diezelfde context ook het werk van De Bruyn Prince ter sprake. Ook
Hermans' polemiek met Rob Nieuwenhuys laat in de aantekeningen zijn sporen na:
‘Nieuwenhuys!!’ schrijft Hermans bijvoorbeeld in de marge bij de dubbel
aangestreepte tekst van Multatuli: ‘Ik zie namelijk geen heil in uitsluitend behoud,
evenmin als ik heil verwacht van oppositie quand même, of van een liberalisme dat
Westersche vormen zou willen geven aan Oostersche zaken.’ (VW X, p. 721)

‘Onwaar’, ‘onjuist’, ‘ook onzin’ - ‘O, o, hoe vele o's...’
Dat Hermans' fascinatie voor Multatuli op geen enkele manier een kritiekloze
bewondering was, blijkt keer op keer uit de marginalia. Bij toelichtingen van Multatuli
in zijn ‘Aantekeningen en ophelderingen’ bij Max Havelaar noteert Hermans
herhaaldelijk ‘onwaar’ of ‘onjuist’ in de marge, of opmerkingen van vergelijkbare
strekking als ‘citaat half waar’, ‘dat staat er maar zo ongeveer’, ‘ja?’, ‘onzin’ en ‘ook
onzin’. Talrijk zijn bovendien, in alle delen, de vraagtekens waarmee Hermans
reageert op Multatuli en al net zo vaak duidt Hermans via zijn marginalia op
inconsequenties in Multatuli's uitspraken, soms binnen heel kort tijdsbestek, zoals
bij twee opeenvolgende maar elkaar tegensprekende ophelderingen bij Max Havelaar,
soms ook via terug- of vooruitwijzingen naar andere delen van de Volledige Werken.
Niet zelden becommentarieert Hermans naar zijn mening ook al te boude uitspraken
van Multatuli, via kernachtige bewoordingen als ‘toe maar!’. Waar Multatuli schreef:
‘Stel dat men over duizend jaar in de biografische woordenboeken van my zegt: “hy
vond 'n nieuwe leer uit” dan zal dat een leugen zyn’ (VW XI, p. 124), daar noteerde
Hermans droogjes: ‘Nou, 't komt er niet in, hoor.’ En, als reactie op een naar zijn
idee al te uitgebreide uiteenzetting van Multatuli in een brief aan Tine, over de
besteding van zijn geld, door Multatuli afgesloten met de constatering ‘Hoe 't zy, ik
vind hier iets aardigs in’ (VW XIII, p. 338), repliceert Hermans: ‘Ik niet. Dit
breeduitgemeten edelaardige gezeur’.
Bij zijn herlezingen van Max Havelaar plaatst Hermans op- en aanmerkingen over
stijl en compositie van de roman: als Multatuli aankondigt dat hij Havelaar ‘nu enigen
tyd aan die droefheid en zyn moeilyken arbeid [zal] overlaten, om
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den lezer de geschiedenis van den Javaan Saïdjah in de desa Badoer te verhalen’ (VW
I, p. 218) reageert Hermans met ‘Dit is toch een zeer onelegante overgang’. En
verderop in de roman, bij de zin ‘Neen, Minister van Koloniën... neen,
Gouverneurs-generaal in ruste... niet dát hebt gy te bewyzen!’ (VW I, p. 256) noteert
hij ‘te veel vooruitlopen op wat komt’. Mild ironisch is Hermans' commentaar in een
Wouter-fragment uit Ideeën II. Bij ‘Dat is, geloof ik, geen peruaanse naam. Neen.
Louise is beter, of... Emma. Of wil je dat ik Femke zeg?’ (VW III, p. 294) noteert
Hermans: ‘Wouter was al een gevorderd charmeur’. Van een al te lyrische
opeenvolging van zinnen die Multatuli steeds liet beginnen met de aanhef ‘O’ (VW
XI, p. 127) moest Hermans niets hebben’: ‘O, o, hoe vele o's...’.
Multatuli's gebrekkige spelling, vooral van het Frans, was Hermans steeds een
doorn in het oog. In Max Havelaar verbetert hij diens ‘trainards’ (VW I, p. 78), naar
‘traînards’, met in de marge nog eens expliciet vermeld ‘(fout van Multatuli)’. De
hier nog meer incidentele correcties van het Frans vallen in het niet bij de tientallen
verbeteringen elders in de Volledige Werken met langere Franse tekstfragmenten van
Multatuli. Weliswaar vond Hermans het, in zijn recensie van deel XI van de Volledige
Werken,23 verdedigbaar ‘dat Stuiveling spel- en andere fouten in Franse teksten
onverlet gelaten heeft, ja zelfs dat hij er geen verbeteringen tussen haakjes aan heeft
toegevoegd,’ maar dat weerhield hem er niet van Multatuli consequent op
schoolmeesterachtige wijze te corrigeren. Stuivelings verantwoording daarvan kon
Hermans overigens maar matig bekoren: ‘Kinderachtig’, noteerde hij bij Stuivelings
opmerking: ‘Vooral in de franse teksten zitten veel fouten; maar liever word ik van
slordigheid verdacht, dan verplicht telkens sic te drukken’. (VW XII, p. [13])

‘Die man had geen flauw idee’
Hermans' kritiek op de bezorging van het werk van Multatuli komt expliciet in alle
delen aan de orde. Talloos zijn de correcties en aanvullingen op de tekstbezorging:
hij corrigeert fouten in annotaties, wijst op onverklaard gebleven Franse uitdrukkingen
of foutieve woordverklaringen, constateert niet uitgelegde begrippen, ontbrekende
persoonsnamen in het register, verkeerd of incompleet vermelde boektitels etc. Keer
op keer plaatst hij vraagtekens in de marge, of noteert ‘onwaar’, ‘onzin’, of ‘waar is
die brief?’ voor brieven die, vaak zonder expliciete vermelding, niet in de Volledige
Werken opgenomen zijn. Hermans neemt ook geen genoegen met naar zijn idee al
te gemakzuchtige verklaringen. Zo schrijft hij in de marge van deel IX bij een
opmerking van de bezorgers ‘Het is niet waarschijnlijk dat deze opera zó kort na de
première in Amsterdam is gegeven’ (VW XV,

Jaarboek Multatuli 2018

71
p. 501): ‘kan dat niet uitgezocht worden?’ Bij de annotatie, iets verderop in hetzelfde
deel, ‘in de telegraaf: deze artikelen zijn niet teruggevonden.’ (VW XV, p. 573) schrijft
Hermans in eerste instantie al ‘waarom niet?’ om daar nadat de volgende brief de
vindplaats, ‘nummer 111 in den Telegraaf’, vermeldt nog eens aan toe te voegen
‘Nou dan! En niet teruggevonden?’ (VW XV, p. 576). En, opnieuw in deel XV van de
Volledige Werken, bij de annotatie ‘Morteboy: de engelse roman heet voluit
Ready-Money Morteboy’ (VW XV, p. 666): ‘Heeft u al verteld. Maar als u nu ook
eens vertelde wie de schrijver was.’ De paginaverwijzingen voorin deel IX, met
vermeldingen als ‘157 Fout van Stuiveling’ en ‘469 onwaar, Stuiveling’ laten al zien
dat Hermans Stuiveling fouten en onzorgvuldigheden persoonlijk aanrekent. Dat
gebeurt ook bij een van de weinige aantekeningen van Hermans in het tijdschrift
Over Multatuli, waarvan de nummers 1 tot en met 34 in Hermans' bibliotheek
aanwezig zijn. In het interview ‘Vragen aan Stuiveling’ zegt Stuiveling in antwoord
op de vraag van Eep Francken en Em. Kummer hoe het staat met vervolgdelen van
de Volledige Werken die vanaf 1979 nog moeten gaan verschijnen: ‘Misschien komen
er van 1870 af nog vier delen met, hoop ik, niet al te moeilijke problemen’, waarbij
Hermans aantekende: ‘van 1870-sept 1874 zijn het er al drie. Die man had geen flauw
idee over de omvang van het materiaal.’24

Identificatie
Toen de eerste druk van De raadselachtige Multatuli in 1976 verscheen, wees een
aantal recensenten op de parallellie tussen het door Hermans geschetste beeld van
Multatuli's levensloop en Hermans' eigen biografie: ‘Maar Hermans schreef het boek
ook uit herkenning’, schreef bijvoorbeeld Wim Hazeu, ‘en vond bij Multatuli, zowel
in zijn levensloop als in zijn geschriften, talrijke momenten die hij op zichzelf kon
betrekken.’25 Die overeenkomsten zijn ook in de marginalia talrijk, met soms heel
directe verbindingen tussen uitspraken van Multatuli en Hermans' eigen werk. In
Deel III van de Volledige Werken (1951) streepte Hermans de uitspraak ‘Waar ter
wereld staat geschreven dat een auteur verantwoordelyk is voor de hoedanigheden
der door hem opgevoerde personen?’ aan (VW III, p. 535). Een voor Hermans hoogst
actuele zaak, omdat hij op dat moment verantwoordelijk werd gehouden voor
uitspraken van zijn romanpersonage Lodewijk Stegman in Ik heb altijd gelijk.
In het voorafgaande deel II, eveneens verschenen in 1951, meldt de inventarisatie
voorin het boek met ‘152 Fancy te vergelijken met de bedelaar van Münchausen’,
‘333 vgl. Wittgenstein’ en ‘637 Sade’ drie verwijzingen naar onderwerpen waar
Hermans zich op dat moment zelf intensief mee bezighield. De beide in Het sa-
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distische universum opgenomen essays ‘Het sadistische universum’ en ‘De zwarte
humor van de baron Von Münchhausen’ dateren in eerste versie uit dat jaar, met het
werk van Wittgenstein had Hermans nog geen twee jaar eerder kennis gemaakt.26 In
datzelfde deel blijkt nog eens expliciet hoe Hermans zijn eigen jeugd spiegelde aan
de beschrijvingen die Multatuli gaf in Woutertje Pieterse. Dat de moeder van
Woutertje Pieterse net zo praatte als de grootmoeder van Hermans zelf, zoals hij
meldde in het interview met Olf Praamstra bij de voltooiing van de Volledige Werken,27
geeft Hermans in de marge aan bij de uitspraak ‘“Hy zou nooit weer permissie
krygen,” werd er by zo'n gelegenheid gedreigd.’: ‘Dat werd mij in mijn jeugd nog
precies zo gezegd.’; op diezelfde pagina markeerde hij bovendien met extra nadruk
de mededeling: ‘Wouter ontving geen zakgeld. Z'n moeder zei, dat hoefde niet omdat
hy thuis alles kreeg wat-i nodig had.’ (VW II, p. 532)
In zijn van Van Oorschot ontvangen eerste deel van Multatuli's Brieven en
documenten (VW VIII, 1954) noteerde Hermans tussen de verwijzingen voorin het
boek onder meer ‘627 gelijk hebben’, een voor Hermans belangrijk thema, kort na
de roman Ik heb altijd gelijk en in de periode waarin hij zijn eerste ‘Mandarijnen op
zwavelzuur’-polemieken in Podium zou publiceren. Vanuit die context krijgt de
dubbele aanstreping in de marge bij een opmerking van Multatuli nog extra gewicht:
‘- Men vergeeft iemand zijn ongelijk, maar men vergeeft hem niet de wijze waarop
hij beweert gelijk te hebben. -’ (VW VIII, p. 627). Vergelijkbaar is een aanstreping
van Hermans in deel IV van de Volledige Werken, verschenen in 1952, het jaar waarin
Hermans onder meer in zijn in Podium gepubliceerde ‘Polemisch mengelwerk’ de
gebrekkige receptie van zijn roman centraal stelde.28 Wederom vindt Hermans de
bevestiging van zijn gelijk in een uitspraak van Multatuli: ‘Reeds elders zeide ik:
“geen auteur is bekwaam genoeg om de domheid van z'n lezers te begrypen.”’ (VW
IV, p. 399)
Ook in de wrok jegens het vaderland herkende Hermans zich in uitspraken van
Multatuli: ‘Er bestaat geen land, waar buiten de museën zoveel mummiën te zien
zyn als in Nederland.’ (VW III, p. 426), een opmerking van Multatuli in zijn
‘Aantekeningen’ bij de tweede bundel Ideeën. Of, met nadruk aangestreept bij
Multatuli's Causerieën: ‘Gelukkige arme mensen! Geen vaderland! Kan men iets
voordeligers bedenken?’ (VW IV, p. 138)

De laatste jaren
Nadat Hermans' heruitgave van De raadselachtige Multatuli, dit keer in cassette met
de door Hermans bezorgde editie van Max Havelaar, begin 1987 was verschenen,
bleef Hermans de daarna gepubliceerde delen van Multatuli's Volledige
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Werken op eenzelfde wijze lezen en becommentariëren. Ook in de meer recente delen
van Multatuli's Volledige Werken zijn het de bekende thema's waar Hermans alert
op blijft. Zo noteert hij in het negentiende deel ‘649 Nederland geen natie’, als index
voor een grotere aangestreepte passage waar Multatuli onder andere constateert dat
er geen nationale Nederlandse toneelliteratuur bestaat omdat Nederland nooit
‘werkelyk 'n natie’ is geweest (VW XIX, p. 649).
Hermans bleef zijn Multatuli-bibliotheek aanvullen, onder andere met een tiental
uitgaven uit het Multatuli-jaar 1987. Daartoe behoren naast enkele Nederlandse
uitgaven ook het door de stad Ingelheim uitgegeven boek Wer war Multatuli?. De
in 1992 verschenen historisch-kritische Max Havelaar-editie van Annemarie
Kets-Vree nam Hermans nauwgezet door, onder andere om gegevens daaruit op te
nemen in zijn correctie-exemplaar van zijn eigen editie uit 1987.29 Tot een herdruk
van die editie en van De raadselachtige Multatuli zou het niet meer komen. Wel las
Hermans het in 1993 verschenen deel XXIII van de Volledige Werken nog intensief
voor zijn bespreking ervan in Over Multatuli.30 Op 5 maart 1995 interviewde Olf
Praamstra Hermans bij de voltooiing van de Volledige Werken. Rond die tijd
verscheen ook Hans van Stratens biografie Multatuli. Van blanke radja tot bedelman
(Amsterdam. Bas Lubberhuizen, 1995), dat wel in Hermans' bibliotheek aanwezig
is, maar dat hij niet meer heeft kunnen lezen. Kort na de presentatie van het laatste
Multatuli-deel bleek Hermans terminaal ziek, en op 27 april 1995 overleed hij. Zijn
bibliotheek, mét alle boeken van en over Multatuli, blijft de stille getuige van een
schrijvers- en lezersleven dat decennialang zeer nauw met het leven en werk van
Multatuli verbonden was.
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‘Alles doet mee aan de werkelijkheid’
Over natuur en literatuur bij Multatuli en Hermans
Daan Rutten
De polemisten Multatuli en Willem Frederik Hermans manifesteerden zich allebei
geregeld als grote voorvechters van de natuurwetenschappen. Waarheid moest worden
gezocht in de natuur, in het tastbare en concrete, niet in het hogere of kunstmatige.
Critici zoals Cyrille Offermans en Jos de Mul stellen dat ze hiermee afbreuk deden
aan de waarheid van hun literatuur en ‘zelfhaat’ in de hand werkten, want literatuur
is bij uitstek onecht en kunstmatig. Is die kritiek terecht? Of zijn Multatuli en Hermans
meer dubbelzinnig, zélfs op plaatsen waar ze zich manifesteren als ‘positivisten’ en
‘materialisten’ die slechts waarheid erkennen in wat natuurlijk is, tastbaar, echt en
concreet?
Voor zowel Multatuli als Hermans gold de natuurwetenschap als de fundamentele
waarheid waarmee stelling kon worden genomen tegen de waandenkbeelden aan ons
opgedrongen door kerk en staat, door politici, theologen, filosofen en andere
nieuwlichters en waarzeggers. Multatuli zag de natuur als antidotum tegen vormen
van ‘gelegenheidswaarheid, volksvooroordeel, modegeloof en biologie’.1 Dat laatste,
biologie, moet op deze plaats worden begrepen als een negatief begrip tegengesteld
aan de huidige natuurwetenschappelijke betekenis - het onderzoek van de levende
natuur - namelijk als ‘gebiologeerd zijn’ of ‘gehypnotiseerd worden’ door een
werkelijkheid die niet noodzakelijk ‘natuurlijk’ en ‘echt’ is, zoals we tegenwoordig
wel gebiologeerd kunnen kijken naar de televisie.2
Hermans, opgeleid en werkzaam geweest als natuurwetenschapper (om precies te
zijn als fysisch geograaf), was evenzeer een materialist en bediende zich van
soortgelijke uitspraken: ‘De waarheden van de wetenschap gelden voor elk publiek.
Ze zijn universeel en fundamenteel [...].’3 Wetenschap staat ook voor hem diametraal
tegenover de ‘schijnlogica’ van ‘politieke, religieuze, zedelijke overtuigingen’ en
het mythische geloof in het hogere, ofwel het ‘hiernamaals’, dat zich voorbij de
menselijke ervaring zou bevinden.4 Fysica staat tegenover metafysica! En wie zijn
werkelijkheidsopvatting niet primair op de natuurwetenschap baseert, was volgens
Hermans' Mandarijnen op zwavelzuur reeds in de negentiende eeuw aan de
verliezende kant van het ‘schisma’ beland en kon zonder par-
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don terzijde worden geschoven, zoals wat hem betreft gold voor zijn polemische
voorganger Menno ter Braak.5

Multatuli's materialisme
Vandaag de dag komt de materialistisch-positivistische, antimetafysische opvatting
van Multatuli en Hermans lang niet meer zo polemisch over als in de periodes waarin
zij schreven. Destijds was het collectieve wereldbeeld in hogere mate gevormd door
traditie en religie. Het positivisme, de school die zegt dat we ons objectief moeten
richten op wat ‘positief’ aan te wijzen valt in de omgeving, en ons verbiedt te
speculeren over wat onzichtbaar - transcendent, metafysisch - blijft, is thans leidend
geworden in de wetenschap en het politieke debat. De feiten en cijfers vallen niet te
betwisten op grond van hogere ideeën of idealen.
Dat hogere ideeën en idealen aan slagkracht hebben ingeboet in deze tijd waarin
de ‘Grote Verhalen’ van religie en ideologie niet meer centraal staan, neemt niet weg
dat er nog steeds kritiek te beluisteren valt op het positivisme zoals dat van Multatuli
en Hermans, en die is interessanter dan de te verwachten repliek vanuit bijvoorbeeld
de religie. De twee polemisten lieten geen mogelijkheid onbenut om de fysica naar
voren te schuiven als de zin en betekenis van alles wat is, maar critici van nu tekenen
hierbij aan dat ze vergaten dat hun geloof in de determinerende wetten van de ‘natuur’
ook een vorm van dogmatisch idealisme behelst. Alsof de natuurwetenschap alles
kan verklaren en zaligmakend is! In zijn lezing voor het Multatuli Genootschap sprak
essayist Cyrille Offermans zijn waardering uit voor Multatuli, maar laakte hij diens
bekrompen positivisme: ‘Dogmatisch was zijn veronderstelling dat het leven geregeerd
wordt door onverbiddelijke wetten en dat een rationeel, verlicht leven hetzelfde is
als een leven in overeenstemming met die wetten.’6 Het gevolg van Multatuli's
positivisme was wat hem betreft een Droogstoppelige ‘afkeer van fictie, van poëzie
vooral’, terwijl fictie nu juist kan laten zien dat wij mensen ook culturele wezens
zijn en voor een deel onze eigen wereld scheppen. Wie de natuur als leidraad neemt,
neemt volgens Offermans automatisch een conservatief standpunt in, terwijl de
erkenning van de sociaal-culturele wereld juist speelruimte schiep voor literaire
schrijvers als Multatuli om de wereld via de verbeelding te veranderen.7
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Hermans' neopositivisme
Hermans staat bekend als een materialist en ‘neopositivist’ en diens schrijverschap
kreeg dan ook vrijwel dezelfde kritiek te verduren, ook weer van Offermans: ‘Zijn
proza ontleent zijn kracht en zijn succes aan een deterministische logica in de beste
Hollandse tradities van calvinisme en naturalisme [...] Zijn antropologische a priori
krijgt al gauw iets drammerigs en rancuneus [...].’8 Nu moet gezegd dat het
twintigste-eeuwse neopositivisme minder deterministisch en absolutistisch is dan
het negentiende-eeuwse positivisme. Dit geüpdatete positivisme behelst namelijk de
erkenning dat zélfs de natuurwetenschap de materiële werkelijkheid niet echt kan
doorgronden. De natuurwetenschapper kan net als ieder ander onmogelijk buiten
zijn taal om de werkelijkheid beschrijven en ordenen en dat verhindert bij voorbaat
de toegang tot een volledig transparante werkelijkheid. Toch waant menig
neopositivist zich beter in staat om de werkelijkheid te beschrijven dan anderen. De
neopositivistische natuurwetenschapper claimt namelijk zich aan universeel
gehanteerde spelregels te houden. Zo'n spelregel luidt bijvoorbeeld dat zinnen moeten
gaan over ‘standen van zaken’ die we kunnen waarnemen. Dit zou de
natuurwetenschappelijke taal meer betrouwbaar maken dan andere
beschrijvingsvormen. Hermans hanteerde dit onderscheidend principe (of
‘demarcatiecriterium’) van het neopositivisme ook en hij vond hiervoor steun in de
door hem in het Nederlands vertaalde Tractatus Logico-Philosophicus (1921) van
Ludwig Wittgenstein.9
Verschillende critici plaatsten echter vraagtekens bij de manier waarop Hermans
Wittgenstein gebruikte om de natuurwetenschap op een voetstuk te plaatsen.10 Filosoof
Jos de Mul wierp Hermans tegen dat Wittgenstein zeker niet beweerde dat het
‘zinloos’ is om je bezig te houden met wat zich niet direct en concreet laat observeren.
Wittgenstein zei namelijk ‘stellig [dat er] onuitsprekelijke zaken’ bestaan. Die laten
zich misschien niet met natuurwetenschappelijke taal beschrijven, maar kunnen zich
wel ‘tonen’, bijvoorbeeld in de kunst. Wittgenstein liet er zelf geen misverstand over
bestaan: ‘Dit toont zich, het is het mystieke.’11
De Mul voegde hier nog aan toe dat Hermans helemaal geen oog had voor de draai
die Wittgenstein maakte in diens latere Philosophische Untersuchungen (1953). In
dit postuum uitgegeven werk stelt Wittgenstein dat élk ‘taalspel’ op zijn eigen manier
zin en betekenis creëert. Hieruit volgt dat niet alleen natuurwetenschap, maar
bijvoorbeeld ook religie, kunst en literatuur op hun eigen manier wel degelijk zin en
betekenis creëren! Hermans bleek echter niet bereid zijn filosofisch leidsman hierin
te volgen en dat resulteerde volgens De Mul automatisch in een ‘neopositivistische
verloochening’ van de ‘waarheid van de kunst’, terwijl die hem als literaire schrijver
toch dierbaar had moeten zijn.12
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Hermans en Multatuli lijken elkaar te vinden in een (neo)positivisme en objectief
realisme tegen alles was leugenachtig is en onecht, zonder in te zien dat ze daarmee
inteerden op de status van hun literaire schrijverschap. Of is dit toch te kort door de
bocht en kunnen we er ook met andere ogen naar kijken?

De natuur als schijnorde
Hermans heeft zich verdedigd tegen het verwijt van literaire zelfhaat en hij deed dit
uitgerekend door te wijzen op het contrast met Multatuli. Dat Multatuli de ‘rijke
Natuur’13 paarde aan de Idee van een alomvattende harmonie waarin de geciviliseerde
mens zijn ware zijnsbestemming terug zou vinden (‘alles is in alles’14) vond Hermans
bevreemdend en onwerkelijk. Zo'n ‘terugkeer naar de natuur’ à la Rousseau is ‘schoon
maar onwezenlijk’, schreef Hermans in zijn geologische leerboek Erosie,15 en ten
tweede inconsistent, want klaarblijkelijk kon toch niet echt ‘alles’ deel uitmaken van
die werkelijkheid. Multatuli's positivisme zorgde ervoor dat hij alles wat onnatuurlijk
is en niet authentiek als decadente koketterie moest beschrijven, fictie en poëzie
incluis.
Het twintigste-eeuwse neopositivisme daarentegen leidt volgens Hermans niet tot
deze literaire zelfhaat bij schrijvers. Deze wetenschapsfilosofie erkent namelijk dat
wetenschappers mensen zijn die niet buiten hun taalspelen kunnen, en dus altijd
werken met ‘ficties’ om de natuur te beschrijven. Met een verwijzing naar de
Oostenrijkse filosoof-econoom Ludwig von Mises stelde Hermans het als volgt:
‘Enige vijandschap jegens de poëzie is bijvoorbeeld bij negentiende-eeuwse
positivisten à la Multatuli onmiskenbaar. In het twintigste-eeuwse positivisme is
daarvan geen sprake. Von Mises meent dat de wetenschap het oog richt op een
doelbewust geïsoleerde reeks van verschijnselen. Zij is daarom niet eenzijdiger en
ook niet veelzijdiger, niet nuttiger en niet minder bruikbaar dan de kunst.’16 De
neopositivist hanteert slechts ‘andere taal’, ‘andere afkortingen’ en ‘andere aperçu's’
en die hoeven volgens Hermans niet bij voorbaat hoger aangeslagen te worden dan
het literaire taalspel.17 Hij erkent dus ten volle dat wij mensen nu eenmaal talige
wezens zijn en dat wetenschap niet minder een taalspel is onder de taalspelen die we
spelen, een gesimuleerde omgeving die veel minder met de chaotische werkelijkheid
te maken heeft dan je zou denken. Dat maakt hem eerder nederig dan dogmatisch:
‘Wittgenstein toont dat de meeste verschillen tussen poppenkast en werkelijkheid in
het niets verwaaien bij een nader onderzoek.’18
Wie die nederigheid niet kan opbrengen en voorbij de taal wenst te treden, betreedt
een wereld die zich beter leent om door psychoanalyticus Freud en vooral
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door de literatuur te worden beschreven. Wat er gebeurt wanneer iemand het verschil
ofwel de kloof tussen zijn talige denkwereld en de echte wereld probeert op te heffen
en dus ijvert voor een totale eenwording, heeft Hermans laten zien in zijn romans en
verhalen.19 Bijvoorbeeld in Nooit meer slapen (1966), de roman die vaak is geduid
als illustratie van Hermans' natuurwetenschappelijke wereldbeeld, maar dat toch
eigenlijk niet is en eerder het tegenovergestelde laat zien: de natuur blijft chaotisch
en onbekend, we zitten onherroepelijk vast in onze taal en onze ficties.20
Het hoofdpersonage Alfred Issendorf is een aspirant-geoloog die naar Noorwegen
trekt om een meteoor te vinden die ‘echter’ is dan het wetenschappelijke spelletje
dat zijn professoren plachten te spelen. Hij verlangt iets dat zich voorbij de taal
bevindt en probeert een verloren gewaande eenheid terug te vinden, maar faalt deerlijk.
Het is juist zijn al te hooggespannen verwachting van de natuurwetenschap die ertoe
leidt dat hij in waanzin vervalt. Het enige stuk meteoriet dat hij in handen krijgt, is
een kitscherige snuisterij uit handen van zijn overleden vader. Hermans lijkt ook hier
maar weer te zeggen: hooguit kunnen we de werkelijkheid beschrijven door gebruik
te maken van ‘ficties’, maar deze natuurwetenschap kent zijn beperkingen want werkt
met representaties die het gerepresenteerde nooit echt aanwezig kunnen stellen. Ergo:
we blijven gevangen in de collectieve mythen (morele codes, dogma's en ideologieën)
en de persoonlijke mythologieën (literatuur) waarmee we de anders maar chaotische
werkelijkheid van orde, zin en betekenis voorzien. De werkelijkheid aan gene zijde
van de taal blijft buiten de greep van de mens en is slechts een bestaan gegund als
wensfantasie; een mystiek dwaallicht aan de horizon van ons talige universum.
De mythische ordening van de oorspronkelijke natuurlijke oersoep - de chaos ging voor Hermans vooraf aan de natuurwetenschappelijke ordening en dat maakte
dat hij literatuur die het ‘bedrog’ beschrijft zonder zelf een ware orde te suggereren,
toch boven de waarheid van de natuurwetenschap stelde: ‘De Westerse mens denkt
logisch. Hij kent de hanteerbare natuurwetten, die de chaos bemeesteren. Vóór die
ordening leefde men als paarden, tijgers, mieren. Men leeft nu als de mens in de
natuurwetenschappelijke ordening. Maar ook deze ordening is slechts een accident.
Onze ordening verdwijnt in het niet tegen alles wat wij niet weten. Ja waarachtig,
wat we ook doen, we zijn de eeuwig bedrogenen van het universum. Ook de
natuurwetenschap zelf is chaos, waarvan wij het chaotische uit het oog verliezen.’21
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‘Alles doet mee aan de werkelijkheid’
Multatuli lijkt veel moeilijker te bevrijden van zijn idealistische en anti-literaire
positivisme: ‘Telkens knikt me de lieve Natuur toe, uit haar tempel der waarheid,
als wilde zy zeggen: ‘Ziet ge wel, hoe ik altyd, overal, in alles, myzelf gelyk blyf?
Zoek maar, zoek maar... nergens vindt gy de minste afwyking van myn onveranderlyke
wetten, voorgeschreven door de Noodzakelykheid.’22 De modernistische ‘breuk’
tussen taal en werkelijkheid en daarmee het dualisme tussen ‘subject’ (de mens) en
‘object’ (de wereld) was sinds Immanuel Kant een gegeven, maar werd door Multatuli
niet geaccepteerd.
Hij erkende wel dat de mens vervreemd raakte van de reële werkelijkheid door
allerlei aardse zinsbegoochelingen (de ‘Deugden’) die hem werden opgedrongen
door politici, theologen, moralisten en andere denkers en dichters, maar deze
vervorming van de natuur viel in principe te repareren. Doorgaans beschrijft Multatuli
deze leugens alsof ze kunnen worden doorgeprikt en ontmaskerd, zodat uiteindelijk
de eenwording met de zuivere natuur opnieuw tot stand kan komen en het onzalig
dualisme wordt opgeheven ten gunste van zijn zalig monisme, de holistische eenheid
van het ‘alles is in alles’.23
En toch hoeven we Multatuli's monisme - zijn eenheidsdenken - niet noodzakelijk
af te schrijven als zijnde ouderwets en totaliserend. Niet voor niets worden bepaalde
vormen van monisme tot de dag van vandaag verdedigd, al was het maar omdat het
filosofisch helemaal niet zo evident is dat de werkelijkheid netjes is op te delen in
enerzijds een ‘werkelijk’ deel (de natuur en het object) en anderzijds een
‘leugenachtig’ deel (de representatie en het subject, het menselijke Ik). Doet, om met
literator Herman Wolf te spreken, niet alles evenzeer mee aan de werkelijkheid?24
Iemand die tot zijn dood in 1995 een dergelijk monisme heeft verdedigd, is
bijvoorbeeld de Franse filosoof Gilles Deleuze, die eerder al eens is aangehaald met
betrekking tot Multatuli door Saskia Pieterse in De buik van de lezer (2008). Pieterse
bespreekt Deleuzes notie van het ‘rizoom’ om de structuur van Multatuli's Ideën te
duiden.25 Een rizoom is een term uit de plantkunde voor een wortelstok die zich
ondergronds voortdurend vertakt en in allerlei richtingen woekert, dus geen echte
kern of stam heeft. Deleuze gebruikt de term om een vorm van denken te beschrijven
die niet voortdurend oordeelt en moraliseert door fenomenen af te meten aan
traditionele idealen die zich kenmerken door een boomstructuur: een gefixeerde
dogmatiek (stam) met een vooropgezet doel (de richting van de stam die naar de
hemel wijst). Deleuze keert zich tegen deze hiërarchische vorm van denken en opteert
voor woekering en veelheid, iets wat Pieterse ook in de Ideën aantreft. Multatuli
beschrijft de loop van de ‘geschiedenis’ bijvoor-
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beeld niet als een doelmatig proces van vooruitgang maar vergelijkt deze met de
manier waarop ‘koralen, polypen en infusiedieren’ zich vermenigvuldigen en in
allerlei richtingen groeien, zoals ook ‘steden’ die, niet vooraf gepland door een
stedenplanner, zich lijken te ‘kristalliseren [...] als stalaktieten, bevriezende
vensterruiten of kandysuiker’.26

Geen positivist, maar wordingsmonist
Terecht zegt Pieterse dat deze onderliggende poëtica van Multatuli maakt dat hij
‘volstrekt geen positivist’ was en op z'n minst een geheel ‘eigen invulling’ gaf aan
het natuurwetenschappelijke denken.27 De pure positivist benoemt het ding A als A,
maar in dit rizoom-denken staat A voortdurend op het punt in een A' (met apostrof)
te veranderen, of in een B of C (enzovoort). De vraag is echter hoe dit veranderlijke
en chaotische te rijmen valt met het monistische ‘alles is in alles’ en welke plaats de
literatuur hierbinnen nog kan hebben. Deleuze kan hier behulpzaam zijn, want ondanks
dat hij als postmoderne ‘differentiedenker’ te boek staat, verdedigt hij zoals gezegd
wel degelijk een monisme. Er bestaat geen fundamenteel verschil, kloof of tekort
tussen de menselijke subjecten (in hun denken en hun taal) en de reële werkelijkheid
(de natuur): alles behoort tot één en dezelfde werkelijkheid. Wel wordt alles in die
werkelijkheid voortdurend gemotiveerd door een productief krachtenveld van
verlangens en strevingen, reden waarom de werkelijkheid niet statisch is en volledig
vastligt, maar veranderlijk is, creatief. Er is dus geen verschil ofwel verandering
tussen de mensen en de dingen. Wel is verschil een natuurlijke eigenschap van de
dingenwereld waartoe ook de mens behoort. Elk ding, ook de mens, heeft de neiging
om te veranderen. Deleuze spreekt van een voortdurende ‘wording’. We zien dat
‘worden’ in geboorten en metamorfoses, maar evenzeer in dood, ontbinding, erosie
en entropie, die niet ‘slecht’ zijn (dat zegt alleen iemand met een gefixeerd beeld
van de werkelijkheid), maar tekenen zijn van verandering en differentie binnen het
grote geheel. Filosofisch uitgedrukt: het verschil zit niet tussen ons denken en de
echte werkelijkheid in, maar is immanent aan de werkelijkheid en deelt de
werkelijkheid niet op in een deel dat wel werkelijk is en een deel dat niet werkelijk
zou zijn. Dus zélfs onze leugens, voorstellingen, dromen en verbeelding behoren tot
die werkelijkheid!
Dat neemt niet weg dat Deleuze net als Multatuli van tal van voorstellingen niets
moest hebben. Niet omdat ze niet zouden sporen met wat moet doorgaan voor het
Ware, maar omdat ze als zijnde waarheden andere waarheden verdringen en
verdrukken en suggereren dat er zoiets bestaat als één waarheid die het
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primaat heeft en waar andere waarheden zich toe laten herleiden, zoals de takjes en
bladeren van een boom zijn te herleiden tot een stam. Het zijn, kortom, gefixeerde
(of in Deleuziaans jargon: ‘molaire’) voorstellingen die het voortdurende ‘worden’
ontkennen en de werkelijkheid stollen en fixeren. De voorkeur van Deleuze gaat uit
naar ‘moleculaire’ voorstellingen die ontvankelijk zijn voor nieuwe verbindingen,
die dus én zelf een ding zijn behorend tot de wereld én andere koppelingen tussen
de dingen mogelijk maken, waardoor nieuwe dingen tot stand komen. Het gaat dan
om het goede ‘drogbeeld’ (‘simulacrum’) dat ‘ongelijksoortigheid’ in het spel houdt
en ‘een verschil op zich omvat’.28 En laat het de kunstenaars zijn die door Deleuze
en diens kompaan Guattari de rol krijgen toebedeeld van katalysator
(‘verlangenmachine’) en de taak om verleidelijke beelden te ontwerpen waarin niet
het ‘zijn’ maar het ‘worden’ wordt aangezwengeld en de dingenwereld wordt
gedynamiseerd.29
Er valt veel voor te zeggen dat Multatuli eenzelfde soort differentieel poëtisch
monisme verdedigde, waarin de natuur niet de ‘stam’ is waar de mens zich aan moet
afmeten en optrekken maar waarin natuur en cultuur, verbeelding en rede, mensen,
dieren en dingen allemaal tot dezelfde veelsoortige orde behoren van de ‘toko’ der
natuur: ‘Zy heeft in haar oneindig magazyn alles. Lucht, zee, leven, liefde, zwaarte,
ziekte, vreugd, schoonheid, karakter, pyn, klank, spoed, traagheid, kracht, groei,
ontbinding, dood.’30 In dit ‘grote verkoophuis’ geldt de wet van de ‘beweging’ en
kunnen naar hartenlust connecties worden aangegaan, en kunnen dingen uit elkaar
ontstaan en in elkaar overvloeien of juist verrotten (wat ook volgens Multatuli niet
slecht is, maar ons slechts hindert ‘omdat we klein zyn’).31 De materie van het Alles
kent geen vaste orde, de natuur is dynamisch van aard. Net zomin als Deleuze was
Multatuli tegen de taal en de voorstellingen die we daarmee maken. Wel zocht hij
naar de ‘Urtaal’ - oertaal - die nog niet in steen gebeiteld stond en ‘glad’ was gemaakt,
alsof er niets meer aan te veranderen viel.32 Ook Multatuli bestreed de ‘leugen’
wanneer deze het ‘worden’ miskende door een gefixeerde oorsprong en stamboom
te suggereren: ‘Het is een zonderling praatje van geschiedenismakers, dat 'n Volk,
als zodanig, ergens vandaan gekomen is. Ze begaan hierin denzelfden blunder als
we aantreffen in byna alle cosmogonieën. Wat genesis is, 'n wording, krimpt men in
tot op-zichzelf-staand feit, tot afgesloten handeling.’ 33

De aantrekkingskracht van de horror vacui
In zijn boek over Multatuli's literatuuropvatting getiteld De redelijke natuur (1987)
stelde J.J. Oversteegen terecht dat Multatuli poëzie nodig had omdat de natuur-
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wetenschap en de wiskunde tekortschoten om het ‘alles’ van de wereld te beschrijven:
‘Bewondering voor de wiskunde heeft Multatuli altijd gehouden, en steeds om
dezelfde reden: de mathematiek geeft ons zonder omwegen toegang tot de Waarheid.
Maar zij heeft haar grenzen. Zij is een voorbeeld voor de dichter, maar het model
dat zij levert is reduktief, kan niet de hele werkelijkheid toegankelijk maken voor
het menselijk kennen. Hier komt de rol van de literatuur in het geding.’34 Ik wil hierbij
wel de kanttekening maken dat de ‘hele’ werkelijkheid überhaupt nooit kan worden
beschreven, omdat ‘alles’ voortdurend in wording is. En het is de functie van de
‘leugenachtige’ literatuur om zich hier rekenschap van te geven en de wording (ofwel
beweging) te bevrijden van iedereen die de stroom van de natuur wil indammen tot
een ‘afgesloten handeling’.
Evenals Deleuze is Multatuli bij nader inzien niet tegen de fictie, de leugen ofwel
de dwaling an sich, zolang deze ons maar aanspoort om trouw te blijven aan het
‘worden’ door het verschil te blijven zien, en bewegingsruimte te laten aan de
natuurlijke onrust en chaos (‘horror vacui’) die onze natuur aandrijft: ‘Er bestaat
aantrekkelykheid in dwaling. Er is in onze ziel iets wat we noemen kunnen: horror
vacui. Gewoonlyk geven we geen dwaling op, zonder daarvoor wel en deugdelyk
een andere dwaling in de plaats te hebben gekregen.’35 En net als Deleuze zag
Multatuli de literaire schrijver als een soort constructeur die ons ‘die andere dwaling’
geeft en ons in contact houdt met het worden: ‘Trek naar de woestyn... sla u een
kemelhuid om de lenden... omgord u met lederen riem... voed u met sprinkhanen en
wilde honig. [...] Rek uw begrip tot de uiterste grens der mogelykheid van kennen,
kunnen, weten en begrypen.’36 Het zijn de muzen van de kunstenaar (‘Ziedaar Eva,
ziedaar Gretchen, ziedaar Fancy, Femke’37) die het verlangen opwekken en de ruimte
voor het andere openen. Dus neen, de literaire schrijver is voor Multatuli pertinent
geen natuurwetenschapper, geen ‘vakmensch’ die belerend vertelt wat ons allemaal
determineert, maar iemand die ons leert de werkelijkheid te zien als het ‘enigma’
waarbinnen niets vastligt, omdat morgen alles wel degelijk anders kan zijn.38

Tot besluit
Willem Frederik Hermans' dualisme valt niet of nauwelijks te verenigen met
Multatuli's monisme. Beiden gaven echter - ieder op een eigen manier - een literaire
draai aan de status van de natuur en natuurwetenschap. Daarmee werd de literaire
schrijver niet overbodig, eerder onontbeerlijk voor de mens die zijn speelruimte moet
benutten om vrij en kritisch te kunnen zijn.
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Ik houd niet van Comité's
W.F. Hermans doet niet mee
Maurits Verhoeff
In het voorjaar van 1956 wilde het Multatuli Genootschap een Lebak-herdenking
organiseren. Het was toen een eeuw geleden dat Eduard Douwes Dekker een formele
klacht indiende tegen de regent van Lebak, hetgeen uiteindelijk leidde tot zijn eervol
ontslag. Deze ervaringen zette hij later om in Max Havelaar.
Onder voorzitterschap van professor G. Stuiveling, ter zijde gestaan door secretaris
Geert van Oorschot, werden door het Werkcomité Lebak-herdenking plannen gemaakt
voor vier bijeenkomsten in den lande.1 Het werden er uiteindelijk twee.2
De Provinciale Zeeuwse Courant had haar bedenkingen bij de herdenking: ‘Een
treffend voorbeeld van een overbodige herdenking is de officiële Lebak-herdenking,
die men eind maart in Amsterdam en Rotterdam zal houden. Daar zal men zich
vermeien in het feit, dat honderd jaar geleden de heer Douwes Dekker (Multatuli)
met een kwaad hoofd ontslag nam als ambtenaar bij de Nederlands-Indische
bestuursdienst. Het gaat toch wel iets te ver, als men naast geboortedata en sterfdata
nu ook al de data van de driftbuien der grote mannen aangrijpt om herdenkingen te
organiseren. Multatuli is in de Nederlandse literatuur een groot man geworden en
het is geenszins de bedoeling daaraan iets af te doen, maar waarom zou men juist
Multatuli's onevenwichtigheid en overgevoeligheid moeten belichten? [...] We lijden
in dit goede land nu eenmaal heel zwaar aan de herdenkingsziekte. Enige troost
schenkt daarbij de gedachte, dat Multatuli - indien hij in onze dagen leefde - stellig
een der eersten geweest zou zijn om met die ziekte de spot te drijven.’3
Om het geheel enig cachet te geven, werden eind november 1955 ruim vijftig
personen benaderd met het verzoek zitting te willen nemen in een te vormen Comité
van Aanbeveling.
Naast diverse hoogleraren werden de minister-president en enkele ministers
uitgenodigd. In de ministerraad van 16 januari deelde minister Cals mede dat met
de initiatiefnemers was gesproken en daaruit bleek ‘dat in 1960 een grote
Multatuli-herdenking zal plaatsvinden. Daarom bestaat er z.i. minder aanleiding tot
een afzonderlijke Lebak-herdenking, die bovendien het gevaar loopt een sterk
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Brief van Willem Frederik Hermans aan Garmt Stuiveling, 3 december 1955 (Archief Multatuli
Genootschap).
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politiek karakter te krijgen.’ Besloten werd dat alleen Cals als minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen zitting zou nemen in het comité.4
Ook een tiental schrijvers werd gevraagd, onder wie A. Alberts, Albert Helman,
Adriaan Morriën, A. Roland Holst, M. Vasalis en Simon Vestdijk. Het Comité van
Aanbeveling zou uiteindelijk uit 44 leden bestaan. Niet alle auteurs namen de invitatie
aan. W.F. Hermans reageerde in een brief van 3 december 1955 op de uitnodiging.5

Mijne Heren,
Uw vererende uitnodiging toe te treden tot het Comité van Aanbeveling
voor de a.s. Multatuliherdenking had ik bijna aanvaard. Ik had de
bijgevoegde antwoordkaart al ondertekend, maar ik heb het toch beter
gevonden deze niet te verzenden.
Waarom?
Ten eerste houd ik niet van Comité's. Wegens de dankbaarheid die ik
Multatuli verschuldigd ben, had ik mijn eigen zin, voor deze keer,
misschien moeten achterstellen bij de noodzaak een ereplicht te vervullen.
Maar ach, zoals U ongetwijfeld bekend is, geloofde Multatuli niet in een
hiernamaals en aangezien ikzelf daar evenmin in geloof, mag ik aannemen
dat hij het niet zal merken.
En, wanneer ik zo het lijstje bekijk van de andere personen die eventueel
in het Comité zitting zullen nemen, is het misschien maar goed dat hij het
niet merken zal.
Er zijn er verscheidene bij waar ernstige bezwaren tegenin te brengen
vallen. Ik zal er slechts één noemen. Het is de Heer Prof. Dr. Gerard Brom
uit Nijmegen, die in 1954 nog eens voor de zoveelste maal in De Nieuwe
Taalgids kwam betogen dat Multatuli eigenlijk niets zelf heeft bedacht,
alles van anderen heeft gestolen enz.6
Dat dit in 1954 nog mogelijk was, pleit niet tegen de heer Brom (men
verwacht van hem geen andere geluiden) maar wel tegen de redactie van
De Nieuwe Taalgids en vooral tegen Multatuli's vaderland dat meer dan
honderd jaar na zijn geboorte nog dergelijk geschrijf toelaat in een
wetenschappelijk blad.7
Hopend dat ik U hiermede mijn weigering voldoende duidelijk heb gemaakt
en in de hoop dat U haar zult willen billijken, met de meeste Hoogachting
W.F. Hermans
P.S. Mocht U ervoor voelen dit schrijven te publiceren, dan geef ik U
daartoe volgaarne toestemming
W.F.H.
Een andere schrijver die afzag van het aanbod was Nescio. Hij gebruikte de
voorgedrukte antwoordkaart wel, richtte die persoonlijk aan Stuiveling, voegde het
woord ‘niet’ toe en schreef eronder: ‘Het spijt me erg, maar dit is niets voor mij.’

Jaarboek Multatuli 2018

90

Antwoordkaart van Nescio aan Garmt Stuiveling (Archief Multatuli Genootschap).

Eindnoten:
1 De naam van het Werkcomité Lebak-herdenking werd later omgedoopt tot Comité van
Uitvoering.
2 Op 24 maart 1956 vond de officiële Lebak-herdenking plaats in het Stedelijk Museum te
Amsterdam, met redes van R. Nieuwenhuys, J. de Kadt en G. Stuiveling en een voordracht door
H. Bentz van den Berg; op 27 maart volgde een Lebak-herdenking in Rotterdam, met redes van
D. de Vries en G. Stuiveling.
3 Provinciale Zeeuwse Courant, 23 maart 1956.
4 Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 16 januari 1956.
www.historici.nl/pdf/nib/pdf_transcripties/0000/79.pdf.
5 De brief van W.F. Hermans en andere bescheiden betreffende de Lebak-herdenking bevinden
zich in het archief van het Multatuli Genootschap.
6 W.F. Hermans vergiste zich in het jaartal. Het artikel ‘De oorspronkelijkheid van Multatuli’
van Gerard Brom verscheen in De Nieuwe Taalgids 58 (1955), p. 20-28; 92-99). Brom schrijft
onder meer: ‘Als ieder citaat nu verboden is, wat dan te zeggen van plagiaat, dat hij nog al eens
vertoont? Hij lijkt de dief, die het eerste is om te roepen: houd de dief!’ (p. 21) en ‘Zijn ideeën
teren vrijwel op de achttiende eeuw, waarvan de geest in zijn jeugd nog voortleefde’ (p. 24).
Broms conclusie was dat ‘er weinig’ valt ‘af te dingen op de uitkomst van Prof. de Vooys, dat
in de leer van Multatuli niets nieuws wordt gevonden’ (p. 99). Gerard Brom nam zitting in het
Comité van Aanbeveling.
7 De redactie van De Nieuwe Taalgids bestond in 1955 uit prof. dr. C.G.N. de Vooys, prof. dr.
C.B. van Haeringen en prof. dr. W.A.P. Smit. Laatstgenoemde was uitgenodigd, maar nam
geen zitting in het Comité van Aanbeveling.

Jaarboek Multatuli 2018

91

In de media
Hermans en Multatuli
Annelies Dirkse en Klaartje Groot
In de rubriek Media deze keer niet de vindplaatsen van Multatuli uit het laatste jaar,
maar fragmenten uit de afgelopen decennia waarin Hermans en Multatuli in één
adem genoemd worden.* De ene journalist plaatst ze in elkaars verlengde, de andere
lijnrecht tegenover elkaar. Soms komt Hermans zelf aan het woord. Hij vergelijkt
zichzelf met Multatuli of levert zijn bijdrage aan het Nachleben van Multatuli.

Albatrossen
G.K. van 't Reve liet zich in het tv-programma Spiegelgevecht om woorden ontvallen
dat Multatuli net als W.F. Hermans weliswaar ‘een groot talent’ had maar dat dit
samenging ‘met een onrijp gebruik daarvan in de maatschappij’, zo schreef de
Volkskrant 8 maart 1962. De opmerking had een beerput kunnen opentrekken maar
dat was kennelijk niet de bedoeling van het programma, waarin enkele schrijvers
onder leiding van H.A. Gomperts de grootheid van Multatuli bespraken. Gomperts
ging er niet op in. Hij wimpelde een discussie over het maatschappelijk optreden van
beide grote schrijvers elegant af met een citaat van Baudelaire over de albatros ‘wiens
reuzenvleugels hem verhinderen te lopen’, aldus de krant.

Open plek in barbarenbos
Zelf wist Hermans volgens de Volkskran 12 april 1962 niet ‘of zijn Nederlands zo
goed was als dat van Multatuli’ maar hij vond in ieder geval ‘dat Multatuli de enige
was die eigenlijk goed Nederlands heeft geschreven.’ Volgens Het Parool 30 maart
1979 had Hermans met zijn grote voorbeeld Multatuli ‘natuurlijk veel meer gemeen
dan zijn schrijverszorgvuldigheid’, namelijk ‘het typisch Multatuliaanse thema’ van
‘de strijd tegen de Hollandse opgeblazenheid’ dat ‘sinds Multatuli nooit meer met
zoveel talent en animo gehanteerd is als door W.F. Herman s’. Ook NRC Handelsblad
7 maart 1975 ziet beiden als schrijvers van de buitencategorie. De krant constateert
dat ‘literatuur van uitzonderlijk niveau’ het in Nederland van oudsher moeilijk heeft.
‘Dat heeft Multatuli gemerkt, dat ondervond Couperus, dat wisten Du Perron en Ter
Braak en dat weten Van het Reve en W.F. Hermans. Die literatuur, en de invloed op
de omgeving die ervan uitgaat, kunnen alleen gedijen op een open plek in het
barbarenbos.’
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Realisme van de kelder
In een recensie in Algemeen Handelsblad 8 mei 1954 van De grote zaal van Jacoba
van Velde onder de titel ‘Goed Nederlands realisme’ ziet de recensent Hermans
eveneens als realist omdat hij ‘als romancier een net niet voldoende bezeten nakomer
van Multatuli’ zou zijn. Hij herkent dat realisme in de hele Nederlandse letteren:
‘gracieus gespeeld bij Hooft, barok versierd bij Vondel, vol levendige
schilderachtigheid bij Bredero. Ook na de tweede wereldoorlog blijft het Hollandse
realisme zegevieren. Simon van het Reve, wiens storm in een glas water (De Avonden)
al weer is bezonken, presenteerde copieerlust van de onlust; zij blijven in contrast
met Multatuli allemaal ‘doodgewone Hollandse realisten’.
Ook de Heerenveensche Koerier 24 december 1951 is van mening dat Hermans
zich niet laat vergelijken met Multatuli. ‘De grote bezieling, die eerdere perioden
heeft gekenmerkt, ontbreekt. Zij was aanwezig bij Multatuli, die in zijn drang naar
waarheid en gerechtigheid storm liep tegen kerk en staat; zij leefde nog bij de
tachtigers. Maar de na-oorlogse tijd kent haar niet meer. De idealen zijn uitverkocht.’
De psychologie die nu ‘geperfectioneerd is tot het uiterste’ kan geen soelaas bieden
maar heeft ‘een nieuw soort realisme geschapen’. Waar het oude ‘realisme van de
vloer’ was, kun je het nieuwe ‘van de kelder’ noemen, dat ‘bij W.F. Hermans vastloopt
in het labyrinth der seksuele afwijkingen.’

Hermans overtroffen
De Leeuwarder Courant 8 januari 1972 schrijft over Ginds. Hollandse schetsen
(1971), een reisreportage over Multatuli's huis in Nieder-Ingelheim door Eelke de
Jong. Volgens de recensent overtreft ‘deze Multatuli-ontmoeting-in-de-geest’ een
gelijksoortige over Multatuli van W.F. Hermans, ‘al zullen diens fans dat natuurlijk
nooit geloven.’ Hij doelt op Hermans ‘Hotel Multatuli’ in Het sadistisch universum
(1964).

Stuivelingmuseum
In NRC Handelsblad 8 juni 1984 bespreekt W.F. Hermans Multatuli's Volledige
Werken deel 16 bezorgd door Stuiveling heel kritisch: ‘Ik ben ook benieuwd wat
latere onderzoekers in het toekomstige Stuivelingmuseum voor verrassingen zullen
beleven. De kans lijkt me niet denkbeeldig dat een liefhebbende, maar schennende
hand in de (toch overgeleverde, hoop ik) schoolrapporten van de hooggeleerde hier
en daar een stukje onleesbaar zal hebben gemaakt. Niet alleen z'n cijfers voor latijn,
ook andere. “St. George d' Elmina” wordt op blz. 99 nader beschreven als “St. George
op Elmina” (...). Zie Elmina Winkler Prins’. Een erg sterke noot kan ik ook dit niet
vinden. Bij controle blijkt dat ‘Elmina Winkler Prins’ (laten we maar aannemen dat
de Winkler Prins Encyclopedie daarmee bedoeld wordt, ook al wordt daarvoor geen
enkele aanwijzing gevonden in de door Stuiveling geciteerde tekst) geen woord zegt
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over ‘op’ Elmina. Stuiveling had een en ander niet stilzwijgend mogen laten passeren.
Neen, Garmt. Al is het dan maar de enige keer dat er naar ‘Winkler Prins’ op die
manier verwezen wordt, zich tevreden stellend met een gedeeltelijk zo gemakzuchtige
en gedeeltelijk twijfelach-
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tige uitleg als deze, kan de tekstbezorger ook voor geschiedenis en aardrijkskunde
geen hoge cijfers in de wacht slepen.’

Hermans ofwel Multalegi
Laurens Ham recenseert in ‘Een onontgonnen goudmijn’
(http://www.dereactor.org/home/detail/een_onontgonnen_goudmijn/, 9 mei 2014)
Willem Otterspeers biografie van Hermans, De mislukkingskunstenaar, en merkt
over Hermans en Multatuli het volgende op: ‘In een correspondentie met Pieter
Cornelis Meyners, een vriend van zijn ouders, schrijft de puber Wim Hermans iets
opmerkelijks. “O, ik heb veel gelezen en overdacht. Ik heb weer stof tot veel brieven
in voorraad. Ik heb weer vele nieuwe denkbeelden en verlang niets meer dan ze weer
aan de uwe te toetsen.” Je hoeft niet heel veel Multatuli gelezen te hebben om te zien
dat Hermans (laten we hem voor de gelegenheid “Multalegi” noemen) hier de grote
schrijver praktisch naschrijft; die noteerde bijvoorbeeld in de bekende “Brief aan
Kruseman” dat hij “zwanger” van denkbeelden was. Meyners had de veel jongere
Wim dan ook met deze schrijver kennis laten maken. Is dit een Multatuli-pastiche
of zelfs een parodie, vooruitlopend op de tegelijk lovende en meewarige manier
waarop Hermans later over zijn held zal schrijven? Otterspeer blijft stil en merkt
honderden pagina's later ook niet op dat Hermans als volwassene nog steeds met
multatuliaanse thema's bezig is: hij schrijft dezelfde Meyners dan een brief over zijn
afkeer van martelaarschap, en het is juist de martelaarshouding van Multatuli die hij
altijd zal bekritiseren.’

Eindnoten:
* Met uitzondering van de stukken naar aanleiding van De Raadselachtige Multatuli omdat die
al uitgebreid aan bod kwamen in het artikel van Otterspeer in Over Multatuli 49 (2002).
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De vriendelijke W.F. Hermans
Klaartje Groot
Een kwelgeest, querulant, lastpost, onuitstaanbare sarcast, drammer, psychopaat
en een total loss: Hermans is door zijn talloze slachtoffers en tegenstrevers voor van
alles en nog wat uitgemaakt. Maar voor wie genoeg heeft van alle haantjesgedrag
en polemiek hier aandacht voor de vriendelijke kant van Hermans.
Op grond van zijn werk zijn en zijn optreden in het openbaar kun je je Hermans
moeilijk voorstellen als een vriendelijke man. Ook zelf zei Hermans dat hij op zichzelf
doorgaans een ‘vrolijker indruk’ maakte dan op anderen. Dat kon je als tv-kijker aan
de andere zijde van het scherm direct beamen.1 Het strakke gezicht met de verbeten
trek om de mond verried de spanning waaronder hij stond. Op een drammerige toon
wreef hij de hele wereld de onverbiddelijke waarheid onder de neus. In zijn roman
Au pair voert hij zichzelf op met een gezicht dat ‘er niet een was dat van nature
vriendelijk stond’. Weliswaar kijkt hij de hoofdpersoon Paulina vervolgens ‘heel
vriendelijk aan’ en belooft hij haar ‘alle goeds’. Maar dit was ‘de enige zachte plek
in het harde universum’ van Hermans, aldus Mario Molegraaf.2
Toch had Hermans een vriendelijke kant. Freddy de Vree, een goede vriend van
Hermans, vond hem ‘de aardigste man ter wereld’.3 En De Vree was niet de enige.
Journalisten die Hermans thuis opzochten waren steevast verbaasd over zijn
vriendelijkheid.4
Zelfs jegens Multatulianen kon hij vriendelijk zijn, zoals een enthousiaste jonge
Multatuliaan in de jaren tachtig ondervond. Ze werkte aan een scriptie over Multatuli
en Nieder-Ingelheim en vroeg hem naar een bron die hij niet vermeld had in zijn
biografie De raadselachtige Multatuli. Hij dankte haar hartelijk en beloofde haar
scriptie ‘met aandacht’ te lezen. Daar bleef het niet bij. Er ontspon zich een
correspondentie over allerhande multatuliana. Hij schreef haar later dat hij de scriptie
‘met plezier gelezen’ had en dat het hem ‘een waarheidlievend werkstuk’ leek. Een
volgend artikel van haar over ‘het latijn van Multatuli’ las hij ‘met veel plezier’. En
‘uit erkentelijkheid voor haar werk’ zou hij haar door zijn uitgever een exemplaar
van de tweede druk van De raadselachtige Multatuli laten zenden. Alle brieven
waren ondertekend met ‘vriendelijke groeten’.5
Was Hermans' optreden in het openbaar soms toneelspel? En in Au pair gaf hij
een zelfportret: onbetrouwbaar, zeker van een schrijver die in zijn werk altijd alles
op losse schroeven zette. Al met al zou je hem bijna self-fashioning aanwrijven.
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Brief van W.F. Hermans aan G. Koops-Van Bruggen (Archief Multatuli Genootschap).

Eindnoten:
1
2
3
4
5

De Tijd: dagblad voor Nederland 6 februari 1969.
http://zeelandboeken.pzc.nl/?p=19018 (voor het laatst geraadpleegd op 2 december 2017).
Freddy de Vree, De aardigste man ter wereld (Amsterdam 2002).
De Volkskrant 28 april 1995.
Brieven W.F. Hermans (Archief Multatuli Genootschap).
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Stichting Willem Frederik Hermans Instituut.
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