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Multatuli, een zelfcreatie
Laurens Ham wint de ABG VN Essayprijs 2011
De Douwes Dekker van 2010 is niet die van 1960, 1910 of 1860. Zagen we hem al
als filantroop, antikolonialist en literair wonder, nu rijst vooral het beeld op van de
historische figuur die nauwelijks meer van zijn eigen personages te onderscheiden
valt. Laurens Ham vraagt zich af of we ooit in zijn oeuvre feit en fictie van elkaar
kunnen scheiden.

M

ultatuli
was een mensenvriend. Althans, wie de
activiteiten in 2010 rond deze schrijver
gevolgd heeft, moet tot die conclusie zijn
gekomen. De herdenking van het verschijnen van zijn belangrijkste werk, Max
Havelaar (1860), gaf aanleiding tot een
bespreking van Multatuli als een antikolonialist, een filantroop en een voorvechter van eerlijke handel avant la lettre. Daarmee is de Multatuli van 2010 een
heel andere figuur dan die van 1960, 1910
of 1860; het werk en het leven van deze
schrijver laten zich telkens op nieuwe
manieren interpreteren.
De literatuurwetenschapper Geert
Buelens liet in een invloedstudie uit 2001
zien dat Paul van Ostaijen, een van de
belangrijkste Vlaamse schrijvers van de
afgelopen eeuw, steeds door andere
groeperingen werd ‘opgeëist’. Zoals Van
Ostaijen voor sommigen een flamingant
was, voor anderen een internationalist of
tijdloos dichter, zo kon Multatuli zowel
een held worden van radicale progressievelingen als van generaties schrijvers,
historici en literatuurwetenschappers. Bij
een even grote groep mensen riep hij
jarenlang weerzin op, maar die eigenschap lijkt met zijn nieuwe, engelachtige
representatie te zijn vervaagd.
Tijdens zijn leven en in de eerste
decennia na zijn dood werd Multatuli
vooral gezien als de man met een politieke boodschap. Welke boodschap dat
precies was, is nauwelijks duidelijk
geworden. Zijn teksten waren in ieder
geval inspiratiebronnen voor een gemêleerd gezelschap van liberale politici,
strijders voor mensenrechten, feministen, vrijdenkers en socialisten. Hun
bewondering ging soms zo ver dat ze zich
als een ‘tweede Max Havelaar’ gingen
voordoen om het onrecht dat hen was
aangedaan aan te klagen. Niet alleen
Multatuli’s vlammende stijl werd dus
gekopieerd, sommige epigonen gingen
hun leven zelfs naar dat van hun idool
modelleren. Over zulke eigenaardigheden in de doorwerking van Multatuli’s
ideeën is vreemd genoeg nauwelijks iets
geschreven. Alleen Atte Jongstra’s De Multatulianen (1985) gaat erover, een vermakelijk populairwetenschappelijk boek

over de Multatuliherdenkingen door de
jaren heen. Eind 2010 verscheen ook de
bundel De minotaurus onzer zeden. Multatuli als heraut van het feminisme, de eerste wetenschappelijke bijdrage waarin
een aspect van zijn receptie – Multatuli
als emancipator – wordt onderzocht.
De politieke betekenis van Multatuli
vervaagde in de loop van de twintigste
eeuw. Nu waren het vooral literatoren en
wetenschappers die zich met zijn leven
en werk bezighielden. De belangrijkste
bewonderaars uit de letterkundige wereld
waren E. du Perron en W.F. Hermans, die
biografische studies naar hun voorbeeld
verrichtten. Vooral de ‘ventist’ Du Perron
stelde hem voor als de eerste ‘vent’ van de
Nederlandse letterkunde: een schrijver
met een krachtige, zelfbewuste identiteit.
Dit betekende dat de biograaf zich bezighield met het minutieus reconstrueren
van het leven, het interpreteren van de
daden en het achterhalen van de waarheid rond Multatuli (eigenlijk: Eduard
Douwes Dekker, die achter dit pseudoniem schuilging).
Ook de academische discussie heeft
zich rond deze kwesties gecentreerd. Veel
historici en literatuurhistorici hebben uitputtend archiefonderzoek verricht, vooral
naar de twee ‘zaken’ waarmee Douwes
Dekker in Indië te maken kreeg. Als jonge
controleur in Natal werd hij geschorst
vanwege kastekorten; dertien jaar later
nam hij zelf ontslag als assistent-resident

multatuli, een zelfportret. het
leven van eduard douwes dekker,
door multatuli verteld
door Dik van der Meulen, Cees Fasseur
en Hans van den Bergh.
Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam 2010.
360 pag. ¤ 24,95

‘Multatuli heeft zijn leven
weten te veresthetiseren
totdat er geen scheiding
meer bestond tussen
Multatuli, Max Havelaar,
Sjaalman en Douwes
Dekker.’

Ook twee recente boeken passen in de
biografische traditie. Dik van der Meulen,
auteur van de in 2002 verschenen uitputtende en bekroonde biografie over
Douwes Dekker, droeg aan beide werken
bij. Multatuli, een zelfportret is de veelbelovende titel van het eerste boek, dat Van
der Meulen met Indiëkenner Cees Fasseur
en Multatulibezorger Hans van den Bergh
samenstelde. Zijn er nieuwe brieven of is
zelfs een onbekende levensbeschrijving
ontdekt – ontsnapt aan de aandacht van
de toch zeer genereuze bezorgers van de
Volledige werken (1954-1995)? Nee. Dit
boek blijkt een bloemlezing te zijn van
Multatuliteksten en brieven van Douwes
Dekker die een beeld moeten geven van
het leven van de schrijver. De editeurs
schreven het geheel met korte intermezzo’s aan elkaar.
Hoe paradoxaal hun onderneming is,
blijkt uit de combinatie van titel en ondertitel: Multatuli, een zelfportret. Het leven
van Eduard Douwes Dekker, door Multatuli
verteld. Is dit een boek van Multatuli over
Multatuli of van Multatuli over Douwes

van Lebak, nadat zijn handelen bekritiseerd was door zijn meerderen. Max
Havelaar was vooral een literair verslag
van die laatste zaak, maar ook de gebeurtenissen in Natal werden erin beschreven. Aan deze kwesties zijn tientallen
publicaties gewijd, die telkens wilden
achterhalen of Douwes Dekker het recht
aan zijn zijde had.
Andere episodes uit zijn leven werden
eveneens diepgaand onderzocht. Multatuli’s levensverhaal laat zich niet alleen
navertellen als een aaneenschakeling van

‘ik heb u den havelaar niet
verkocht’. multatuli contra van
lennep
door Ika Sorgdrager en
Dik van der Meulen (red.).
Uitgeverij Bas Lubberhuizen.
Amsterdam 2010. 224 pag. ¤ 29,50
de buik van de lezer. over spreken
en schrijven in multatuli’s ideën
door Saskia Pieterse.
Uitgeverij Vantilt. Nijmegen 2008.
370 pag. ¤ 22,50

persoonlijke drama’s (armoede, ontstaan
door zijn ontslag, zijn gokverslaving en
zijn behoefte tot weldoen; halve en hele
affaires; verhuizingen binnen en buiten
Europa). Het werpt ook licht op een spannendeperiodevandeNederlandsegeschiedenis, een tijdvak waarin de verhouding
tussen literatuur en maatschappij ingrijpende veranderingen doormaakte. Multatuli was, als dissidente broodschrijver
in een cultuur waarin het conformisme
en de burgerlijkheid overheersten, een
interessante figuur in dit proces.
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I

n
de wereld van de zoekmachines worden goede studieboeken en saaie studieboeken verpletterend verslagen
door gratis studieboeken. Studieboeken
zijn bovenal handelswaar en hoogstzelden voorwerp van bespiegeling of
serieus gesprek. Toch zijn ze een dagelijkse realiteit voor miljoenen studenten en scholieren. Die lijken vooral op
zoek naar manieren om ze te ontlopen
via uittreksels of oude tentamenvragen.
Zelfs docenten hebben het er zelden over, in elk geval aan de universiteit. De Academische Boekengids gaat
hierin verandering brengen. We zullen
met een zekere regelmaat artikelen
plaatsen over academische studieboeken, hun kwaliteiten en hun gebreken.
De decaan van de Leidse rechtenfaculteit, Carel Stolker, opent deze nieuwe
rubriek in dit nummer van de ABG. De
redactie moedigt collega’s aan zijn
voorbeeld te volgen door een beschouwend opstel over studieboeken en
ander studiemateriaal in te zenden.
Ook een primeur heeft de Utrechtse
promovendus Laurens Ham. Hij was
een van de ruim twintig inzenders voor
de Essayprijs van deze jaargang. Zijn
essay over het duo Douwes Dekker &
Multatuli heeft de jury bekroond met
de eerste prijs. Vandaar dat u in dit
nummer kunt lezen over het spel van
feit en fictie van Douwes Dekker met
zijn schuilnaam en zijn personages,
en de hoge moeilijkheidsgraad van het
achteraf scheiden en onderscheiden
van de ene en de andere waarheid. Dat
alles aan de hand van drie recent verschenen boeken.
Zoals u van ons gewend bent, is het
hiermee niet gedaan. U kunt lezen
over hogere wiskunde (zonder formules!), over machtige vuurbijlen (en hun
rituelen), over de eeuwige spanning
tussen macht en idealen in de internationale politieke verhoudingen, over
de oergeschiedenis van het Amazonegebied en over het hedendaagse China
dat tegelijkertijd traditionele gebouwen ruimt en om ruïnes treurt. Dat
laatste onderwerp wordt u aangeboden door Thijs Weststeijn, een van de
eerdere winnaars van de Essayprijs.
Afgaande op haar eigen ervaring
verwacht de redactie dat menige lezer
veel stof tot nadenken zal vinden in
het artikel van Lies Wesseling over de
opvoeding van kinderen. Zij introduceert de invalshoek veeleisende
ouders, die steeds andere en steeds
hogere verwachtingen hebben van
hun rol als opvoeders, vooral wanneer
ze zelf hoogopgeleid zijn en, gelukkig
maar, vooral wanneer ze Amerikanen
zijn…
Sijbolt Noorda, redactievoorzitter

