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noten

1
inleiding: malen, kittelen en loeien
1 Multatuli 1992, p. 94.
2 Multatuli 1875, p. 19 [vw ii, p. 21, 22].
3 Zie bv. Bundel i, idee 62, p. 16, 17 [vw ii, p. 320] en Bundel ii, idee 526, p. 285 [vw iii, p. 329].
4 Bundel iii, idee 748, 749, p. 158, 160 [vw iv, p. 467, 469].
5 Specifiek over de verrotting in de Nederlandse staat gaat: Bundel ii, idee 451, p. 31-145
[vw iii, p. 74-184].
6 Over dit voortdurend ontkennen van de ware toestand, bijvoorbeeld: ‘De verslagen van
gemeenten en provinciën zyn leugenachtig. De rapporten der beambten moeten kloppen
met den geest van de clique die op ’t kussen zit. De mededeelingen uit Indië zyn leugenachtig.Ter-zelfder-tyd als men publiceert dat daarginder alles rustig en tevreden is, moet men
ter beteugeling van opstand en oproer, z’n verdedigers zoeken tot in Altona en Afrika toe.
De troonrede die de ministers laten uitspreken, is een jaarlyks terugkeerende leugen. En ’t
antwoord daarop insgelyks. Nooit laat men den Koning zeggen: ‘Heeren, ’t Volk lydt
gebrek.’Nooit antwoordt men: ‘Sire,’t Volk heeft honger.’En zoo toch zou er moeten gesproken worden, als er naar waarheid gestreefd werd.’Bundel ii, idee 451, p. 103 [vw iii, p. 142].
7 Bundel iii, idee 746, p. 155, 156 [vw iv, p. 465].
8 Over de performatieve taaldaad: Austin 1962.
9 Bundel i, idee 59, p. 16 [vw ii, p. 320].
10 Bateson 1956.
11 Multatuli vat het probleem in Minnebrieven als volgt samen: ‘Schryven is afdruk
nemen van de ziel. Als Publiek ziel heeft, laat hemzelf schryven. Heeft hy geen ziel, dan
begrypt hy myn geschryf niet...punctum!’ Multatuli 1875, p. 91 [vw ii, p. 87].
12 Bundel i, idee 106, p. 32 [vw ii, p. 334].
13 Bundel i, idee 106, p. 32, voetnoot [vw ii, p. 676].
14 Nog een voorbeeld van die geven-en-nemen-beweging vinden we in idee 525:
‘Al ‘t overige gelykstaande, is de kans op waarheid grooter in den man die iets zegt, dan in
den hoorder. Grooter in schryver dan in lezer.
Ik verwed ’n Idee, dat 999 van de 1000 lezers – zelfs nà deze weddingschap – niet letten
op den onderstreepten aanhef van dit Idee.
En, lezer, als ge die weddingschap aangaat, deponeer uw inleg by ’n notaris. Ik wil geen
bankroet lyden, als ik win.
En eischt ge zekerheid dat ik betalen zal, als ik verlies? Ziehier myn inleg: ik geloof dat ge
u houdt voor die éénen duizendsten lezer. Met dit Idee zult ge wel tevreden wezen.’
Bundel ii, idee 525, p. 283 [vw iii, p. 327, 328].
15 Ik ben zeker niet de eerste die dit kastekort in het onderzoek naar Multatuli opmerkt.
Jongstra stelt onomwonden: ‘Aan het beeld van Multatuli als schrijver,met inbegrip van
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de minder bekende latere werken, van de poëtica van Multatuli, van zijn filosofie (‘Nee,
een schryver wil ik niet zyn...’) komt men maar steeds niet toe. (...) Ik breek een lans voor
aandacht voor de complete Multatuli.’ Jongstra 2003, p. 156. Vermoortel wees eveneens
op die onevenredig grote aandacht voor Multatuli’s debuut. Hij stelt: ‘Wat ons interesseert, is dat zoveel mensen je ongelovig aanstaren als je ze vertelt dat Multatuli zeven
delen van elk gemiddeld zevenhonderd bladzijden heeft bijeengeschreven, daarnaast
nog duizenden brieven, en dat Max Havelaar van dat alles amper vierhonderd pagina’s
beslaat.’ Vermoortel 1995, p. 7.
16 Er verschenen wel enkele artikelen en essays over deze werken. Over de Millioenenstudiën: Jongstra 1996, p. 78-107; Wat betreft Minnebrieven zijn vooral van belang: Morriën
1947; Oversteegen 1987 en Maas 2000, p. 51-60.
17 In de wijze waarop ik de term postmodern gebruik, volg ik de definitie van Vervaeck
1999a, p. 7-16. Hij stelt dat het postmodernisme in zijn boek geen ‘stroming of realiteit
is’, maar een: ‘geheel van kenmerken, een manier van kijken en lezen’. citaat p. 10. Vgl.
ook Mertens: hij stelt dat de term postmodernisme niet staat voor een literaire stroming
die volgt op het modernisme, maar ‘een aanduiding is voor een beschouwingswijze die
oog heeft voor de diversiteit van de literaire vormen, stijlen en opvattingen zonder deze
af te meten aan een bepaalde norm of maatstaf. In die zin kan niet alleen binnen een
bepaald literair klimaat en ook niet binnen een literair werk een bepaalde schrijfwijze
als toetssteen worden gebruikt, kan geen enkele stroming het primaat opeisen. (...) Het
postmodernisme betekent in deze opvatting niet een aflossing van de wacht (...) maar
een radicale oriëntatie op kadreringsprocessen in de literatuur (hoe komen voorstellingen, beelden, betekenissen tot stand).’ Mertens 1991, p. 170.
18 Maas 1993, p. 490-493.
19 vw x, p. 552, brief van Multatuli aan d’Ablaing van Giessenburg, 14 januari 1862.
20 Bundel i, idee 34, p. 11, voetnoot [vw ii, p. 669, 670].
21 Kummer 1979.
22 Deze titel werd door Chamfort gebruikt.
23 Kummer 1979, p. 10.
24 Op de verhouding tussen Multatuli, Heine en het poëticale denken van Schlegel ga
ik in paragraaf 3.3. nader in.
25 Bundel i, idee 219, p. 129 [vw ii, p. 434].
26 Bundel i, idee 219, p. 129 [vw ii, p. 434].
27 Ibidem.
28 De kritiek op Bilderdijk staat in bundel v, idee 1053 t/m idee 1058, p. 105-203 [vw vi, p.
492-607] op Thorbecke in bundel ii, idee 452, p. 31-145 [vw iii, p. 74-84] en op Zaalberg in
bundel ii, idee 454, p. 149-180 [vw iii, p. 187-221]. Bilderdijk en Thorbecke behandel ik in
paragraaf 5.2, Zaalberg komt in paragraaf 4.1 aan de orde.
29 De zeeziekte-vertelling beslaat Idee 229-242, bundel i, p. 134-159 [vw ii, p. 436-459,
694, 695]. De tekst ‘Max Havelaar aan Multatuli’was eerder verschenen als artikel in het
tijdschrift De tijdspiegel en werd als Idee 527 in de tweede bundel opgenomen, zie bundel
i, idee 527, p. 285-307 [vw iii, p. 330-350]. Woutertje Pieterse is verspreid over bundel i, ii, v,
vi en vii. De vierde bundel Ideën opent met het toneelstuk Vorstenschool.
30 Bundel i, idee 79-81, p. 23, 24 [vw ii, p. 326, 327], Bundel ii, idee 513, p. 218-221 [vw iii, p.
255-258], Bundel ii, idee 517, p. 244-249 [vw iii, p. 287-292]. Deze poëticale teksten behandel ik in hoofdstuk zes, en idee 517 komt in paragraaf 4.3. aan de orde.
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31 Iser 1972 en Iser 1976.
32 Iser 1976, p. 60.
33 Bundel iii,idee 542,p.6 [vw iv,p.313] en Bundel iii,idee 788,p.200,201 [vw iii,p.508,509].
34 Bundel ii, idee 526, p. 285 [vw iii, p. 329].
35 Starobinski 1995.
36 Eerder onderzoek in de neerlandistiek naar de mogelijkheden die de als poststructuralistisch of postmodern bekend staande filosofie biedt om tot nieuwe manieren van lezen
te komen, vinden we onder andere bij: Alphen 1988; Heynders 1998, (vnl. p. 109-119) en
Heynders 1991; Vervaeck 1999a,Vaessens 2001a en 2001b; Dijk 2006.Heynders heeft in een
kritische reactie op Joosten en Vaessens gesteld dat het verband tussen leeswijze en tekst
nog veel minder historisch bepaald is dan beide onderzoekers veronderstellen. Sommige
oudere teksten kunnen volgens haar dus zeker postmodern worden gelezen: zie Heynders 2004, p 21: ‘Maar de deconstructivistische leeswijze is net zo goed toepasbaar op
modernistische teksten – Jacques Derrida lijkt juist een voorkeur voor de modernistische
canon te hebben –,de beslissing tot inzet van deze lectuur ligt mede bij de lezer en ligt niet
vast in eigenschappen of historische verankering van een tekst. Niet elke tekst leent zich
voor elke lectuur, maar er is evenmin een een-op-een relatie tussen postmodernistische
tekst en postmodernistische lectuur of tussen modernistische tekst en modernistische
lectuur.’ Vergelijk ook de opmerking van Vervaeck 1999a, p. 7, 8: ‘het postmodernisme is
een “verzamelnaam” (...) voor een aantal kenmerken dat door de literatuurkritiek aan
bepaalde teksten toegeschreven wordt.Een van die kenmerken is het blootleggen van literaire conventies die normaal verborgen blijven. Een andere karakteristiek is het vervangen van de plot en de chronologie door een netwerk van beelden. Wie oog heeft voor zulke kenmerken, zal in een aantal teksten postmoderne trekken ontdekken. Dat kan zowel
in teksten uit het verleden als in hedendaagse literaire werken.’
37 Een recent voorbeeld van een dergelijk onderzoek in de historische letterkunde is
Korsten 2006.
38 Vgl. ook Sijde 1998, p. 447 en Leitch 1983.
39 Rorty 2005, p. 96.
40 Zima 1999, vooral p. 141-173. Zima vat de connectie tussen Nietzsche en het postmoderne denken als volgt samen: ‘In other words, deconstruction – Like Nietzsche’s theory of language – eliminates the metaphysical,conceptual dimension which Plato’s,Aristotle’s, Descartes’, Hegel’s, and even Kant’s philosophies thrive on: the dimension of
logic or pure form (Plato) which all idealist philosophy considers as fundamental and
superior to the “variable” aspects of language such as rhetorical figures, homonyms,
and entire phonetic systems that distinguish languages from another. Deconstruction
is one-dimensional insofar as it follows Nietzsche in denying autonomy of the conceptual (ideal) world and the very possibility of distinguishing concept and phonetic form,
signified and signifier, content and expression.’ Dit citaat p. 141. De manier waarop Heidegger het begrip ‘metafysica’ gebruikt is eveneens van groot belang geweest voor de betekenis die Derrida er vervolgens aan zou geven, maar dat laat ik hier verder buiten
beschouwing. Zie daarover Rorty 2005, p. 111.
41 Groot 2003, p. 34, 35.
42 Groot 2003, p. 30.
43 Groot 2005, p. 17.
44 Groot 2005, p. 19.
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45 Culler stelt: ‘Philosophy has been a “metaphysics of presence”, the only metaphysics
we know. (…) In oppositions such as meaning/form, soul/body, intuition/expression,
literal/metaphorical, nature/culture (…) the superior term belongs to the logos and is a
higher presence; the inferior term marks a fall. Logocentrism thus assumes the priority
of the first term and conceives the second in relation to it, as a complication, a negation,
a manifestation, or a disruption of the first.’ Culler 1989, p. 92, 93.
46 Groot merkt op: ‘Het schrift spreekt niet uit eigen levenskracht, maar wordt hoogstens in het lezen tijdelijk opnieuw tot leven gewekt. De bezielende en structurerende
aanwezigheid van de spreker/auteur laat zich echter niet meer herstellen. (…) Paulus zei
het al: de letter doodt, maar de geest maakt levend.’ Groot 2003, p. 375.
47 Groot parafraseert Derrida als volgt: ‘Het schrift is fundamenteel verweesd. De verwekker ervan is verdwenen en niet langer bij machte daarover nog voogdij uit te oefenen. Het schrift betekent wel, maar die betekenis is an-archisch geworden. Het is zijn
garantie van waarheid kwijtgeraakt. Wat geschreven staat laat zich interpreteren, maar
er is niemand die over deze interpretatie waakt en met gezag kan ingrijpen wanneer de
duiding op hol slaat.Het is onherroepelijk van zijn oorspronkelijke wil tot uitdrukking
of bedoeling losgemaakt.’ Groot 2003, p. 375.
48 Groot 2003, p. 376 en ook Derrida 2004b, p. 7 en verder.
49 Een heldere uiteenzetting over de afwijkende definitie die Derrida geeft aan het spreken en het schrift, vinden we in Derrida 2004b, p. 7 en verder. Met dank aan Gaston
Franssen. Vergelijk ook de samenvatting die Barbara Johnson geeft van de verschuivende betekenis van de term ‘schrift’ bij Derrida: ‘“Writing”, for example, no longer means
simply “words on a page”,but rather any differential trace structure,a structure that also
inhabits speech.“Writing”and “speech”can therefore no longer be simply opposed,but
neither have they become identical. Rather, the very notion of their identities is put into
question.’ Johnson 2004, p. xiii.
50 Derrida 2004a, p. 156.
51 Culler stelt: ‘Philosophical discourse defines itself in opposition to writing and thus
in opposition to itself, but this self-division or self-opposition is not, Derrida claims, a
mistake or accident that sometimes occurs in philosophical texts. It is a structural property of the discourse itself.’ Culler 1989, p. 89.
52 Derrida 1967a, p. 203-295.
53 Derrida 1967b, p. 203-445.
54 De eerste ‘losse’ uitgave van Woutertje Pieterse verscheen in 1890 en was van de hand van
zijn weduwe.Over de verdere editiegeschiedenis van deze losse ‘Wouters’: Kets-Vree 2001.
55 Multatuli 2006 en Kruis 2007.
56 vw xvi, p. 457, brief van Multatuli aan G.L. Funke, 12 maart 1874.
57 Bundel i, idee 362, p. 236 [vw ii, p. 526, 527].
58 Vgl.Baker: ‘Er is (bij Multatuli,sp) een geïntendeerd verband tussen geestelijke,emotionele en verstandelijke superioriteit en personen die kleren maken of ermee werken.
Een verklaring hiervoor biedt de etymologie van textiel, een woord dat is afgeleid van
het Latijnse texo, dat betekent weven, vlechten of afbeelden in tapijtwerk. (...) Kleding
en textiel vertegenwoordigen dus het potentieel voor poëzie...’ Baker 1991, p. 59, 60.
59 Hermans 1987a, p. 238.
60 Er zijn al wel enkele artikelen over de Ideën verschenen (of waarin de Ideën onder andere aan bod komen): Bergh 1987, Vogelaar 1987; Verder is er een Woutertje Pieterse-num-
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mer verschenen van het tijdschrift Over Multatuli: Over Multatuli (2001) nr. 47. Van belang
is ook Baker 1991, Baker 1996 en Baker 1997.
61 Sötemann 1973 (eerste druk 1966). Andere tekstgerichte studies uit deze periode zijn
(onder andere): Brandt Corstius 1962, Oversteegen 1962 en Janssens 1965.
62 Lawrence 1955, p. 267.
63 Oversteegen 1987.
64 Oversteegen 1982 passim en Oversteegen 1991.
65 Francken 1990. Overigens bevat deze dissertatie ook een biografisch onderzoek en
een kritische bespreking van De structuur van Max Havelaar van Sötemann.
66 Francken 1990, p. 204-212, 218-226, 240-257. Een andere dissertatie naar een onderdeel van Multatuli’s poëtica is: Vermoortel 1994.
67 Francken 1990, p. 134.
68 Francken komt daarbij tot de conclusie dat er uiteindelijk meer verschillen dan overeenkomsten zijn tussen Coleridge en Multatuli.
69 Akker 1984, p. 13.
70 Bundel iii, idee 904, p. 336 [vw iv, p. 644].
71 Fasseur 1987 en Fasseur 1996.
72 Meulen 2002.
73 Meulen 2002, p. 452-700. In meer studies wordt het optreden van Douwes Dekker geplaatst in de politieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd, zie:
Böhm 1999; Bos 2000; Ruiter en Smulders 1996, p. 91-99; Thissen 2000, p. 113-138; Raak
2001, p. 149-158.
74 Thissen 2000,p.113-126.Thissen merkt op: ‘Het mag toch opmerkelijk genoemd worden dat er voor deze denker zo lang nauwelijks plaats werd ingeruimd in de vaderlandse geschiedenis van de wijsbegeerte.’ Citaat p. 126.
Overigens heeft Multatuli rond 1900 onder de anarchisten en vrijdenkers erkenning
gevonden als denker,zie o.a.Damme 1910,Meijer 1910 en Nieuwenhuis 1910.Naast Thissen heeft ook Van Raak betoogd dat we Multatuli niet alleen als literator maar ook als
filosoof serieus moeten nemen, zie: Raak 1995 en Raak 2003.
75 Thissen 2000, p. 22, 23 oppert om voor deze groep (waartoe hij naast Multatuli ook
auteurs als Junghuhn en Van Vloten rekent) de term ‘parafilosofen’ te gebruiken, in
navolging van Verhoeven. Verhoeven verstaat daaronder: ‘Ik bedoel daarmee mensen
die nadenken over de wereld en hun gedachten op papier zetten, maar daarbij weinig of
geen gebruik maken van de taal en de methoden die uit de wijsgerige traditie bekend
zijn en in kringen van professionele wijsgeren gehanteerd worden. Zij kennen die niet
of verwerpen haar.’ Verhoeven 1973, p. 9.
76 Nieuwenhuys 1987, Wright 1990, Oostrom 1995, Niekerk 2000 en Gera 2001.
77 Said 1993, p. 240.
78 Feenberg 1997; Salverda 2005. Een kritische reactie op Feenberg geeft Zook 2006.
Beekman ten slotte gaat niet zo ver als Feenberg, maar stelt wel nadrukkelijk dat door
de dialogische structuur van het boek, de stem van de Indiër wél gehoord kan worden:
Beekman 1998.
79 Feenberg 1997, p. 818.
80 Er is zoveel mogelijk geciteerd in de oorspronkelijke taal. Uitzondering is gemaakt
voor de teksten van Derrida en Kofman: hier is gekozen voor de Engelse vertalingen,
omdat de discussie over deze denkers grotendeels via het Angelsaksische onderzoek
verloopt.
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2
in de arena van de openbaarheid
1 Dorleijn betoogt dat we ook het ‘literair-sociaal’ gedrag van een auteur – zijn keuzes
voor tijdschriften, zijn bemoeienis in literaire genootschappen en prijzen, et cetera –
kunnen betrekken in de tekstbeschouwing. Dorleijn 1989, p. 33 en p. 51-56.
2 Aerts 1998.
3 Aerts 1998, p. 83. Over Multatuli’s afwijkende stijl van optreden zie ook: Krul 2000.
4 Aerts 1998, p. 87.
5 Vergelijk ook de opmerking: ‘Ik beschouw de dagbladen – zooals ze thans zyn – volstrekt niet als vertegenwoordigers van de publieke opinie.’ Bundel i, idee 135, p. 53 [vw ii,
p. 355].
6 Keijsper 1995, p. 134.
7 Multatuli 1873, p. 24, 25 [vw ii, p. 199].
8 Multatuli 1873, p. 123 [vw ii, p. 278].
9 Multatuli 1873, p. 29-32 [vw ii, p. 202-204].
10 Bundel iii, idee 559, p 12, 13 [vw iv, p. 321].
11 Multatuli 1873, p. 70 [vw ii, p. 235].
12 Multatuli 1875, p. 110 [vw ii, p. 103].
13 Multatuli 1873, p. 70 [vw ii, p. 235].
14 Multatuli 1873, p. 100, 101 [vw ii, p. 261].
15 vw x, p. 588, aankondiging in het Algemeen Handelsblad.
16 vw ix, p. 120, brief van Multatuli aan A.C. Kruseman, 24 februari - 6 mei 1851.
17 vw ix, p. 115, brief van Multatuli aan A.C. Kruseman, 24 februari - 6 mei 1851.
18 vw viii, p. 519, brief van Multatuli aan Tine, 29 oktober 1845.
19 vw viii, p. 511, brief van Multatuli aan Tine, 24 - 27 oktober 1845.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 vw ii, p. 178.
24 vw x, p. 305, 306, brief van Multatuli aan Tine, 4 september 1860.
25 vw x, p. 307, brief van Multatuli aan Tine, 4 september 1860.
26 vw x, p. 296, brief van Multatuli aan Tine, 27 augustus 1860.
27 Multatuli 1992, p. 108 en 110.
28 Multatuli 1992, p. 108.
29 Multatuli 1992, p. 59-61.
30 vw x, p. 321, brief van Multatuli aan Tine, 28 september 1860.
31 Ibidem.
32 Keijsper 1995, p. 371.
33 vw x, p. 512, brief van Multatuli aan Tine, begin oktober 1861.
34 vw x, p. 361, brief van Multatuli aan Tine, 17 november 1860.
35 vw x, p. 455, brief van Multatuli aan Tine, 20 mei 1861.
36 vw x, p. 415, brief van Multatuli aan Tine, 3 maart 1861.
37 Ibidem.
38 vw x, p. 482, brief van Multatuli aan F. Günst, 4 juli 1861.
39 Multatuli 1875, p. 66 [vw ii, p. 64].
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40 vw x, p. 501, brief van Multatuli aan Tine, 4 september 1861, en idem p. 504, brief van
Multatuli aan Tine, 11 of 18 september 1861.
41 Voor een gedetailleerd overzicht van de contemporaine receptie van Minnebrieven zie:
Maas 2000, p. 59-63.
42 vw x, p. 511, brief van Multatuli aan Tine, begin oktober 1861.
43 Maas 2000, p. 7-49 en Meulen 2002, p. 413-421.
44 vw x, p. 416, brief van Multatuli aan Tine, 3 maart 1861.
45 vw x, p. 501, brief van Multatuli aan Tine, 4 september 1861.
46 vw xv, p. 308, brief van Multatuli aan G.L. Funke, 10 augustus 1872.
47 Dik van der Meulen beschrijft gedetailleerd de gang van zaken rond het verschijnen
van Max Havelaar: Meulen 2002, p. 383-407.
48 Meulen 2002, p. 392.
49 Meulen 2002, p. 390, 398.
50 Meulen 2002, p. 398-404. Dekker schrijft in de periode onder meer de brochure Brief
aan de kiezers te Amsterdam, omtrent de keuze van een afgevaardigde, in verband met Indische specialiteiten en batige saldo’s. Deze brochure verschijnt nog vóór Max Havelaar bij uitgeverij
De Ruyter.
51 Meulen 2002, p. 404-407.
52 Ik kom tot de conclusie dat het een vroege versie van Woutertje Pieterse moet zijn,
omdat hij in het citaat rept van een jongen die denkt dat molens tegen hem praten.
53 vw x, p. 221, brief Multatuli aan J. van Lennep, 7 april 1860.
54 vw x, p 218, brief Multatuli aan J. van Lennep, 22 - 23 maart 1860.
55 vw x, p. 214-215, brief Multatuli aan J. van Lennep, 22 februari 1860.
56 Multatuli 1873 p. 17 [vw ii, p. 295].
57 vw x, p. 560-575, brochure van J. van Lennep getiteld: Brief aan den Heer E. Douwes Dekker.
58 Bundel i, idee 288, p. 185 [vw ii, p. 481].
59 Voor de juridische strijd over Max Havelaar, zie Beekman 2005.
60 Over de vrijdenkersbeweging in Nederland: Noordenbos 1976, p. 1-145 en p. 149-229,
Bokkel 2003, Wils 2005, p. 80-85 en Gasenbeek 2006.
61 Geciteerd bij Meulen 2002, p. 397.
62 Naast Meijer stond hij ook bekend onder de naam d’Ablaing van Giessenburg.
63 Wils 2005, 80-85.
64 Meulen 2002, p. 448, 449.
65 Multatuli 1875, p. 16 [vw ii, p. 21].
66 vw x, p. 544, brief van Multatuli aan R.C. d’Ablaing van Giessenburg, 3 januari 1862.
67 vw x, p. 552, brief van Multatuli aan R.C. d’Ablaing van Giessenburg, 14 januari 1862.
68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Multatuli 1873, p. 100, 101 [vw ii, p. 261].
71 vw xi, p. 36, brief van Multatuli aan R.C. d’Ablaing van Giessenburg, 26 januari 1862.
72 vw x, p. 579. Overigens spreekt Meijer van ‘vooruitbestellers’, maar in een latere
advertentie van een abonnement (vw x, p. 630) en van Inteekenaren (vw x, p. 680).
73 Zie bijv. vw xvii, p. 289.
74 vw x, p. 585, brief van Multatuli aan Tine, 5 februari 1862.
75 vw x, p. 677, brief van Multatuli aan Tine, juli 1862.
76 vw x, p. 719.
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77 vw xi, p. 427 en vw xi, p. 442.
78 Aerts stelt dat in 1865 De Gids 840 abonnees had en een oplage van 950: Aerts 1994, p.111.
79 De laatste door de auteur herziene druk van de andere bundels zijn: voor de derde
bundel de derde druk (1876) van de vierde bundel de derde druk (1877), van de vijfde
bundel de tweede druk (1877), van de zesde bundel de tweede druk (1878) en van de
zevende bundel de tweede druk (1879).
80 vw x, p. 603, brief van Multatuli aan R.C. d’Ablaing van Giessenburg, 12 maart 1862.
81 Zie bv. vw xi, p. 68, 69, brief van R.C. d’Ablaing van Giessenburg aan Van Gelder en
Zonen, 22 november 1862.
82 Meulen 2002, p. 591, 592.
83 Over deze kwestie zie verder: Keijsper 1998.
84 vw xiv, p. 405, brief van Multatuli aan S.E.W. Roorda van Eysinga, januari 1871.
85 Wel zou Funke ook in de latere jaren buiten medeweten van Multatuli dubbeldrukken van zijn werk op de markt brengen. Zie hierover Cornelisse 1999.
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128 Kossmann 1986, p. 224-229.
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137 Keijsper 1995, p. 80.
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1986, p. 17.
139 Geciteerd uit Maas 1986, p. 33.
140 Een gedetailleerde bespreking van de positie van de vrijdenkers in de openbaarheid:
Vree 2006, p. 115-144.
141 Thissen 2000, p. 113-126.
142 Bundel i, idee 127, p. 43 [vw ii, p. 345].
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145 Maas 1998a.
146 Bundel i, idee 131, p. 45 [vw ii, p. 348].
147 Bundel i, idee 402, p. 321 [vw ii, p. 608].
148 Bundel i, idee 131, p. 45, voetnoot [vw ii, p. 678].
149 Multatuli 1992, p. 171.
150 Brekel 1999, p. 28.
151 vw xii, p. 437, brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet, 26 september 1867.
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Maas 1998b.
153 Maas 2000, p. 77-78.
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156 vw xv, p. 154, brief van Multatuli aan Funke, 29 maart 1872.
157 Bundel iv, idee 930, p. 5 [vw vi, p. 12].

3
‘ik ben één’/‘een ander die in my was’
1 Ik laat mijn lectuur ontspinnen vanuit de betekenissen die door het woord ‘ik’ in de Ideën
worden opgeroepen. Vervolgens verbind ik mijn lectuur met een aantal voor dit onderzoek relevante teksten, zoals die van Starobinski, Taylor, Kofman, Menninghaus en Derrida. Doel van dit hoofdstuk was om de positie van het ‘ik’ in het denken van Multatuli te
belichten,en niet om expliciet in discussie te gaan met studies waarin in algemene termen
getheoretiseerd wordt over de problematische status van het schrijvend en beschreven
subject; zoals Jay 1984 en Olney 1980.
2 Oversteegen 1982, p. 102-103.
3 Bundel i, idee 27, p. 10 [vw ii, p. 315].
4 Deze tegenstelling staat bijvoorbeeld centraal in Zweig 1968.
5 Bundel i, idee 246, p. 160 [vw ii, p. 459].
6 Starobinski 1995, p. 216-239.
7 Ik ben me ervan bewust dat het filosofisch denken over authenticiteit vele malen breder en gecompliceerder is dan ik hier aan de hand van Starobinski (en Taylor) zal schetsen. Zo laat ik de invulling die Heidegger en Sartre aan het begrip authenticiteit gaven
geheel buiten beschouwing (voor een bespreking hiervan, zie bijvoorbeeld, Olson 1962,
p. 134-161). Een volledige bespreking van dit filosofisch begrip zou het kader van dit literatuurbeschouwelijke onderzoek verre te buiten gaan.
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8 Rousseau 1976, p. 5.
9 Starobinski gaat uitgebreid in op deze poging van Rousseau om een manier van schrijven te vinden waarin niets wordt verhuld. Starobinski 1995, p. 225-232.
10 Rousseau 1975a, p. 138.
11 Starobinski 1995, p. 224-225.
12 Starobinski 1995, p. 237.
13 Starobinski stelt: ‘Rousseau découvre que le passé se produit et s’émeut en lui, dans le
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14 Starobinski 1995, p. 238.
15 Starobinski 1995, p. 238.
16 Starobinski 1995, p. 229.
17 Starobinski 1995, p. 239.
18 Starobinski 1995, p. 222.
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22 Taylor 2002, p. 34-41.
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anathema’s van het poststructuralisme bijna provocerend is’. Groot 1998, p. 268. Het
begrip ‘ik’ zal in paragraaf 3.3 geproblematiseerd worden. Ik ben me er dus van bewust
dat er een spanning zit tussen de uiteenzetting die ik hier gebruik, en de inzichten van
Kofman en Derrida die ik in paragraaf 3.3 behandel. Maar ik meen dat de onbevangenheid van Taylor ons voorlopig van dienst kan zijn om de morele betekenis van Multatuli’s werk in een nieuw licht te stellen.
28 Swart 1888, maar ook bij Lodewijk van Deyssel, die in De Amsterdammer in een serie
‘Multatuli-studiën’ de psychologische methode van Swart verdedigde, zie Deyssel 1897,
p. 141-150.
29 Uitzondering hierin is bijvoorbeeld Ter Braak, die stelde dat zowel het ‘ressentiment’ van Multatuli’s tegenstanders als de blinde bewondering van zijn vereerders, het
werkelijke morele probleem onzichtbaar maakt. ‘Het is ongetwijfeld in sommige
opzichten een inconvenient, dat men Multatuli, nog steeds, moet verdedigen tegen zijn
stumperige belagers (…) of hem in bescherming moet nemen tegen zijn al te vurige en
critieklooze vereerders. Immers, door steeds weer positie te kiezen in dit vrij hopelooze
duel wordt men afgeleid van het eigenlijke probleem, dat in zijn leven en werken ligt
opgesloten: het probleem der menschelijke waardigheid.’ Er zit een opvallende parallellie
in de betogen van Taylor en Ter Braak: ze stellen dat voor- en tegenstanders allebei het
werkelijke (authentieke!) probleem onzichtbaar maken. Braak 1937, citaat p. 7.
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myn zoon, of de pruimen goed zyn die ge verkoopt, zeg en herhaal: wat zyn die pruimen
byzonder goed.’ Bundel I, idee 374, p. 252 [vw ii, p. 541].
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40 Bundel i, idee 26, p. 10 [vw ii, p. 315].
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43 Bundel iii, idee 659, p. 89 [vw iv, p. 398, 399].
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55 Bundel i, idee 204, p. 113 [vw ii, p. 416].
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deur, gesloten blinden, by ’n nachtpitje...’ Bundel i, idee 206, p. 114, 115 [vw ii, p. 418].
58 Bundel i, idee 206, p. 115 [vw ii, p. 418].
59 Bundel iv, idee 999, p. 271 [vw vi, p. 264].
60 Bundel iv, idee 1001, p. 277 [vw vi, p. 269].
61 Ik ga nog uitgebreid in op Multatuli’s denken over de verliefdheid in § 4.2.
62 Multatuli 1875, p. 11 [vw ii, p. 14].
63 Multatuli 1875, p. 11, 12 [vw ii, p. 15].
64 Bundel i, idee 203, p. 113 [vw ii, p. 416].
65 Bundel ii, idee 482, p. 191 [vw iii, p. 231].
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67 vw x, p. 632, brief van Multatuli aan Mimi, 28 april 1862.
68 vw xi, p. 194, brief van Multatuli aan Mimi, 30 en 31 juli 1863.
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73 Bundel ii, idee 527, p. 288 [vw iii, p. 332].
74 Bundel ii, idee 527, p. 289 [vw iii, p. 333].
75 Bundel ii, idee 527, p. 290 [vw iii, p. 334].
76 Bundel ii, idee 527, p. 288 [vw iii, p. 332].
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83 Multatuli 1992, p. 13.
84 De exacte tekst luidt: ‘De winkelier kan vervalschte waar soms verkoopbaar maken
door ‘origineele verpakking’ maar de schryver of dichter die... gebrande keukenstroop
tracht afteleveren voor ‘Japans Soja’ is niet in-staat de daartoe noodige japans-porseleinen potjes te bekomen. Ze zyn namelyk niet te verkrygen dan in dezelfde fabriek - pectus!
- door dezelfde middelen, en tegen denzelfden maatstaf van produktiekosten als de
inhoud. Vorm en inhoud staan tot elkander als foelie tot muskaatnoot. Die twee speceryen groeien op, aan en in elkaar.’ Bundel v, idee 1065, p. 297 [vw vi, p. 689].
85 Over de relatie tussen Kofman en Derrida zie Large 1993, p. xviii-xxi.
86 Sarah Kofman schreef over Der Sandmann, Die Elixiere des Teufels en Kater Murr van
E.T.A. Hoffmann in respectievelijk: Kofman 1974, Kofman 1975, Kofman 1984.
87 Over de pluralistische leesstrategie van Kofman, zie: Large 1999.
88 Vertaling overgenomen uit: Large 1999, p. 77. Franse tekst: ‘la logique du double ne
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89 Derrida 2004a; samenvatting van Derrida’s argumentatie bij Mertens 1991, p. 40, 41.
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91 Bundel ii, idee 527, p. 306, 307 [vw iii, p. 350].
92 Bundel ii, idee 527, p. 306 [vw iii, p. 350].
93 Francken 1990, p. 170.
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95 Ook elders merkt Van den Bergh eerst op dat aan Multatuli’s schrijverschap een
‘onoplosbaar dilemma’ ten grondslag ligt: een onmogelijke keuze tussen aan de ene
kant het mededelen van zuivere waarheid en aan andere kant aantrekkelijk schrijven.
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inderdaad vaak het prettigst bij gevoeld.’ Bergh 1991, p. 225.
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96 De bekende uitspraak is van William Wordsworth en staat in de ‘Preface’van zijn Lyrical Ballads, Wordsworth 1974, p. 149.
97 Bundel i, idee 62, p. 16, 17 [vw ii, p. 320].
98 vw i, p. 391-429.
99 ‘Ogenschijnlijk’, want dat het slot van Max Havelaar ook anders gelezen kan worden
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in paragraaf 5.4.
100 Multatuli z.j., p. 7, 8.
101 Bundel i, idee 363, p. 240 [vw ii, p. 530].
102 Bundel i, idee 363, p. 240 [vw ii, p. 530].
103 Simanowski 1998.
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109 Mertens 1991, p. 18-64.
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het, in Nederland zelfs de eerste moderne schrijver, als zodanig doet hij niet onder voor
een Laurence Sterne of Jean Paul (die hij trouwens allebei in de Ideën noemt).’ Vogelaar
1987, p. 45.
111 Polet 2003, p. 7.
112 Jongstra 1996, p. 10.
113 Jongstra 1996, p. 78-107. Vervaeck stelt dat Jongstra in Millioenenstudiën zelfs ‘postmoderne’ elementen aanwijst: Vervaeck 1999a, p. 8.
114 Over de gebruikte terminologie: er zijn voor dit type proza zeer veel verschillende
termen in omloop. Hierover merkt Mulder 1992, p. 6 op: ‘In de literatuurkritische discussie over reflexiviteit figureert een groot aantal termen van verschillende signatuur.
Men spreekt niet alleen van “reflexief”, maar ook van “metafictie”,“autorepresentatie”,
“autoreferentialiteit”, “zelfbewuste roman”, “introspectie”, “introvertie”, “narcisme”,
“immanente poëtica”,“anti-roman” en “kritische roman”.’ Mulder heeft getracht om in
dit woud van termen enige helderheid aan te brengen, en kiest consequent voor de term
reflexiviteit. Ik volg haar hier zo veel als mogelijk in.
115 Menninghaus 1987, p. 10-27. Nog breder van opzet is de studie van Quendler 2001; hij
betrekt ook de postmoderne metafictie in zijn studie.
116 Menninghaus 1987, p. 25, 26.
117 Menninghaus 1987, p. 26.
118 De relatie tussen deconstructivisme en romantiek is veelbesproken en buitengewoon gecompliceerd; ik beperk me hier tot Menninghaus. Christopher Ricks merkt op:
‘Commentators are divided on the issue of just how closely deconstruction relates to
these developments in German idealist aesthetics, especially their stress on the ironic
(or “self-reflexive”) character of literary texts.’ Ricks 1988, p. 162.
119 Menninghaus 1987, p. 26.
120 Derrida 2004a,p.356.Over Derrida en het denken over reflexiviteit,zie Gasché 1986.
121 Citaat overgenomen van Menninghaus 1987, p. 24. Uitgebreid over de Cervantesreceptie gaat ook Brüggemann 1957.
122 Menninghaus 1987, p. 24.
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123 Uitgebreid over het dubbele karakter van Tristram Shandy: Lamb 1989.
124 Large 2004.
125 Large 2004.
126 Jean Paul 1979.
127 Zie hierover: Francken 1990 p. 264.
128 vw xiii, p. 60.
129 Speciaal over de zogenaamde ‘Künstlerromans’ gaan: Hildenbrock 1986 en Meuthen 2001.
130 vw ix, p. 118.
131 Belangrijke studies over het dubbelganger-motief zijn: Krauss 1930, Webber 1996 en
Forderer 1999.
132 Jean Paul 1986, p. 67.
133 Hierover Kofman 1974.
134 Freud 1955.
135 Kofman 1984.
136 Large 1999, p. 80.
137 Large 1999, p. 76.
138 Voogd 2003. De Voogd behandelt ook het standpunt van Sötemann.
139 Bundel vii, idee 1274, p. 298 [vw vii, p. 629].
140 vw xiii, p. 126.Andere voorbeelden van het spel met visuele elementen op p. 129, 138,
142 en 196.
141 Sterne 1997, p. 390-392.
142 Sterne 1997, p. 392.
143 Curieus detail is overigens dat er in 1853 een vertaling van Mark Prago Linder van Tristram Shandy bij A.C. Kruseman zou verschijnen, dezelfde Kruseman aan wie Douwes
Dekker in 1851 zijn brief schreef. En in 1857 kwam er een herdruk bij de toen nog toekomstige uitgever van Multatuli, G.L. Funke. Zie Voogd 2004, p. 89-94.
144 Swearingen 1987.
145 Sterne 1997, p. 283.
146 Ricks 1997, p. xxii.
147 Ricks 1997, p. xxi, xxii.
148 vw xiii, p. 133.
149 Sterne 1997, p. 345.
150 Bundel i, idee 242a, p. 159 [vw ii, p. 694, 695].
151 Bundel vii, idee 1277, p. 311 [vw vii, p. 644].
152 Bundel vii, idee 1277b, p. 315 [vw vii, p. 648].
153 Multatuli 1992, p. 30.
154 Multatuli 1992, p. 95.
155 Multatuli 1992, p. 30.
156 Multatuli 1992, p. 174.
157 Zie over Stern (onder anderen) Sötemann 1973, p. 45-62, Francken 1990, p. 79-129,
Bousset 1984, Iwema 1968, Janssens 1966.
158 Marie weigert aan het ontbijt het bijbelverhaal over de dochters van Loth voor te
lezen, en wil ‘liever doodgeslagen’ worden dan dat ze gehoorzaamt: Multatuli 1992, p.
181-182.
159 Ik zal deze argumentatie verder ontwikkelen in paragraaf 5.4., waar ik mijn visie op
Max Havelaar uitgebreider zal toelichten.
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78 Bundel i, idee 183, p. 99 [vw ii, p. 401].
79 Bundel i, idee 183, p. 99 [vw ii, p. 401].
80 Bundel i, idee 183, p. 99 [vw ii, p. 402].
81 Bundel i, idee 183, p. 100 [vw ii, p. 403].
82 Bundel i, idee 183, p. 100, 101 [vw ii, p. 403, 404].
83 Bundel i, idee 183, p. 101 [vw ii, p. 404].
84 Het is zeer waarschijnlijk dat Multatuli’s opmerkingen over Origenes geïnspireerd
zijn door Gibbons The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. In een beroemde
voetnoot merkte Gibbon over Origenes op: ‘As it was his general practice to allegorize
scripture, it seems unfortunate that in this instance only, he should have adopted the
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1 Bundel vi, idee 1153, p. 171 [vw vii, p. 164].
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29 Bundel ii, idee 527, p. 294 [vw iii, p. 337, 338]. In paragraaf 3.2. heb ik deze tekst ook
becommentarieerd.
30 Bundel i, idee 362, p. 235, 236 [vw ii, p. 526].
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32 Bundel vi, idee 1095, p. 49 [vw vii, p. 50].
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gewyde kohorte. Dat’s korrekt! De deugdzamen bleven braaf, trots duivel en hel, en
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had geen smetjen op z’n kleed. ’t Was de vraag of zoo-iemand buikpyn of jicht hebben
kon, en zéker is ’t, dat-i in al die boeken nooit jicht of buikpyn hàd.’
38 Bundel vi, idee 1094, p. 44 [vw vii, p. 47].
39 Bundel vi, idee 1114, p. 73 [vw vii, p. 74].
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41 Bundel ii, idee 513, p. 222 [vw iii, p. 257].
42 Bundel i, idee 263, p. 164 [vw ii, p. 464].
43 Bundel ii, idee 513, p. 219, 220 [vw iii, p. 257].
44 Bundel vii, idee 1209a, p. 17 [vw vii, p. 351].
45 Over de noodzaak van het zoeken, vgl. bijvoorbeeld bundel i, idee 96 en 97, p. 29 [vw
ii, p. 330, 331].
46 In Idee 527 verwoordt hij dit probleem als volgt: ‘O, meent ge, studie schaadt niet, studie is noodig, zonder studie ware er niets goeds voorttebrengen... toegestaan! Maar met
studie ook niet. Zonder studie zyt ge slordig en dom. Met studie, gemaakt en
tooneelächtig.’ Bundel ii, idee 527, p. 288 [vw iii, p. 332].
47 Bundel i, idee 79, p. 23 [vw ii, p. 326].
48 Bundel i, idee 80. p. 23 [vw ii, p. 326].
49 Bundel i, idee 81, p. 24 [vw ii, p. 327].
50 Bundel v, idee 1049d, p. 46 [vw vi, p. 436].
51 Bundel iii, idee 823, p. 242 [vw iv, p. 550].
52 Bundel iii, idee 823, p. 243 [vw iv, p. 550, 551].
53 Een beknopt overzicht van bewerkingen van de mythe van Apeleius in de beeldende
kunst en literatuur tot aan de achttiende eeuw: Steinmetz 1989, p. 22-42. Uitgebreid
over de populariteit van het Amor-en-Psyche-thema in diverse cultuuruitingen: Holm
2006. In de psychologie is ten eerste een studie van Erich Neumann belangrijk geweest.
Hij duidde de mythe als een verhaal over de specifieke ontwikkeling van de vrouwelijke
psyche. Neumann 1952.
54 Over de gezelschapsspellen: Holm 2006, p. 31-64.
55 Bundel ii, idee 513, p. 220, 221 [vw iii, p. 257, 258].
56In mijn commentaar volg ik grotendeels Neumann,die het volgende commentaar geeft
op Psyche met de lamp, (met dit verschil dat er bij Multatuli geen rigide scheiding is tussen de psychische ontwikkeling van man en vrouw; hij geeft het verhaal over Psyche
immers als commentaar op Wouters ontwikkeling): ‘The knowing Psyche, who sees Eros
in the full light and has broken the taboo of his invisibility, is no longer naïve and infantile in her attitude toward the masculine; she is no longer merely captivating and captivated,but is so completely changed that she loses and indeed must lose her lover.In this new
situation of womanhood growing conscious through encounter, knowledge and suffering and sacrifice are identical. With Psyche’s love that burst forth when she “sees Eros”
there comes into being within her an Eros who is no longer identical with the sleeping Eros
outside her. This inner Eros that is the image of her love is in truth a higher and invisible
form of Eros who lies sleeping before her.’ Neumann 1952, p. 79, 80.
Over de meerduidigheid van de lamp: ‘The bringer of suffering is not a cutting weapon,
like the arrow, but the substance that feeds the lamp, which is the principle of light and
knowledge (...) In this case it is significant as the basis of light, and to give light it must
kindle and burn. Similarly in psychic life, it is the heat, the fire of passion, the flame and
ardour of emotion that provide the basis of illumination, that is, of an illumined consciousness, which rises from the combustion of the fundamental substance and enhances
it.’ Neumann 1952, p. 30.
57 Vgl. de opmerking van Starobinski bij een schilderij van Canova over Amor en Psyche: ‘Experience teaches that the most intense erotic values arise out of an ambivalence
between day and night, the juxtaposition of light and darkness, a presence at once
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offered and withdrawn.’ Starobinski 1988. p. 165, 166.
58 De allereerste keer dat Multatuli haar noemt is in 1860,in het artikel ‘Max Havelaar aan
Multatuli’ dat in de Tijdspiegel verscheen en later is opgenomen als idee 527 in bundel ii.
59 Multatuli 1875, p. 20 [vw ii, p. 23].
60 Multatuli 1875, p. 55 [vw ii, p. 53].
61 Multatuli 1875, p. 27, 28 [vw ii, p. 29].
62 Multatuli 1875, p. 58, 59 [vw ii, p. 56, 57].
63 Bundel i, idee 106, p. 32, voetnoot [vw ii, p. 676, 677].
64 Bundel i, idee 382, p. 269, 270 [vw ii, p. 556].
65 Bundel i, idee 383, p. 270 [vw ii, p. 556].
66 Bundel i, idee 361, p. 231-233 [vw ii, p. 523-525].
67 Bundel i, idee 361, p. 231 [vw ii, p. 525].
68 Bundel i, idee 439, p. 358 [vw ii, p. 641].
69 Bundel ii, idee 510 p. 206 [vw iii, p. 243, 244].
70 Bundel i, idee 439, p. 358 [vw ii, p. 641, 642].
71 Bundel vi, idee 1186, p. 295 [vw vii, p. 280].
72 Bundel ii, idee 512, p. 211 [vw iii, p. 248].
73 vw ix, p. 118, brief van Multatuli aan A.C. Kruseman, 24 februari - 6 mei 1856.
74 vw v, p. 35.
75 Bundel i, idee 440, p. 359 [vw ii, p. 642].
76 Bundel i, idee 412, p. 330 [vw ii, p. 617].
77 Bundel vi, idee 1084, p. 11 [vw vii, p. 15].
78 Bundel vi, idee 1086, p. 14 [vw vii, p. 18, 19].
79 Bundel vi, idee 1086, p. 16 [vw vii, p. 19].
80 vw v, p. 508.
81 Bundel v, idee 1050a, p. 57 [vw vi, p. 447].
82 Vgl.: ‘(het) was (...) altyd Leentje die Wouter’s gemoed in evenwicht bracht op dezelfde handige manier als ze den winkelhaak in z’n kleeren onzichtbaar maakte met ’n
onnavolgbaar “heen-en-weertje”.’ Bundel i, idee 376, p. 255 [vw ii, p. 543].
83 Oversteegen 1987, voornamelijk p. 28-32, Francken 1990, voornamelijk p. 275.

7
besluit
1Van der Sijde stelt dat deze verknoping tussen tekst en commentaartekst precies de waarde is van Derrida’s literatuurbeschouwing: ‘Tevens roept Derrida op om de singulariteit
van de tekst op een singuliere manier te benaderen. Steeds gaat hij vanuit zijn persoonlijke filosofische invalshoek in dialoog met de literaire teksten; Derrida’s idioom gaat in
gesprek met het idioom van Ponge,Joyce,Blanchot,enzovoort.De bedoeling is dat de idiomen elkaar verrijken en vernieuwen: Derrida’s filosofische inzichten worden verrijkt en
verdiept door de motieven in het literaire werk, en die motieven worden verrijkt omdat
Derrida’s invalshoek hen in een ander licht plaatst.Van deze werkwijze gaat een impliciet
appel uit aan de literatuurwetenschappers: ook zij moeten in dialoog gaan met het idioom
van het literaire werk, en daarbij recht pogen te doen aan de singulariteit van zowel de
tekst als van hun eigen invalshoek als lezer.’ Sijde 1998, p 447, 448.
2 Bundel I, idee 247, p. 160 [vw ii, p. 459].
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