I

Foto die Césor

Mitkiewicz in 1864
mookte von Muliotuli
{1820-1887). Rechls:
Jocobus George Robbers
[f838-1925] richtte in
1880 Elsevier op. Vonof
1880 wos hij Mulloiuli's

uiigever

29 FEBRUARr2020 EW. ELSËV|ER WEEKBLAD

79

BRIEFWISSELING

ULïÀTULI, pseudoniem van
Eduard Douwes Dekker (r8zorB87), is de grootste prozaschrijver die Nederland heeft gekend.
Douwes Dekker was van 1840 tot
1856 koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië en keerde na een conflict met ziin

superieuren miskend en berooid terug naar Europa-Ziinroman Max
Havelaar (186o), een felle aanklacht tegen misstanden onder het koloniale bewind en

de inlandse regenten,

Ë

E

ó

wordt alom beschouwd
als een van de belangrijkste boeken uit de koloniale wereldliteÍatuuÍ en

heeft niets aan actuali
teit verloren. Het Nederlandse koloniale optreden in Indonesië is nog
steeds een belangrijk discussiepunt in het publieke

'lff
.lgeest'
van
Multatuli
Maandag 2 maart is de tweehonderdste
geboortedag van Multatuli. Met zifn
uitgever Elsevier had hii een moeizame
relatie, bliikt uit brieven.

Rob Luckerhof

debat.

De laatste twee uitgevers

van het werk van Multatuli,
George Lodewiik Funke (t836rB85) en Iacobus George Robbers

bliik geeft van een ongewoon scherpe visie op de ach-

(r838-1925), zijn in rBBo tevens de oprich-

terblijvende auteursrechteliike regelingen in het boe-

ters van uitgeverij Elsevier. Direct na Multatuli's overlijden ontstaat er een felle striid tussen
zijn weduwe Mimi en Robbers over het bezit van Multa-

kenvak.

Funke heeft voor 5.ooo gulden het kopijrecht van

Multatuli's eerste bundels ldeeën overgenomen, een
aanzienlijk bedrag voor die tifd (huidige waarde ruim

tuli's brieven. Wat speelt hier? En waaÍom dreef zijn
laatste uitgever Multatuli tot wanhoop? Een Íeconstructie van een psychologisch drama'op basis van zijn brieven.

J
I!

55.ooo euro) dat ziin financiële positie dan ook ver te
boven gaat. Hif probeert dat te ondervangen door nog
in rBTr ongewiizigde, goedkope herdrukken van die
bundels uit te geven, zonder hierover vooraf met Multatuli contact te hebben. Ze hebben tiberhaupt nog geen

n de zomer van r87o neemt Funke het Multatulifonds over van collega-uitgever Rudolf Charles
dAblaing van Giessenburg (t8z6-r9o4). De ionge

Funke heeft net ook Iíef Ni euws van den Dag opgericht
dat de jaren daarna zal uitgroeien tot de meest gelezen
krant van Nederland. Tussen r87o en rg74 weet hij geleideliik ook het kopijrecht op werken van Multatuli bil
andere uitgevers te verwerven. Hii staat bekend als een
zeer fatsoenliike uitgever, met ondernemingszin en bedrijfskapitaal. Heel anders dan de kleine, idealistische
uitgevers die voorheen Multatuli's werk exploiteerden
en doorgaans slecht bii kas waren. Funke zal al snel zijn
ideale uitgever en een van zijn beste vrienden worden.
Maar daaraan gaat een conflict vooraf waarin Multatuli

contact met elkaar gehad. Op zich is het passeren
van de auteur bij een herdruk in die tiid legitiem. De uitgever die het kopijrecht bezit, kan daarmee

in feite

doen wat hii wil. Pas de Auteurswet van tgrz betekent

Rob Luckerhof[1950J studeerde sociologie oon de

,9

Universiteil von AmsÍerdom en is lid von heï Mullotuli
Genootschop. Hij wos secretoris von de Koninklijke
Nederlondse Uitgeversbond en doorno meï zijn echtgenote
eigenoorvon de Kennemer Boekhondel in Hoorlem.
ln jonuori verscheen bij uiïgeverij prominent zijn boek
De wereld von ltolo Svevo [212 pogino'sJ.
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een serieuze verbetering van de positie van de auteur.
Multatuli ziet al vroeg waar dat allemaal toe kan leiden. Hii wacht bijvoorbeeld nog steeds op de eeÍste on-

gecensureerde editie van de Havelaar. Ineenwoedende
brief aan Funke schrijft hii dat hii het 'op z'n zachtst ge-

Multatuli valt niet alleen op als
briljant schriiver, maar ook door zijn
eigenzinnige en excentrieke gedrag

zegd zonderling'vindt dat hii bii de herdrukvanldeeën
is gepasseerd: 'De lezers die na ons komen immers, zullen't niet gelooven dat men in een land dat zichzelf beschaafd noemt, een schriiver wiens werken 8 iaar na de

Bij het verschijnen van de Havelaar was hij veertig jaar.
Een late debutant die ook nog vroeg stopt. Wat is eÍ aan
de hand?
Is Multatuli uitgeschreven? Ziin particuliere correspondentie de talloze Ievendige brieven die hii aan
vrienden en kennissen schriift - wiist op het tegendeel.
Velen beschouwen de brieven teÍecht als een hoogtepunt in zijn oeuvre. Het ziin eerder de felle publieke aanvallen op zijn persoonlijk leven, waarin hij wordt weggezet als'trouweloze echtgenoot' en'ontaarde vader',
die hem blokkeren.

eerste verschijning opnieuwworden herdrukt, niet zou
hebben verzocht zijn werk te herzien!'
De geschrokken Funke neemt direct contact met hem
op en gaat diep door het stof: 'Wordt niet boos op 't zien
van mijn eigendunkeliike herdrukken: ik beloof U dat
voortaan geen blad meer zal herdrukt worden zonder
Uwe revisie, zoo Ge die wenscht.'
Funke weet Multatuli op waarde te schatten: hij leest
diens manuscripten zorgvuldig, onderhoudt een uitvoerige persoonlijke correspondentie met hem en zorgt vooÍ
stipte en ruime betaling. Multatuli heeft altiid geldgebrek. Vanaf rB74 verstrekt Funke Multatuli zelfs een iaarlijkse toelage van 5oo gulden bij wijze van aandeel in de
winst. Funke moet volgens W.F. Hermans een 'geniale
psychologische intuïtie' hebben bezeten door een deel
van het honorarium in de vorm van een schenking uit te
keren. Iuist door zijn royale opstellingwordt Funke ook
de uitgever die het meeste materiële voordeel uit Multa-

-

Multatuli valt niet

nieuwe aantrekkeliike herdrukken, die veel geld opbrengen, alsmede eindelijk de eerste ongecensureerde
editievan deHavelaar.

aar nieuwe kopil van Multatuli loskriigen,

*orat

lastiger. Àanvankelijk gaat het daarmee
best gJed. In t87zen 1873 voltooit Multa"og en zesde bundel Ideeën Funke moet hem
tuli de vijfde
het
bii
schriiven van de zesde bundel zelfs enigszins afremmen, omdat hij niet in één jaar twee nieuwe bundels
op de markt wil brengen. Maar verder afremmen is niet
nodig. Multatuli begint te klagen dat het schriiven hem
veel moeite kost. Pas in juni 1877 na drie iaar en onder
zware druk van Funke, voltooit hii de zevende bundel
Ideeën. En na 1877 produceert hii geen nieuwe kopii
meer. Hij schrijft alleen nog maar brieven, en correcties
en aanvullingen op ziin oudere werk. Hii is dan 57 iaar.

op als briliant schriiver,

factor in zijn schriifblokkade. 'Ik houd niet van schrilven,' houdt hij ziin vrienden voor. 'Ik bliif erbii dat het
leveren van gedachten aan publiek iets stuitends heeft.
't Is mij altijd'n soort van prostitutie.'En dan is er nog
zijn verslechterende gezondheid, in de vorm van benauwdheden en hoestbuien. Tiidens ziin lezingentournees in de jaren r87B tot r88t neemt ziln kortademigheid
toe en komt hij steeds moeizamer het podium op. Bronchiale astma of misschien chronisch hartfalen. Hii zal
daaraan in rBBT overlijden.

tuli's schriiverschap weet te halen. Er verschiinen

I f,
f\ /l
I VI

a11een

maar ook door zijn eigenzinnige en excentrieke gedrag.
Hii heeft een groot hart en kan in een opwelling een
aÍme vrouw op straat zoveei geld geven dat hii zelfweer
in financiële problemen komt. Maar hij is ook in staat
om zijn eigen zoon (ten onrechte) van een ernstig misdrijf te verdenken en bij de politie aan te geven.
Ook het onbegrip van zijn iezers over ziin werk is een

In december r88o neemt Robbers het Multatuli-fonds

TATULI

, tiL,,.t.,,

van Funke over,

f
I
I

acs Robbers vestigt zich in 186o op zz-jarige

leeftiid

als zelfstandig boekhandelaar. importeur en uitgever in een achterkamertje in Rotterdam. In rBTz trekt
íi1 ,i.h t.rrrg ,it de winkelverkoop en richt zich volledig
op de import van Engelstaiige boeken en tijdschriften en

Multatuli (r8zo-r882)
De ouleur, die voorol bekend is
geworden door zijn romon Mox

Hoveloor, of De koffij-veilingen
der Nederlandsche H ondel - Maotschoppl Í1860) is geboren in Amslerdom op 2 moort 1820 ols
EduErd Douwes Dekker. Hij

schreeÍ onder hel pseudoniem
Multotuli, dol zoveel betekent qls
'ik heb veel geleden'.

Mox Hovelaoris geboseerd op
zijn ervoringen ols omblenoor in
Nederlonds-lndië, woqr Douwes
Dekker vonof 1838 verbleef. ln
zijn boek hekelï hij het koloniole
bewind, woorvoor hij tot 1856
werkle. Mox Hoveloor, geschreven in Brussel, levert hem lof

brieven en toneelstukken, en is
ook bekend von ziin ldeeën lzeuen
bundels), woqrvon de romon

moor ook ofgrijzen op.
Hij schreef verder pomfletten,

ken.

Woulerfje Pieterse en het toneelstuk YorsÍenschoo/ een onderdeel
zijn. Hij overleed, 66 joor oud, in
Duilslond, woor hij zich in 1866

leleurgesteld hod leruggelrokDouwes Dekker inspireerde

lol

von ondere schrijvers ols Willem
Elsschot, Edgor du PeÍron, Willem
Frederik Hermons en Korel von
het Reve. ln het buitenlond is hij
een von de bekendsle Nederlondse outeurs en is zijn werk nog
steeds in druk. Zijn meest recenie
biogrofie (2002) is vqn Dik von
der Meulen. Multoluli. Leven en
werkvon Eduard Douwes Dekker.

al
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het uitgeven van vertalingen, lucratief want rechtenwij.
Een business man, een commerciële denker met een
enorme werkkÍacht. Hii reist stad en land af om zijn uitgaven zelf aan de man te brengen. Een gedreven verkoper ook. Het verhaal gaat dat hij zelfs een boer achter
zijn ploeg vandaan wist te krijgen om hem ziin boeken

ling voor. Multatuli reageert enthousiast op de tekening
van ziin romanfiguur Droogstoppel, maar schort zijn
verdere oordeel op. Nog diezelfde avond schriift hij Robbers een briefwaarin hij hem te kennen geeft dat hii zich
allerminst als kunstkenner wil afficheren (.Ik gis dat ik
niet bevoegd ben'), maar wel duideliik maakt dat de historische figuren op de tekeningen naaÍ zijn mening moeten gelijken: 'Dat is Tine niet. Dat
is de kleine Max niet.'Voorzichtig geformuleerde kritiek: hil wil ziin nieuwe
uitgever, die welwillend en vooral
royaal overkomt, niet direct voor
't hoofd stoten.
Maar Max Havelaar is voor
Multatuli veel meer dan een
boek: het is de weerslag van
_ ziin dramatisch verlopen
fi persoonlijkegeschiedenisin

te slijten. En dat waren doorgaans rijk geillustreerde uitgaven, zoals het vijfdelige Schilderboek over de Nederlandse en Vlaamse
meesters, voorlopers van de encyclo-

pedieën en naslagwerken waarin
Elsevier later groot zou worden.
De omgang met schilders en
tekenaars beschouwt hii als
het leukste aspect van zijn uitgeverij. In de loop van de iaren tachtig treft hii de voor-

bereiding voor de uitgave

van Elsevier's Gei'llustreerd
Maandschrift - de voorloper

!
i

van Elsevier Weekblad - dat
vanaf januari rBgr verschijnt.

Robbers is een man met
gesoigneerde ver. ,.
schi jning, maar hij is moeilijk in
de omgang met zijn personeel.
'Niet meegaand, niet gemakkelijk',
zo typeert Herman Robbers zijn vader
later in een In Memoriam.
Ziin succes dwingt hem tot steeds grotere investeringen. Daarom richt hij op 4 maaÍt
lBBo met vier vrienden, onder wie Funke, de NV Uit-

stijl, een

een zwaarwegende factor.
Om zich een beter oordeel over de

gevers-Maatschappii Elsevier op. Het is een illuster ge-

Voor 5.000

gulden neemt
uilgever George
Lodewijk Funke

Iustreerde Havelaar. Als Multatuli voorlopig
geen nieuwe kopii kan leveren, dan wil hij in elk geval
iets nieuws op de markt brengen. Nog voor ze elkaar op
rr januari rBBr voor de eerste maal ontmoeten, heeft
Robbers door de kunstenaar J.C. Rappard (1824-1898),

een specialist in tekeningen over het leven in Nederlands-lndië, al twee proef-illustraties laten maken. Geen

kunstzinnige illustraties, maar realistisch getekende
prenten, puur bedoeld om bij de lezer een sfeerbeeld op
te roepen. Hii legt ze bii hun kennismaking ter beoorde-

kwaliteit van de illustraties te kunnen
voÍmen, steekt hii ziin licht op bij ziin
vriend ]ohannes van der Hoeven (r85r-r8gz),
kunsthandelaar en uitgever. Van der Hoeven stuurt

r;f-

ll.:l

zelschap, gepokt en gemazeld in het boekenvak. Robbers wordt directeur, Funke een van de commissarissen.
Doel van de NV is rechten van boeken op te kopen en
goedkope herdrukken op de markt te brengen.
Op zr december rBBo biedt Funke zijn Multatuli
fonds op een veiling te koop aan. Robbers neemt het
daar namens Elsevier over vooÍ een bedrag van 2o.ooo
gulden (huidige waarde ruim zzo.ooo euro). Een opmerkelijk hoog bedrag, gezien de relatieve ouderdom
van het fonds en het ontbreken van zicht op nieuw werk.
Multatuli heeft nu een nieuwe uitgever, maar Funke
blijft als medevennoot van Elsevier voor 20 procent financieel betrokken bij zijn werk.
irect na de aankoop van het Multatuli-fonds gaat
Robbers met Multatuli in gesprek over een geil-

Nederlands-lndië. Atles in

zijn leven is gericht op persoonlijk eerherstel uit die periode en op het wakker
schudden van de overheid
voor de misstanden in haar koloniale beleid. Een eventuele illustratie in dat werk is voor hem

in 1870 hel Mul-

lotuli-fonds over

hem een aantal boekillustraties toe, die zijn vermoeden
bevestigen dat de tekeningen van Rappard niet meer
dan middelmatig zijn. En middelmatigheid in de l<unst
heeft voor Multatuli geen reden van bestaan. .Er zit niets

tussen middelmatig en slecht,' schrijft hii aan een
vriend. Hij weet nu zeker dat hij van die hele gerllustreerde editie af wil en ontraadt Robbers daarmee door
te gaan. Robbers trekt alle plannen voor illustraties bij
het werk van Multatuli volledig in. pas in rgzt brengt

MULTATULI

Elsevier een geÍllustreerde editie van De geschied.enis
vanWoutertje Pieterseuit,inry44 gevolgd door een ge-

illustr e er de H av ela

ilowtwtt

W

ar

.

fl obbers maakt met Multatuli wel een afspraak
l( voor een nieuwe, gecorrigeerde editie van de HaL lvelaar. Multatuli begint in aprii rg8r aan die correcties te werken, maar het valt hem al snel zwaar. ,M,n
aandoeningen bij die bezigheid te beschrijven, is onmogelijk. Uren staar ik soms op één blz., op één zin. Want

Voor Multatuliis Max Havelaar de
w.eerslag van zijn dramatisch verlopen
eigen geschiedenis in Nederlands-Indië
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r: juni aan
Funke. 'Van al zulke dingen heeft de heer Robbers geen
begrip, misschien zelfs geen besef. Ik merk dat de heer
R. me niet kent, en gis dat hij niet behoort tot de menschen die in staat zijn mij te kennen. Een feit is dat ik
van den heer Robbers niet accepteer, noch inmenging
in miin werk, noch meer of min zijdelingsche maningen,
vermaningen, noch aandringen op haast! Wat mii betreft, ikverdraag het niet. De heer Robbers heeft niets
misdaan. Maar z'n toon bevalt me niet.'
Duideliike taal. Het staat dan al vast dat de relatie
met Robbers nooit wat zal worden. Multatuli heeft het
idee dat een type als Robbers hem nooit zal begrijpen.
Hij voelt zich niet op zijn gemak bij hem en meent ook
zeer voorzichtig te moeten zijn voordat hij verder met
Robbers in zee gaat.
Het houdt voor Robbers niet over na zijn forse investering in het Multatuli-fonds: op nieuwe kopii hoeft hii
voorlopig niet te rekenen, hij zit met een stevige voorraad oud fonds opgezadeld en met het werk mag hii zich
niet bemoeien. Met niets eigenliik. Hij is al bijna een
persona non gÍata in Multatuli's ogen. Behalve dan in
financieel opzicht. Want Multatuli is nooit te beroerd
om wie dan ook om geldeliike steun te wagen. Dat zal
ook spoedig een rol zijn die Robbers zichwel mag
dat alles heb ik doorleefd,' schrijft hii op

Hii liidt aan paniekaanvallen, maakt
ziin post niet meer open en zegt zelfs
bezoeken aan vrienden af

met Robbers in de luwte is geraakt. Aan Funke schrijft
hii zelfs dat de kwestie-Robbers voor hem'heel secundair' aan het worden is, te onbelangriik om hem nog
langer dwars te zitten. Maar dat is slechts schijn.

In juli r88r schriift Multatuli's vrouw Mimi dat hij
niet van zijn tuin kan genieten omdat Robbers 'die overigens met de beste bedoelingen bezield in zijn brieven
een gebrek aan takt verraadt die Dek [zoals ze haar echtgenoot noemt, RL] bevreesd maakt verder met hem on-

der zijl te gaan

veren.
Robbers is in die periode niet de enige uitgever aan
wie Multatuli verplichtingen heeft met wie hij het

moeilijk heeft. Jan Waltman jr. (r8:g-rBgr),
uitgever v an Millioenen- studiën (r87 3),

toe-eigenen.
Funke velt in zijn reactie op de brief
van Multatuli een tamelijk hard oor-

en Duizend en eenige hoofdstukken

over specialiteiten (rllt) zit al jaren
te wachten op de hem toegezegde

deel over Robbers. Een opmerkelilk

oordeel ook voor een enthousi-

r noten, maar Multatuli is niet in
:i staat enige kopij te leveren. In

aste medevennootbij de oprich-

ting van Elsevier. Hij zet hem

rBSr durft hii zelfs de post van
Waltman niet meer te openen

neer als een buitengewoon
knap uitgever, maar ook als
een lastige man, met allerlei

hebbelijkheden:'bij

uit angst voor nieuwe

oktober r88r zijn kopilrecht
aan de firma J. Muusses & Co
te verkopen en is hii van zijn

gemakkelijk mensch'. Als
Robbers niet zo'n beminnelijke en praktische vrouw had
gehad, dan lag hij volgens

verplichtingen verlost. Else-

vier hàtl geen belangstelling
getoond. Kennelijk vond Rob-

Funke met de halve wereld
overhoop. Met auteurs heeft hij
nooit kunnen omgaan. Funke
had ook liever gezien dat'een meer

bers het met zijn investering van

zo.ooo gulden

had overgenomen, al zou de exploitatie
dan minder commercieel zijn opgepakt.

een 'nieuwe Multatuli' op de markt. Aanvankeliik heeft
Multatuli daar wel oren naar. Hij had het trouwens bij
hun kennismaking zelf al voorgesteld. Maar nu hij het
met die correcties al zo moeilijk heeft, wil hii ook van

die afzonderlijke uitgave weer af.
Hii laat dat Robbers in een uiterst beleefd gesteld
briefje weten. Het lijkt er dan op dat de karakterbotsing

in het Multatuli

fonds wel genoeg geweest.

beschaafd man' het Multatulifonds

obbers dringt in die zomervan rBSr bii Multatut *et uuriop een afzonderliike uitgave van de
noten b ij Max Havelaal. Dan heeft hij in elk geval

aan-

maningen. Gelukkig voor
Multatuli weet Waltman in

lange

na geen aangenaam noch

Fl
J{
I \

.

Ondanks dat hii bii het verwerken van de noten en
het opnieuw doorleven van de Havelaar-geschiedenis
bijna fysiek onpasselijk wordt, weet hij de herziene
vijfde editie van Max Havelaar in augustus r88r in te le-

Portrel uit 1864,

tweejoorvoordol
Multoiuli gegriefd
nqor Duitslond
emigreerde

In het najaar van 1881 dienen zich
voor Multatuli andere zorgen aan. De verbouwing van zijn huis in Nieder-Ingelheim, een
schenking van ziin vriend Johannes Ziircher (r85rr9o5), valt duurder uit dan gedacht en hil verwacht op
korte termijn in geldnood te komen. Hij vraagt Robbers
een voorschot van 2.ooo gulden (huidige waarde ruim
zz.ooo euro) en stelt hem in het vooruitzicht nog de komendewinter een nieuwe bundelldeeënaan te leveren,
met een vervolg op Woutertje Pieterse.
Gelet op zijn schrijfblokkade een wel heel ambitieus
plan. Het zou een misstap blijken waarmee Multatuli
zijn eigen'kwelgeest' creëert.
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Als het antwoord van Robbers

De stemming thuis wordt er niet
beter op. Mimi moet min of meer
op haar tenen door het huis lopen en durft hem nergens mee
te storen. Maar het lukt Multatuli niet om ook maar een letE ter voor Robbers op papier te
B krijgen. De twijfel of dat ooit

enige dagen op zich laat wachten,

stuurt hij hem zelfs een telegram:'Omstandigheden nopen
mij om antwooÍd te vragen!'
Robbers gaat akkoord met
het gevraagde voorschot.
Meegespeeld zal hebben dat
Funke zich voor de helft garant stelt. Kenneliik blijft die
op de achtergrond bij de ex-

É ,og zal lukken, bekruipt
i hem.

ploitatie van het Multatuli-

rie jaar lang gebeurt er

fonds betrokken.

& §#-*'
,tr1

aar al snel bliikt dat

Multatuli tot geen

i§*

en-

kele nieuwe kopij meer in
staat is. De toezeggingen aan Robbers

worden een'nachtmerrie'. Hij begint te

lijden aan paniekaanvallen, maakt

zijn

I

post niet meer open en zegt zelfs bezoeken aan
vrienden in Nederland af uit angst daar Robbers tegen te komen. 'Ik sta tegenover hem als ,n woordbreker,
als 'n kwade betaler,' schrijft hij aan vrienden in december rBBt. 'Hii heeft me allerliefst behandeld, en de gemeenste advocaat zou geen chicane kunnen vinden ter
ontzenuwing van m'n verplichting. Hii is in z,n recht en
ik ben beschaamd.'
Er zijnmeer zaken die hem in die periode frustreren.
Op initiatief van zijn jonge wiend Willem Anthony paap
(t856-t94) is er in 1BB2 een comité opgericht voor een
financieel eerbetoon: het Huldeblijk aan Multatuli. Onder de ondertekenaars bevinden zich Funke en Robbers.
De laatste belast zich met het in ontvangst nemen van
de bijdragen. Het comité weet 22.5oo gulden in te zamelen, waarvoor een lijfrente wordt gekocht die voor Multatuli leidt tot een netto jaarbedÍag van r.4oo gulden.
'Een hoop geld, maar lang niet genoeg,' meent Multatuli. Hij had met Mimi gehoopt op een maandelijkse lijfrente van 25o gulden. Nu zou hii gedoemd blijven tot gedwongen werken. Maar het meest ergert hij zich aan het
feit dat het comité hem niet zelf over het geld laat beslissen. Hij ziet dat als een vorm van curatele. ,Zeker is ,t dat
't meer zal gelijken op een ouwemannig pensioentje dan
op 'n schitterend huldeblijk.'
In de loop van r8B3 groeit bii Multatuli de vrees dat
Robbers hem zal aanmanen om zijn kopijverplichting
na te komen. In juli wordt die vrees bewaarheid en valt
er een brief van Robbers in zijn bus. Hij laat de brief
eerst nog twee dagen ongeopend liggen, .omdat ik bang
was vooÍ't spook dat my daaruit zou aangrijnzen,. Een
aangeslagen Multatuli zegt logeerpartilen af en wordt
niet moe allerlei vrienden te laten weten dat Robbers
volkomen in ziin recht staat: 'Ik moet het in hem prijzen
dat hii, na zeeÍ lang geduldig gewacht te hebben, nog
zoo beleefd schriift. Ik stelde uit en stelde uit nu kàn
't niet langer. 't Is tegenover die Uitgevers-Maatschappij
'n erezaak: 't moet! Daartoe is noodig dat ik me opsluit
& afzonder. Komt dus niet!'

Mimi Hqmminck
Schepel, Multo-

luli's lweede

vrouw beheerde
nogeloten werk
en de brieven

niets. Multatuli bli,ft
geregeld in brieven
beweren dat ziin uitgever het
volste recht op kopil heeft, maar
dat hij 'walgt van de schrijverij,.
Robbers als 'kwelgeest' hangt als een
molensteen om zijn nek.
Aan zijn zieke vriend Funke, die in t885
komt te overlijden, schrijft hij ,allerlei plannen'
te hebben, maar veel concreter wordt dat niet. Funke
laat Mimi in een brief weten niet te begrijpen waarom
Robbers 'zoo lastig en dringend' blilft, maar of dat
het geval is, moet zeer worden betwiifeld. Want in augustus 1886 lijkt er voor Multatuli eindelijk weeÍ een
creatieve periode aan te breken en prijst hij Robbers
juist voor de 'zachtheid'waarmee deze hem zijn gang
heeft laten gaan. Hij veÍtelt Robbers met een tweede
deel van de Minnebrievenbezig te zijn en dat hij tevens
hoopt De geschiedenis van Woutertje pieterse te kunnen
afmaken.
Robbers gelooft er zelf ook weer in, want in september 1886 verschijnt er in Ilef Nieuwsvan den Dageen bericht dat Multatuli met die nieuwe werken bezig is. Maar
dat geloofbliikt van korte duur. In december 1886 verschijnt bij Elsevier het R egister op de ldeeën van Multatuli van f.f. van Laar (186o-1938). Kenneliik beschouwt
Robbers Multatuli's oeuvre dan al als afgerond.

p 19 februari rB87 overlijdt Nlultatuli. Tot haar
verrassing vindt Mimi een klein stapeltie volgeschreven papierstroken op ziin schriiftafel. Ze
herinnert zich dat het geschreven moet zijn in het najaar van 1886, toen zij in Nedertand logeerde. .lk ben
aan 't werk,' liet hij haar toen weten, ,al vlot 't niet, ik
gis ook dat ik de blaadies die daar liggen, allen weer ver-

scheur.'
Ze voorziet de kopij van een voorwoord en laat het
onder de titel Onafgewerkte blaadjesineigen beheer uitgegeven, bestemd voor de vrienden van Multatuli. Ie-

'Ik stelde uit en stelde uit - nu kàn 't
niet l-anger. 't Is tegenover die Uitgeveïs-Maatschappii 'n eÍezaak: 't moet!'
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De partiienstriid om de gunst van

Multatuli's brieven begint nog
geen twee weken na diens crematie

dereen die haar persoonlijk condoleert, krijgt een exem-

plaar toegezonden.
'Hii stelde zich voor een nieuw werk te leveren,'
schriift Mimi in haar voorwoord, 'photo-graphieën van
zijn indrukken, iets als de Minnebrieven alzoo.' Ook
Multatuli-biograaf Dik van der Meulen (sZ) schriift dat
de blaadjes qua toon op een voortzetting van de Minnebrieven lijken, maar dat er over de kwaliteit weinig zinnigs valt te zeggen. Daarvoor zijn de blaadies te fragmentarisch en vertonen ze te weinig samenhang.
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Al snel is de strijd in Mimi's voordeel beslist. De
meeste goede vrienden hebben in de loop van april t887
hun brieven al aan haar toegezegd. Elsevier trekt de

p B maart 1887 verschijnen er advertenties van
uitgeverij Elsevier in Hef Meuws van den D ag en
de Meuwe Àof terdamsche Courantwaarln lezers
wordt verzocht hun brieven van Multatuli tildeliik beschikbaar te stellen ten behoeve van een zo volledig mogelijke uitgave van zijn brieven, 'die
een merkwaardig licht kunnen verspreiden over het leven den meester'. Dat
'merl«uaardig' Iiikt minder gelukkig
gekozen, maar is misschien niet
anders bedoeld dan als'bijzonq
der'. Erger is dat de advertentie
'.;
buiten medeweten van Mimi
is geplaatst. Al snel volgen er
ingezonden brieven van
vrienden van Multatuli aan
Elsevier en de Nieuwe RoÍter damsche Cour

geen recht op de brieven!' Intussen ligt er op rr maart
1887 al een tweede brief van Robbers op haar mat: 'Zijn
briefheeft al een geheel andere toon. Ik gis zoo dat hii
niet veel nut heeft gehad van zijn advertentie.'
Waarschijnliik is dat ook zo, want vrienden van Multatuli hebben snel een tegenactie in gang gezet om te
zorgen dat Mimi de meeste brieven in bezit kriigt. Mimi
zelfbegint eveneens een offensiefom vrienden te bewegen brieven aan haar af te staan. Aan de weduwe van
Funke schrijft ze: 'lk vind die advertentie zeer tactloos
en ben bang voor allerlei onkieschheden. Dus ikverzoek
je dringend lieve Marie, geef ze niet af I'
Ook de pers mengt zich in de affaire. In een redactioneel commentaar betoogt het Algemeen Handelsblad op
27 maaÍt r88z dat het toevertrouwen van alle brieven
'aan hare bevoegde handen' de beste waarborg is voor
een juist eerbetoon aan de overleden Multatuli.

plannen voor een uitgave van de brieven in. De vertrouwensband met Robbers zal nooit worden hersteld. Als
Multatuli's zoon Edu in augustus rBBZ bii Elsevier op
bezoek gaat, schrijft Mimi: 'Wees in elk geval
maar voorzichtig met dien Robbers. Dek
heeft nog een wij grote schuld aan hem
- en hij is al begonnen met allerlei onbescheidenheden, die hem over't
algemeen heel kwaliik genomen
ziin. Ik zal zeer op mijn hoede

met hem zijn, al moet ik

De zakelijke

contacten

tussen Robbers en Mimi wor-

den wel hersteld. Elsevier
eist van Mimi terugbetaling
van het voorschot van z.ooo

qnt waarin

gulden. Mimi lost

ervoor wordt gepleit om over
die uitgave in overleg te treden met de weduwe. Het betekent het begin van een partijenstrijd om de gunst van Multa-

tuli's brieven, nog gqen

de

schuld erkennen.'

deze

schuld in door voor Elsevier
een afzonderlilke editie van

Woutertje Pieterse

uit

de

twee

weken na diens crematie.
Geschrokken door de afkeurende

Multatuli's bÍieven.

reacties van Multatuli's vrienden,
schrijft Robbers Mimi direct een brief
waarin hil te kennen geeft dat hij natuurlijk niet
van planwas om de brieven zonder haar toestemming
uit te geven. Maar Mimi veÍtÍouwt het niet. Ze is 'geschokt'over de advertentie, die niet alleen buiten haar
om is gegaan maar bovendien 'zeer onkiesch van toon'
is, schrilft zij aan een vriend.
Robbers heeft volgens haar geen enkel recht op die
brieven en ze gelooft niet dat hii haar bii de uitgave zal
willen betrekken. Ze klinkt strijdbaar: 'Maar misschien
zal de onzekerheid waarin Robbers verkeert over wat ik
van copy enz van Dek nog in bezit heb hem gedwee maken. Er is nog een geldzaak te vereffenen, maar dit geeft

In 1888 en 1889 geeft Elsevier de Verzamelde WerkenvanMultatuli uit in tien de-

len, 'bezorgd door zijne weduwe', in r9o4 geHet bronzen

borslbeeld vqn
Hons Boyens
op de ïorensluis
in Amslerdom

volgd door de Garmond-editie. Ook de bekendste werken, Max Havelaar en De geschiedenis van Woutertje

Pieterse, houdt Elsevier tot in de jaren vijftig van de
twintigste eeuw in druk.
In rgro stelt Robbers de catalogus samenvan de Multatulitentoonstelling in het Stedeliik Museum in Amsterdam, een belangwekkende tentoonstelling, waaruit
later het Multatulimuseum is voortgekomen. Funke
merkte het al eens op in een brief aan Mimi: in wezen
had de zakenman Robbers een diepe bewondering voor
het werkvan

Multatuli.
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