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Een en ander over Pruisen en Nederland
...ik beweer: dat juist het leveren van zulk maakwerk door personen die
behoren onder de geachte Voorgangers des Volks, en de tevredenheid
van 't Volk met zulk maakwerk, de hoofdmomenten zyn die den toestand
inderdaad gevaarlyk maken...
Voor enige dagen bevatte de Keulse ‘Times’ het volgend bericht: ‘Der Vossischen
Zeitung wird von hier (dat wil zeggen: uit Nederland, want zo luidt het opschrift der
rubriek) geschrieben: Um die wahrhaft komische Furcht vor Preussen, die hier im
ganzen Lande herrscht, zu besänftigen, hat der Professor und ehemalige Minister
J. Bossche (sic) eine Brochüre “Pruisen en Nederland” geschrieben, in der er,
einerseits zur Belebung der kriegerischen Tüchtigkeit ermahnt; andererseits aber
darauf hinweist, dass Preussen noch fürs erste genug in Deutschland zu tun habe,
um seinen dortigen Beruf genügend zu erfüllen.’ Geen woord meer.
Hetzelfde blad, de Keulse, deelde een paar dagen later zyn lezers het volgend
bericht mede: ‘Der neueste Roman des sehr finger-fertigen Hernn Van Lennep
“Klaasje Zevenster” der in Holland viel Aufsehen und noch mehr Skandal gemacht
hat, erlebt in Westermann's Monatheften, eine deutsche Uebertragung.’
Er heerst dus in Nederland een ‘belachelyke vrees’ voor Pruisen, en de heer Van
Lennep is ‘zeer snelvingerig’.
Welke indruk alleen kan aanleiding geven tot zulke uiting? Spotlust, minachting,
verachting.
Voorbeelden bewyzen niets, maar ze brengen op de gedachte eens rond te zien
naar andere blyken, en wanneer die met de aangehaalde voorbeelden
overeenkomen, zou men haast beginnen te geloven dat er in voorbeelden toch wél
enige bewysgrond ligt. Toen Staring in Duitsland studeerde, heeft hy onze nationaliteit
moeten verdedigen tegen een hooggeleerde, die, meer plomp dan geestig, onze
taal tegenover de Duitse met een in ezel vertaald paard vergeleek. Wat Staring
daarop antwoordde, is bekend. Hij meende 't goed met ons Hollands, en had moed.
De man durfde verzen schryven in ongetelde syllaben, dat inderdaad al zeer sterk
was in een tydgenoot van myn overdierba-
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ren Stoffel Pieterse. Ik vind dat die Duitse professor hoognodig had zelf eens uit
ezel vertaald te worden. Hoe dit zy, zeker is het dat Nederland in den vreemde, en
vooral in Duitsland, geenszins geacht is. Hoewel ik my door lange ondervinding wel
enigszins gehard voel tegen het min gunstig oordeel dat in 't buitenland over ons
geveld wordt, moet ik erkennen onaangenaam getroffen te zyn geweest door de
wyze waarop twee voortbrengselen van Nederlandse pennen zo mir nichts, dir
nichts, uit de hoogte werden behandeld. Ik weet toch dat de heren J. Bosscha en
J. van Lennep hoogstfatsoenlyke mensen zyn, en kan 't niet verdragen dat een
Duitse dagbladschryver, die misschien op een zolderkamertje woont, zich zo
ongemanierd uitlaat over personen, die, als ze geen ‘lid van Artis’ zyn, en geen
‘suite’ hebben achter hun zykamer, dat alleen daarom niet zyn en niet hebben, wyl
ze zulke lidmaatschappen en suites beneden zich achten. Il faut juger... les
personnes, d'apres leur position sociale. De heer Bosscha is professor geweest, zo
goed als die onvertaalde vriend van Staring. Z.E.D. is nog hoger geklommen (als
het niet onbescheiden is hoger standpunt mogelyk te achten dan van een professor
vóór de vertaling) Z.E.D. is minister geweest. En op- of voortduizelende (ik weet
niet of op- en voortduizelen goede woorden zyn, maar beveel ze aan in de
welwillendheid van dichters die Scheppingen bezingen) op- en voortduizelende tot
nog hoger hoogte, meen ik te mogen aanvoeren dat de heer Bosscha niet alleen
minister was, maar zelfs Minister van Eredienst, en dus aanzienlyker nog dan een
dominee of pastoor. En, staat me by, o Scheppingsdichters, nog hoger dan dat alles
klom de schryver die door de Keulse zo oneerbiedig wordt behandeld, Zyn
Hooggeleerde bereikte het toppunt van menselyke grootheid, Zyne Excellentie
zweefde omhoog tot in de onzienlyke regionen, vanwaar gewezen nederlandse
ministers hun verklaarden blik laten weiden over de dingen dezer aarde. Zulk een
man of zyn arbeid moest niet overgeleverd zyn aan den spot van een duitsen
penny-a-liner.
En de heer Van Lennep! Als niet in Nederland de betrekking van gewezen Minister
boven alle betrekkingen verheven was, zou ik genoopt zyn den heer Van Lennep
nog boven gewezen ministers te plaatsen. Dat hy verzen en romans geschreven
heeft
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(wat anders een fatsoenlyk man in Nederland niet doet) beschouw ik als de
noodzakelyke fouten van een groot man. Zelfs de zon heeft vlekken, ja zonder die
vlekken was er geen zon.
Toch kan ik de nonchalance waarmee de duitse berichtgever den heer Van Lennep
meent te mogen gelykstellen met een goochelaar, een prestidigitateur, enigszins
verschonen. De man zal vernomen hebben wat in Nederland een schryver is. Vlug
maar onjuist oordelende, zal hy alle nederlandse penvoerders met gelyke maat
hebben gemeten (nagenoeg als veel Hollanders, die de Duitse natie beoordelen
naar grasmaaiers, en de Franse naar hun dansmeester) en verleid door de
onfatsoenlykheid die in Nederland het ‘beroep’ van schryver aankleeft, heeft hy zich
niet kunnen voorstellen dat des heren Van Lenneps snelvingerigheid een uitzondering
maken zou op den algemenen regel. Ik zal den Keulenaar terechtwyzen, en hem
verzekeren dat al de romanhelden van den heer Van Lennep fatsoenlyke lieden
zyn, en dat hyzelf op de Keizersgracht woont, dat is alles gezegd. Als dan die
dagbladschryver eerlyk is (de hoop is gewaagd, maar ook daarin zyn uitzonderingen)
als hy eerlyk is...
Neen, eerlyk kán hy niet zyn. Want al had hy nu in ogenblikkelyke dwaling kunnen
menen dat de heer Van Lennep een ondeftig en dus vogelvry genie was, van de
sociale positie des heren Bosscha had hy toch juister denkbeelden moeten opvatten.
Ieder weet dat men, om in Nederland professor of minister te wezen, niet alleen
geen genie mag zyn, maar zelfs niet onfatsoenlyk, en dat dus de brochure ‘Pruisen
en Nederland’ aanspraak had op een deftige aankondiging.
De fout van den Keulsen berichtgever (het baat hem niet zich te willen verschuilen
achter den correspondent der Vossische Zeitung; als hy 't onbetamelyke van den
vorm der aankondiging inzag, ware 't zyn plicht geweest die te vertalen van ezel in
paard) die fout is des te groter, omdat de heer Bosscha in het allereerste woord van
zyn geschrift openbaart, in welken toon hy 't recht heeft aangesproken te worden.
Er is iets officiëels, iets deftigs, iets hoofs, iets fatsoenlyks alweer, in den aanhef.
Er zyn schryvers die Pruisens derden Koning Frederik den Grote noemen. Die
schryvers kunnen minister of professor geweest zyn, of zo iets worden. Anderen,
iets meer ordinair, spreken van den
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groten Frederik. Zulke mensen zyn hoogstens doctor. Wie van den groten Frits
spreekt, kan 't brengen tot hulponderwyzer, als hy overigens goed van gedrag is.
Wie ‘onze Frits’ zegt, of ‘oude Frits’ of ‘Frits’ tout court, draagt geen handschoenen,
misschien geen kousen, en weldra geen hemd. Zo omtrent (maar voor volkomen
juistheid dezer classificatie sta ik niet in) zo omtrent kan men 't toilet beoordelen
van een schryver, naar den graad van deftigheid zyner uitdrukkingen. Ik heb er niet
tegen dat men nu myn jasje voor wat afgedragen houdt, maar zeker is het dat de
heer Bosscha te goed gekleed het salon des publieks binnentreedt, om niet zeer
beleefd behandeld te worden. Dat hoop ik dan ook te doen.
Onze Koning schynt eens iets gezegd te hebben. Ja zelfs iets ‘waarvan de
betekenis verdiende nader overdacht te worden’, en dit geeft den heer Bosscha
aanleiding zyn brochure te beginnen met de hoofse uitboezeming (ik weet weer niet
of uitboezeming by hoofsheid past, maar heb geen lust in correctie): ‘Zijne Majesteit
Willem de Derde heeft bij de opening der zittingen van de volksvertegenwoordiging
op den zeventienden September van dit jaar 1866 een woord gesproken, waarvan
de betekenis verdiende nader overdacht te worden’. Hoort ge, Nederlanders, dat
woord werd gesproken, niet door Willem drie, zoals de Koning heet in 't straatliedje
dat hém leven laat, en Napoleon wegjaagt die er niet is; niet door den Koning, niet
door onzen Koning, maar wel en deugdelyk door: ‘Zijne Majesteit Willem den Derde’.
Is er fatsoenlyker aanhef mogelyk, en is niet elke Keulenaar blind, die den uitvinder
van zulken aanhef behandelt als een schryver? Had hy niet moeten spreken van
Zyne Excellentie, van Zyn Hooggeleerde althans, by 't noemen van den man die
zyn entrée de salon maakt met ‘Majesteit’? Schillers Don Carlos is hevig aangevallen.
Dit zou niet gebeurd zyn, als de heer Bosscha zich had willen verwaardigen dat
ding te schryven. Ieder zou 't hebben geëerbiedigd onder den titel die 't dan zou
gedragen hebben: ‘Zyne Koninklijke Hoogheid, Prins Karel van alle Spanjen,
riddergrootkruis van verschillende orden, enz.’
Een Duitser, die zaken doet met Munsterland, en dus beweert het Hollands in
den grond te verstaan, vond de brochure op
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myn schryftafel, en ontcyferde de eerste acht regels. ‘Gelukkig land, riep hy uit,
waar zoveel vryheid heerst... dat moesten wy hier eens wagen!’ Ik was ten aanzien
der gelukkige hollandse vryheid niet van zyn mening (er bestaat geen onvryer land
dan het onze; wy hebben vryzinnige wetten, maar de zeden maken ze werkeloos),
doch ik begreep niet hoe zyn oordeel over de hollandse vryheid grond tot lof vinden
kon in de Majestueuse verzekering van den heer Bosscha, ‘dat de Koning iets
gezegd had’. Myn Duitser zag my medelydend aan, alsof hy betreurde dat ik 't kruit
niet uitvond, en geen orgaan had tot het vatten van geestigheid.
- Maar eilieve, wat bedoelt gy dan met uw lof op Nederlandse persvryheid? De
aanhef van 't boekje is fatsoenlyk, zou ik denken...
- Fatsjoenlich... ik weet niet wat dat woord betekent. Bedoelt ge daarmee: scherp,
snydend, vlymend, écrasant... dan kunt ge recht hebben. Wy, hier in Pruisen, zouden
naar Minden worden gezonden om die acht regels. Gelukkig volk!
- Lieve god, ik verzeker u dat de schryver professor was en minister... zie, op blz.
39 is hy zelfs parenthesiaal christen, en op alle bladzyden fatsoenlyk. En let eens
op dat prachtig papier, en op dien breden witten rand. Geloof my, fatsoenlyke lieden
in Holland, die minister en professor geweest zyn, die zo'n breden rand laten om
hun geschryf op zulk mooi papier, die bovendien christen zyn, snyden niet, vlymen
niet, écraseren niet. Ik ben overtuigd dat ge u bedriegt... misschien vertaalt ge
slecht...
- O neen, ik heb reëlle Verbindungen in Munster... Doch, zie hier. Die naar uw
mening zo inoffensieve exminister verhaalt daar als een byzonderheid dat uw
koning...
- Zyne Majesteit Willem de Derde, viel ik myn oneerbiedigen Duitser in de rede.
- Goed, Uwe Majesteit dan. Nu, dat die Majesteit eens iets heeft gezegd, dat de
moeite waard was nader overdacht te worden.
- Ho, ho, ‘eens’ voegt gy er tussen.
- Toch niet, zie den achtsten regel. Daar smokkelt uw Schryver, die waarachtig
te veel geest heeft om een geweeste Minister te zyn, zyn puntig slagwoord:
‘ongewoon’ binnen. Er staat duidelyk dat uw Koning...
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- Zyne Majesteit Willem de Derde.
- Goed, Uwe Majesteit... dat Uwe Majesteit zelden iets zegt dat de moeite van
nadere overweging waard is. Als een Pruis het waagde, ware zyn kwartier op de
vesting besteld. Gelukkig Holland!
- Uw Munsterse taalmeesters beleven waarlyk schande aan u. De heer Bosscha
zegt niet dat Zyne Majesteit Willem de Derde nooit of zelden iets belangryks zeide,
maar dat de hier aangehaalde woorden een ‘ongewone betuiging’ bevatten.
Ongewoon slaat op den toestand, welken de Koninklyke uitspraak schetste, niet op
de diepzinnigheid dier uitspraak zelve.
- Mis! Er staat dat de ‘bezeikenis’ der aangehaalde woorden overdacht moet
worden. Dus ligt die betekenis niet voor de hand. Er moet diepzinnigheid liggen in
's Konings...
- In Zyner Majesteits Willem des Derden...
- Goed, in Zyner Majesteits Willem des Derden woorden, en die diepzinnigheid,
zegt Bosscha...
- Zegt de heer Bosscha. Hy was Professor, minister en...
- Goed, die diepzinnigheid noemt uw de heer Bosscha ongewoon. Potzblitz, als
een Pruis het waagde... gelukkig Nederland! Of Staring zyn professor bekeerd heeft
door de repliek dat de Duitser tot den Hollander stond als een in pauw vertaalde
kalkoen, weet ik niet. Maar myn Duitser bekeerde ik niet. Het was hem niet aan 't
verstand te brengen, dat te onzent professors en ministers niet geestig waren; dat
geestigheid in Holland niet zou gedrukt worden met zoveel marge; dat een geestige
brochure niet zo duur wezen zou... alle remonstrantiën waren te vergeefs. Myn
plathollands-Duitser of duitse plat-Hollander bleef er by, dat de heer Bosscha geestig
was, en ik een domkop. Toch kon ik, by nader inzien, begrypen, waarom de man
zo hoofdig bleef vasthouden aan zyn opvattingen. Van geest-uitsluitende
Nederlandse fatsoenlykheid behoefde hy, in zyn exotische wanbegrippen, geen
verstand te hebben, en het kan zyn dat de banaliteit der woorden die Hunne
Excellentiën de Nederlandse ministers, Zyner Majesteit Willem den Derde onlangs
in den mond legden, hem verleidde tot de injurieuse verdenking dat de heer Bosscha
geestiger is dan een Hollandsen professor of minister passen zou.
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aant.

Wat toch zegt Zyne Majesteit? ‘In dezen veel bewogen en ernstigen tijd behoort
ons volksbestaan, naast God, in zich zelf zijn hechtsten steun te zoeken.’ Welke
byzonderheid ligt er verscholen achter deze uitdrukking? Kon men vroeger God
missen? Zekerlyk niet. Zyn naam speelde te allen tyde een hoofdrol in politieke
manifestatiën. Dat ‘naast God’ is een zeer oud stopwoord. Ik heb getracht het te
illustreren in myn prachtig stuk: ‘De zegen Gods by Waterloo’. Na die épopee kan
toch Zyne Majesteit niet beweren de uitvinder dier zalvende spreekwyze te zyn,
noch de heer Bosscha, dat ze zo ‘ongewoon’ is. Die ongewoonheid moet dus elders
gezocht worden. Is 't hierin, dat: ‘ons volksbestaan, in deze veelbewogen tyd, zyn
steun moet zoeken in zichzelf’? Dit kan de heer Bosscha niet bedoelen, want al zegt
de Schryver: ‘dat een vroeger geslacht door tractaten van vriendschap, door alliantiën
van Regeringen onderling, door betrekkingen van bloed- en aanverwantschap der
Vorsten, ons kleine land verhief tot een Mogendheid’, en al laat hy door voortaan
op eigen kracht te wyzen, doorblinken, dat dit alles nu, in overeenstemming met de
Koninklyke uitspraak, voorby en veranderd is, al zegt dat de Schryver, het is par
manière de dire, zoals Schryvers gewoon zyn, vooral schryvers die uit de ministeriële
audiëntiekamer, van de groene tafel in het parlement, of uit de gehoorzaal der
Akademie, de hebbelykheid hebben meegenomen om ‘frasen’ te verkopen, à tant
par heure. De veranderingen waarop de heer Bosscha doelt, bestaan niet. Zou men
niet zeggen dat de vriendschapstractaten waarmee de Republiek zich wist te
versterken, gesloten werden pour l'amour des beaux yeux van De Witt, van Van
Beuningen, van Aerssen? Ik weet wel dat schone ogen een groten rol hebben
gespeeld in de onderhandelingen van den heer van Sommelsdyk met Hendrik IV.
Maar dit bracht slechts den laaghartigen onderhandelaar voordeel aan, en baatte
geenszins het Gemenebest. Waar de Verenigde Nederlanden verdragen sloten,
geschiedde dit altyd naar de mate van gewicht dat zy in de schaal wisten te leggen.
De Politiek is een markt waar niemand meer koopt dan hy geld of krediet bezit. Wie
dus op die markt voordelige kopen wil sluiten, moet eerst zorgen zich van geld of
krediet te voorzien. Het klinkt zeker zonderling in den mond van een ge-
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wezen minister, die dan toch iets behoorde te weten van de routine der politiek (als
trouwens alles, gegrond op eenvoudige natuurwet) dat hy het sluiten van tractaten
voorstelt als iets fortuits, als een seizoen- of periode-vrucht. Laat een Hollandse
Kadmus met goed succes drakentanden zaaien, zodat er op eenmaal een leger uit
den grond opryst van 500 000 man, goed gewapend, goed geoefend, met
obligaat-accompagnement ener gevulde krygskas, dan zullen de uitnodigingen tot
vriendschapstractaten niet uitblyven. En de Aerssens konden zelfs hun vrouwen
thuis laten. Maar ook zonder Kadmus, als een der Europese hoofdgroepen nodig
zal hebben zich te versterken tegen al te gevaarlyk mededingerschap, behoeft het
voorstel tot sluiten van ‘vriendschap’ niet eens van den zwakste uit te gaan. De
sterkere zal zich neerbuigen tot aanzoek, zodra de vrees voor overmacht zyn trots
te boven gaat. De rykste winkelier is nederig jegens den klant aan wien hy iets denkt
te verdienen, en de ‘grote’ mogendheden wedyveren in laagheid, als de zogenaamde
hoogheid moet worden overeind gehouden door verbond met zwakkeren. Het sluiten
van tractaten is dus in 1867 even mogelyk (even ydel ook wellicht, maar dat is hier
de vraag niet) als in vroeger eeuwen, en het is dus alweder niet deze byzonderheid,
die den heer Bosscha recht geeft de betuiging van Zyne Majesteit den Koning zo
‘ongewoon’ te noemen.
Maar... ‘de alliantiën der regeringen door betrekkingen van bloed- en
aanverwantschap van de Vorsten...’? Och arm! Meent de heer Bosscha dat dergelyke
alliantiën niet meer bestaan? Eilieve, is niet Hare Majesteit onze Koningin een
prinses van Wurtemberg? Was niet de moeder van Zyne Majesteit den Koning een
grootvorstin van Rusland? Zyn niet byna alle Duitse vorstenhuizen aan onze
koninklyke familie verwant? Wat is er veranderd in de wyze van uithuwelyking der
Vorsten, dat zo byzonder nadelig werken zou op den toestand des Lands? Niets,
volstrekt niets. Maar, zegt men, die ‘alliantiën’ leggen thans geen gewicht in de
schaal, ten behoeve des Volks. Dit was vroeger evenmin het geval. De bloedige
oorlogen tussen Engeland en Frankryk in de middeleeuwen, waren juist een gevolg
van zulke ‘alliantiën’. En onze Hoekse en Kabeljauwse twisten? Stond niet daarin
de moeder tegenover den zoon? Werd niet het
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grootste gedeelte der oorlogen, sedert eeuwen in Europa gevoerd, aangevuurd
door familiehaat? Zyn niet de meeste Duitse dynastieën aan elkander verwant, en
leidde die verwantschap ooit tot eendracht, tot samenwerken, tot vrede? Is niet juist
broeder- of verwantentwist, sedert Eteocles en Polynices, de kwaadaardigste onder
de twisten? Is niet broeder- en familiehaat de hevigste uitdrukking die de mens, de
‘Schrecklichste aller Schrecken, in seinem Wahn’ aan bozen hartstocht weet te
geven?
Dat Wurtemberg de Hollandse schuld niet betalen zal, onder pretext dat de
Nederlandse Koningin in dat land geboren werd, weten wy, en dat hoeft ook niet.
Maar dat de heer Bosscha om de ‘ongewoonheid’ van 's Konings uitspraak te
betogen, het doet voorkomen alsof vroeger zulke edelmoedigheden het onmisbaar
of mogelyk gevolg waren van Vorstelyke huwelyken, hoort in kindersprookjes tehuis,
en past niet by een ernstige behandeling van zaken. Hoe gunstig het huwelyk van
prins Willem V met een Pruisische vorstin, en zyn ‘relatiën’ met de Wolfenbuttels,
invloeiden op de belangen van het Land, hebben de Patriotten van 1787
ondervonden. Ook na 1830 stak het verzwagerd Rusland geen hand uit om onze
schepen te ontslaan uit het infaam embargo, evenmin als 't verwant Pruisen zich
roerde om België weer te geven, ik zeg niet aan Holland, maar zelfs aan de familie
Oranje. Prinses Dagmar zal Sleeswyk niet terugvorderen voor Denemarken, zo min
als Koningin Victoria de kroon van Hannover voor haar blinden neef.
En dat is altyd zo geweest. Waar zou 't heen, als een volk (want door en met hun
volk alleen, kunnen dan toch de vorsten iets uitrichten) waar zou het heen, als by
elk huwelyk van prins of prinses, het volk tevens de belangen huwde van de natie
waarmee de regerende familie in verwantschap treedt? Waarlyk, 't denkbeeld is al
te gek, en het blyft een raadsel, hoe het doelen hierop, als op een vroeger
bestaanden toestand, den heer Bosscha heeft kunnen vervoeren tot het vinden van
iets ‘ongewoons’ in de betuiging van Zyne Majesteit. By zoveel deftigheid zou enige
meerdere diepte niet misplaatst wezen, tenzy de deftigheid, en dit is mogelyk, ware
uitgevonden om het gemis aan diepte te bedekken.
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In geen enkele der door den heer Bosscha aangevoerde oorzaken ligt iets
‘byzonders’, en de Schryver geeft geen geldige reden op, waarom wy zoveel meer
dan vroeger, naast God altoos, onzen steun zouden moeten zoeken in onszelf. Zou
dus myn Pruis toch gelyk hebben, en de ‘ongewoonheid’ inderdaad liggen in het
feit, dat de Koning iets gezegd had, dat verdiende nader overwogen te worden?
Voor wy hierin kunnen beslissen, zou 't nodig zyn te onderzoeken, of Zyne Majesteit
Willem de Derde inderdaad die ‘ongewone’ woorden gesproken heeft? Het zou toch
kunnen wezen, dat des heren Bosscha's deftige welwillendheid den Koning tot
‘ongewoner’ redenaar had gestempeld, dan Zyne Majesteit zelf begeerde, verdiende
of wist. Een paar regels verder toch vernemen wy een ander Vorstelyk woord, van
Willem den Zwyger ditmaal, dat van aanhalingstekens voorzien (‘ ’) schynt aan te
duiden, dat die Vorst Hollands zou gesproken hebben, hetwelk een bepaalde
onwaarheid is. Als Willem de Zwyger niet zweeg, zoals zyn aard en toenaam
meebracht, sprak hy Spaans of Frans. Men denke aan Philips' afscheidswoorden:
‘no los Estados, mas vos, vos, vos!’ en zie de Archives de la Maison d'Orange in.
Men zoekt daarin vruchteloos naar ‘mannelyke kloekheid’. Naar de woorden, meen
ik. Neen, nooit sprak die Vader des Vaderlands de taal van 't kind dat hem
adopteerde, en zelfs op het laatste ogenblik zyns levens uitte hy de zucht, die door
deftige levensbeschryvers is omgewerkt tot de onmogelyke toneelfrase: ‘mon Dieu,
ayez pitié de moi, et de ce pauvre peuple!’ in het Frans. Er hoort moed toe, om dien
vreemdeling hollandse woorden in den mond te leggen, als wy nog, zelfs byna drie
eeuwen later, een zyner afstammelingen (die dan toch wat thuis zou hebben moeten
zyn in onze taal) in het Frans zien sterven. De laatste woorden van Koning Willem
II te Tilburg waren: ‘je me sens affaiblir’. In de levensbeschryvingen leest men dat
hy zou geroepen hebben: ‘ik voel my de krachten ontzinken’. Dit kón hy niet zeggen,
want die woorden zyn noch spreek-hollands, noch de taal van een stervende. Het
is een gemaakte frase, als: ‘O myne beminde Amalia’ uit een toneelstuk, en als het
door den heer Bosscha meegedeelde woord van Prins Willem I over ‘mannelyke
kloekheid’. Het blyft dus de vraag of Zyne Majesteit Willem de Derde inderdaad
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de zeer ordinaire ‘ongewone’ uitdrukking gebezigd heeft, waarmede de heer Bosscha
zyn ‘bemoedigende’ brochure laat beginnen.
Ik bemerk dat ik, vry tuchteloos, van de aankondiging in de Kölnische Zeitung, ben
overgestapt op de brochure zelve. Nu ja, ik heb my het stuk aangeschaft, en wens
het te onderwerpen aan een beschouwing. Zeer gaarne had ik dat Duitse blad een
flinke berisping voor de voeten geworpen, over de meer dan cavalière wyze waarop
het ‘de Hollandse vrees voor Pruisen’ en de Hollandse Schryvers van distinctie
behandelt. Voor ik echter die rekening met den Duitser vereffen, wil ik een en ander
over het stuk zelf zeggen. 't Is de vraag of my daarna lust zal overblyven om my
met de appréciatie van den vreemdeling te bemoeien.
De heer Bosscha zegt, door zyn geschrift: ‘zijn landgenoten te willen bemoedigen
en opwekken, na hen, langs een historischen draad te hebben geleid tot een oordeel
op rede gegrond, over de betekenis der veldtochten van het Pruisische leger in den
afgelopen zomer’.
In de historische praemissen meen ik enige onnauwkeurigheden te hebben
opgemerkt, die echter minder ter zake doen dan de overal heersende
oppervlakkigheid. De slotsom van den arbeid des heren Bosscha draagt daarvan
de blyken, en het is voornamelyk tegen die oppervlakkigheid in beschouwingen en
conclusie, dat ik te velde trek. Vandaar myn aanvankelyke bitterheid tegen den toon
der brochure, tegen het kleed waarin denkbeelden en boek gedost zyn. By zoveel
‘fatsoen’, by zoveel hoofsheid, is 't zaak op zyn hoede te wezen. Waarlyk, iemand
die inderdaad iets te zeggen heeft, begint niet met ‘Majesteit’, en met zo breed
uitmeten van de ordinairste frase die ooit door de ordinairste ministers een Koning
werd in den mond gelegd. ‘Il y a de la marge’, zegt het spreekwoord als het wil
waarschuwen tot toezien of men waar krygt voor zyn geld, en of er niet wat valt af
te dingen?...
‘Il y a de la marge’, moet onwillekeurig ieder zeggen die deze brochure in handen
krygt. Ze moest verguld op snee zijn.
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De heer ex-professor, ex-minister Bosscha...
Weg daarmee! De heer Bosscha dan heeft er niet aan gedacht hoe de vorm van
zyn schryven (niet zyn fout voorzeker, maar de fout der omgeving waarin hy zich
bewoog) den opmerkzamen beschouwer wantrouwen inboezemt tegen de gronden
van ‘bemoediging’ die hy aanvoert. Er is leegte in des schryvers arbeid, als in een
preek; iets conventioneels dat den oppervlakkigen lezer zal voldoen, maar den
denker onbevredigd laat; iets als de holheid der christelyke liefde die frasen heeft
uitgedacht en met zalving toepast, waar hulp en steun nodig was.
Ik wil een paar van die frasen aanvoeren, ook uit die gedeelten van Bosscha's
arbeid welke niet tot de rubriek: ‘bemoediging’ behoren. Door die opmerkingen zal
men zich voorbereid gevoelen de hele ‘bemoediging’ voor een ‘frase’ aan te zien.
‘Komt allen tot my, die belast en beladen zyt’, laat de dominee Christus zeggen.
Maar de arme drommel die deze ‘bemoediging’ à la lettre neemt, en dominee stoort
na de preek, onder de koffie, schynt zyn ‘geloof’ niet recht te verstaan, en niet te
weten dat dominee dat maar zeide: ‘zo by manier van spreken’. Zo'n ‘manier van
spreken’ heerst waarschynlyk aan 't hof, in de diplomatie, in troonredenen en
kamer-openingstoespraken (en reeds daarom was het gek des Konings uiting
‘ongewoon’ te noemen; een beministerd Koning zegt nooit iets ongewoons) in
parlementaire redevoeringen, en eindelyk in brochures welke van al die dingen de
kleur dragen. Maar niet alle lezers zyn als hovelingen, diplomaten en kamerleden
afgericht op de soort van accommodatie die er nodig schynt om iets te verstaan uit
niets. De toneelspeler eet smakelyk van een kartonnen pastei; het ongeoefend volk
voedt zich niet met bordpapier.
Die laatste vergelyking is, als alle vergelykingen, onjuist. Het grootst gedeelte des
publieks is zo lang onthaald op frasen, dat het waarlyk ten laatste karton heeft leren
eten, of althans gebiologeerd wordt tot de mening inderdaad iets gegeten te hebben.
Ik zie kans enige passages uit Bosscha's brochure voor te lezen op een wyze die
de zinledigheid geheel en al verbergt. Maar dat kan ik ook doen met verzen die ik
voordraag 't achterste-voren.
‘De strijd tegen Spanje was een strijd voor vrijheid, maar voor persoonlijke vrijheid
van geweten en bedrijf in den engst moge-
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lijken kring van staatsgemeenschap.’ Wat beduidt hier de: ‘persoonlyke vryheid’ in
tegenstelling van ‘vryheid’? Er staat: ‘maar’. Wat is: ‘geweten en bedryf in den engst
mogelyken kring van staatsgemeenschap’?
Wat is de zin der woorden: ‘In Holland alleen gevoelde men dat er een Vaderland
was, en verboden de Staten alle plaatselijke bemoeiingen met de zaken van het
Gemene-Land’? Ik vind dat dit verbod de schepping van een algemeen vaderland
(en hierop doelt de schryver, blykens de gehele periode waarin deze zinsnede
voorkomt) juist vierkant in den weg stond.
By het doorlopen van de Pruisische genesis, en de vergelyking daarvan met het
ontstaan der Nederlandse nationaliteit, verhaalt de schryver dat de ‘grote Keurvorst’
(zeer juist genoemd de eigenlyke schepper van de Pruisische monarchie) ‘in de
Nederlanden had leren nadenken over de plichten der Overheid in het verband van
Kerk en Staat’. Dat was in de dagen van Frederik Hendrik, en daar de Keurvorst
zelf dit volgens de door Bosscha aangehaalde ‘Kleine Historische Schriften’ van
Von Sybel, betuigd heeft, wil ik het geloven, schoon ik niet weet of daaronder ook
begrepen zyn: ‘de godsdienstige denkbeelden’ die hy, volgens Bosscha, uit de
Nederlanden medebracht. Ook weet ik niet of het ter ‘bemoediging’ der ‘Landgenoten’
van den heer Bosscha zal strekken, te vernemen dat de begrippen der Pruisische
Overheid voor een deel van Nederlandsen oorsprong zyn, en wy dus, als misschien
die begrippen zich eenmaal naaldgeweerlyk onder ons komen verspreiden, oude
kennissen zullen ontmoeten, maar eilieve, wat hebben deze ‘godsdienstige indrukken’
uit Nederland (hu, godsdienstige indrukken van 1639, toen de Dordtse Synode het
feest vierde van haar volwassen mondigheid!) ik vraag, wat hebben die indrukken
met onze ‘bemoediging’ te maken? Is dat niet een ‘frase’? Is 't niet alweer waar, wat
Marie Anderson schreef: ‘God en Jezus staan tot elkander als brood en boter; God
alleen is niet genoeg, er moet altyd wat Jezus op’. Nu ja, er moest wat Jezus op
dien Keurvorst; wat Jezus op zyn program; wat Jezus dan ook, zeg ik, op zyn politiek
testament dat door zyn nazaten zo getrouw wordt uitgevoerd; en (boven hun eigen
verwachting misschien!) effect zal sorteren, omdat de schynbare aanmatiging
daarvan
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niets was dan het nauwkeurig berekenen van een toekomst, die ook zonder dat
testament, zich zal weten baan te breken, wyl ze in de natuur der dingen ligt. Een
goochelaar voorspelt u de kaart die hy u wil laten trekken. Hy heeft niet geraden
wat gy doen zoudt, hy wist wat gy doen moest.
Godsdienstige indrukken medenemen? Een Pruisisch Keurvorst? Uit Nederland?
Ik denk dat die indrukken zullen bestaan hebben in een plattegrond van Loevestein.
Of wellicht in de een of andere Arminiaanse of Gomaristische liefelykheid op rym,
als 't Vondélische:
Jonge Smout die sprong te kort
Van den ladder binnen Dort,
En hy smoorde in zyne longen:
Had hy niet te kort gesprongen,
Hy zou komen by zyn vaêr
Om een zalig nieuwe jaar.

Godsdienstige indrukken medenemen uit Nederland? Wat zo'n schryver, als hy met
‘frasen’ weet om te gaan, toch zonderlinge dingen zeggen kan! Bosscha haalt Von
Sybel aan (schoon hy ontwykt te verklaren dat deze schryver den Keurvorst als zo
byzonder godsdienstig beïndrukt voorstelt) nu, ik wil ook een paar schryvers aanhalen
om iets te vertellen over de godsdiensterigheid die een eeuw later, in 1740, by de
Keurvorstelyke, reeds Koninklyk geworden, familie der Hohenzollers scheen te
heersen.
In het bericht van graaf Christoph van Manteuffel, gewezen saksisch minister,
aan den minister Brühl, komt de volgende vermakelyke schildering voor, waarvan
de echtheid kan worden gestaafd door vergelyking met: Webers Archivalische
Mitteilungen aus dem Dresdener Staatsarchiv, Neue Folge, I, 155; Pöllnitz: Memoiren
zur Lebens- und Regierungsgeschichte der vier letzten Regenten des Preussischen
Staats, 1791, II, 545; Förster: Friedrich Wilhelm der Erste, II, 154.
‘... Het gemoed des Konings was door al deze omstandigheden zeer onrustig, en
daar Frederik Wilhelm op zyn wyze een vroom man was, zocht hy troost by degenen
die hy gewoon was te beschouwen als bewaarders en uitdelers van de goddelyke
genade.
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Zo liet hy eens, in Februari 1740, den Eerwaarden Rolof, proost der Nikolaaskerk,
by zich ontbieden, en daarop volgde in de ziekenkamer, in byzyn der Koningin
Sophia Dorothea (Fieke of Fiekchen noemde haar de heer gemaal) en van vele
medeleden des ‘Rookparlements’ het volgend gesprek tussen den koning en den
geestelyke, zekerlyk een niet onbelangryke bydrage tot de kenmerken des tyds in
het duits-protestantse Pruisen van 1740.
Koning. - Myn beste Rolof, hier lig ik arm h........., en kan leven noch sterven. Ik
berust echter in Gods wil, en sterf met vreugd. Proost. - Het doet my van harte leed
Uwe Majesteit zo ziek te vinden. Wat my evenwel het meeste bekommert is dat gy,
naar het my voorkomt, meer nog naar den geest dan lichamelyk ongesteld zyt.
- O neen, myn gemoed is volkomen rustig.
- Dat doet my genoegen. Maar er moet dan sedert kort iets veranderd zyn, want
ik ken Uwe Majesteit reeds zeer lang, en heb u nog nooit rustig gezien.
- Dat is zo, jy hebt gelyk. Ik ben altyd een dolle kerel geweest, maar ik was een
goed Christen.
- Ei waarlyk? Nu, dat is wat nieuws! Een ‘dolle kerel’ is een mens die als het vee
zo maar voortleeft. Zó grof zult gy het dan toch wel niet gemaakt hebben?
- Ja... ik heb zeer vele, en ook zeer zware zonden begaan, maar toch... ik heb de
liefde Gods daarby nooit uit het oog verloren.
- Met uwer Majesteits genadig verlof... wy zyn onder te veel getuigen, om u niet
de waarheid te zeggen. (Nota: als dus die dominee met den Koning alleen ware
geweest, zou hy 't op een accoordje gegooid hebben.) Anders zou ik voor een
huichelaar gelden, en dat ben ik, gelyk Uwe Majesteit het best weet, nooit geweest.
‘Zware zonden’ en de ‘liefde Gods’ kunnen onmogelyk naast elkaar bestaan. Hebt
gy zware zonden begaan, of begaat gy die nog, dan kunt gy God niet liefhebben,
en in dat geval, zou het er slecht met u uitzien.
- Je begrypt my verkeerd. Ik bedoel dat ik op Christum bouw, die al onze zonden
heeft uitgewist, en wie daaraan twyfelt is een h.........
- Dat is alles goed en wel, maar er valt iets by op te merken, dat
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gy met denzelfden troef moet bekrachtigen. Christus dient ons niet alleen tot
vergeving van zonden, maar tevens tot voorbeeld dat wy moeten volgen, als wy
niet verlegen willen staan. Denk nu eens, onder anderen, aan Christi woord aan het
kruis: ‘Vader, vergeef het hun’. Hebt gy al uw vyanden, ook die u haten zonder
oorzaak, van harte vergeven? Als gy dat niet hebt gedaan, zal de verdienste Christi
u niet het minste voordeel aanbrengen.
- God weet dat ik geen vyand heb, dien ik niet alles gaarne vergeef. Ik ken er
geen, dan alleen dien vervloekten canaille, den Koning van Engeland. (Zich tot de
Koningin wendende:) Fieke, schryf aan je broer, zodra ik dood ben, dat ik vóór myn
sterven, hem alles van harte vergeven heb. Maar, hoor je wel, als ik recht goed
dood ben... niet eer!
Hierop herinnerde de ‘lange’ Hacke (een van 't rookkollegie) dat de tyd daar was
om medicyn in te nemen, en de Koning gaf den proost zyn afscheid, met de woorden:
jy laat niets passeren... nu, je hebt gelyk. Je doet je plicht als eerlyk man en goed
Christen.
Al vind ik nu, na 't accuraat tellen van de puntjes, dat die Koning Frederik zich
heeft schuldig gemaakt aan verregaand grove belediging van myn moeder, zal ik
toch de laatste zyn die de trouwhartigheid loochent, welke er in zyn ruwe taal
doorstraalt, maar ik houd staande dat die trouwhartigheid een uiting was van zyn
karakter, geenszins een gevolg van zyn ‘geloof’. Ik vind dat zulke ‘godsdienstige
indrukken’ de moeite van 't bestellen uit Nederland niet waard zyn. O, zal men
zeggen, ze waren verbasterd, sedert de grote Keurvorst ze met zyn bruid, Frederik
Hendriks dochter, meenam uit Den Haag. Myn antwoord is, dat volgens de geleerden
in dat vak, de functiën van ‘godsdienstige indrukken’ juist bestaan in 't tegengaan
van verbastering, en dat het zulke dingen dus niet vrystaat zelf te verbasteren. Maar
als men er aan hecht Frederik Wilhelms godsdienstige bruidschat-indrukken, retour
de la Haye, niet aansprakelyk te houden voor de zonderlinge gelovery van Frederik
I, dan wys ik op Vondels onedel rym, dat (wie zal 't ontkennen?) zeer getrouwelyk
den geest weergeeft, waarmede onze ‘vaderen’ hún ‘godsdienstige indrukken’
pleegden te uiten. By 't met natio-
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naal zelfbehagen aanhalen dier ‘indrukken’ heeft dus de heer Bosscha een ‘frase’
geschreven, niets dan een frase.
Op pag. 20 verzekert de schryver dat Frederik Wilhelm IV in Maart 1849 de duitse
keizerskroon, die hem door acht-en-twintig duitse regeringen werd opgedragen, van
de hand wees: uit eerlijkheid. ‘Hij kon van een Vergadering die zich zonder grond
van recht de oppermachtige regeling van het staatsleven der duitse volken
aanmatigde, geen kroon ontvangen.’ Dit is geen ‘frase’. Die woorden zeggen iets.
Maar wat ze zeggen is onwaar. Na de onlangs gebleken vlugheid waarmee de
Pruisische staatkunde heenspringt over beginselen van recht, is het belachelyk by
de behandeling dier politiek van eerlykheid te spreken. Ik beweer niet dat dit anders
wezen moest, en dat de staatkunde zich zou kunnen laten leiden door begrippen
die in 't burgerlyke gelden, en daar nodig zyn tot instandhouding der maatschappy.
Integendeel. De politiek is, en moet zyn, uit den aard der zaak: oneerlyk. Of liever,
zy kan niet positief eerlyk wezen, wyl het begrip dezer zaak in haar woordenboek
onbekend is. Zy is zo min eerlyk als blauw, vochtig of vierkant. Alle publiek recht is
oorspronkelyk gebaseerd op onrecht. Men denke aan het jus primi occupantis, aan
het jus belli, aan het jus talionis. Dit is even waar als dat alle adel afstamt van
gemeen, en alle mensen van onwettig geboren voorouders. By het zoeken naar
een rechtstitel, heeft men altyd moeten beginnen met een conventie: ‘laat ons nu
eens aannemen dat deze zaak recht was, dan vloeien daaruit voort de volgende
rechten’. In het burgerlyke zyn wy in de meeste gevallen zo ver van de
oorspronkelyke conventie verwyderd, dat wy daaraan niet meer denken. Slechts
zelden (als in 't bekende: la propriété, c'est le vol) doet zich nu en dan een poging
voor, om den oorspronkelyken rechtstitel aan te vallen, maar meestal berusten wy
in wat ons, door gewoonte, recht schynt. De oneerlykheid der politiek, of haar gebrek
aan eerlykheid, bestaat nu eenvoudig hierin dat zy (wanneer ze daartoe de macht
heeft, want hierop komt alles neer) voortdurend nieuwe conventiën van recht
daarstelt. Zy zegt gedurig, en zy alleen kan gedurig zeggen: ‘In naam van Z.M. die
of die, neem ik dit Amerika in bezit’. Wanneer een individu zyn rechtsgrond zou
willen daarstellen op die wyze, zou men
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hem een rover noemen. Om voor eerlyk door te gaan, en om inderdaad in dat geval
eerlyk te zyn, moet hy kunnen bewyzen dat niet hyzelf, maar een zyner voorouders
het plechtig woord gesproken heeft, en dat daarna het genomen recht in wettige
vorm van vader op zoon tot hem is overgegaan. De politiek nu is haar eigen
voorouder. Zij is Penn en New-Yorker businessman in één persoon. Houtman, Coen,
Nederlandse Handel-Maatschappy, vry-arbeid, kultuurstelsel, batig saldo, het een
is gevolg van het ander, en 't zou moeilyk te bepalen zyn waar het conventionele
recht ophoudt, om voor stipt, gemoedelykgeldig recht plaats te maken. Soms ook
is de loop der zaak omgekeerd, en bouwt de staatkunde oneerlyke vorderingen op
rechtvaardige overeenkomst. Dat is het jus primi occupantis à rebours, maar ook
dan is de politiek hierin onderscheiden van den individu, dat zy niet sterft, en geen
verjaring nodig heeft. Haar verjaarrecht is de kracht.
De onlangs onttroonde potentaten achten zich onrechtvaardig behandeld. Eilieve,
waarom zou een Hohenzoller niet hetzelfde recht hebben op Hannover als een
Welf?
- Volstrekt niet, zegt de blinde vorst, myn voorvaderen bezaten den troon van dat
land, en dus...
- Wees zo goed een paar eeuwen toe te zien, kan de Koning van Pruisen
antwoorden, dan zult gy ontwaren dat de voorouders myner naneven langer in 't
bezit van Hannover waren dan de uwen.
Datzelfde antwoord kon Victoria geven aan de afstammelingen der Stuarts, als
er nog afstammelingen van dat geslacht bestaan. Zo ook kan zy spreken tot de
talloze Ierse koningskinderen die 't zo bitter armoedig hebben in 't land hunner
vaderen. Zo zullen wy ook spreken tot de oude bewoners van óns land, als wy die
heren (ik weet niet hoe ze heetten) eens ergens anders te zien krygen dan in Hofdyks
gekleurd voorgeslacht. Ik meen 't boek. Dat alles is maar een zaak van tyd. Dit is
zó waar, dat ik 't hieraan toeschryf dat niet nu en dan de een of andere Kneef of
Kueef of Kween (ik weet waarachtig niet hoe zy heetten) voor den dag komt, om
aanspraak te maken op de Betuwe en de Haagse kroon. Die goede lieden zullen
uitgerekend hebben dat hun recht verjaard is. Zy zyn bevreesd de kosten van 't
proces te
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moeten dragen, en daarom houden zy zich stil. En dit spyt my. Ik had er zo gaarne
eens een gezien, vooral om hem te vragen of 't waar is dat zy altyd ‘vrouwe’ zeiden
voor ‘vrouw’? 't Moet een langdradig geslacht geweest zyn.
Hoe, Bosscha durft zeggen dat het duits Keizerschap werd afgewezen ‘uit
eerlykheid’? Al kon dit bestaan in politiek, mag men zulke flagrante onwaarheden
vertellen in een boek van 1866, het jaar der annexatiën?
Het weigeren der Keizerskroon was een daad van welbegrepen belang, én voor
het huis der Hohenzollers, én voor Pruisen, én voor Duitsland. Wat was die
Keizerskroon? Een nietigheid, een speeltuig, een vod. Dáármee was noch de
dynastie gebaat, noch het ryk. De heer Bosscha zelf geeft op pag. 11 een treffende
beschryving van de onmacht der duitse Keizers, en dat was reeds lang zo geweest.
Met uitzondering der weinige gevallen waarin men zich vergiste, op de wyze van 't
conclave dat Sixtus V tot Paus koos, zorgden de Keurvorsten wel dat zy zich in hun
opperhoofd in naam, geen opperhoofd in de daad gaven. Na Karel den Grote was
het Duitse Keizerschap gewoonlyk niets dan een compromis tussen de vorsten, om
hun hoogheid te schoren tegenover het volk. ‘In naam des Keizers!’ was 't
wachtwoord waarmee eigen onmacht moest worden bedekt by 't vorderen van
dwangarbeid, krygsdienst, belasting. ‘In naam des Keizers!’ werd geroepen, ook
daar waar men tegen den Keizer zich verzette. 't Is daarmee (natuurlykerwyze!) als
met de goden gegaan. Als één niet genoeg was, of men was in opstand tegen één,
fluks schiep men een tweeden, een tegengod, een tegenkeizer, ja zelfs een derden
als 't nodig was. - ‘De myne is door den Paus gezalfd’, riep de een. - ‘Dat is 't rechte
niet’, schreeuwde een ander, ‘de myne heeft getafeld in den Römer te Frankfort,
dat alleen maakt den rechten Duitsen Keizer’. - ‘Mis, geheel mis’, riepen weer
anderen, ‘een Keizer die niet op den stoel te Rhense heeft gezeten, is een prul, een
moderne falsificatie, een liberale fictie, niemendal’. - ‘Uw tafel en uw stoel beduiden
niets zonder de zalving van den Paus!’ - ‘Precies, de zalf van den Paus hoort er by,
en daarom rekommandeer ik den mynen. Zie eens, zyn voorhoofd blinkt van gewyde
olie.’ - ‘Ja, als die daarop
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was gestreken door een waren Paus, maar uw Paus is een onderkruiper, een valse
Paus, een rover, een moordenaar, een bloedschender, een vrouw...’
En dan aan 't vechten. Wie den dertig-jarigen oorlog bestudeert, zal ontwaren dat
de Duitse Keizers het product waren der zwakheid van den Staat. Ferdinand, niet
zo onbekwaam anders als vele zyner voorgangers en opvolgers, was geheel in de
macht der vorsten die belang hadden by zyn gezag, en zelfs van zyn eigen generaal
Wallenstein, die hem de hardste voorwaarden opdrong, voor hy zich verwaardigde
het bevel weder op zich te nemen, dat hy uit gekrenkte eerzucht had nedergelegd.
Onder die conditiën kwam onder anderen voor, dat men hem, Wallenstein, nooit
iets bevelen zou, en zó ver ging de onafhankelykheid van 's Keizers ondergeschikten,
dat die ongetrouwe bevelhebber niet alleen onder 's hands met de vyanden van
den Keizer durfde onderhandelen, maar zelfs openlyk weigerde Wenen en Praag
te beschermen, onder voorgeven, toen de Keizer hem daartoe liet uitnodigen, dat
hy geen bevelen te ontvangen had. De Keizer wist geen beter middel om zich van
zyn ondergeschikten meester te ontslaan, dan door een moord.
Wy willen eens anderen laten spreken, om aan te tonen hoe groot in het gemoed
des Konings van Pruisen de inspanning van eerlykheid moet geweest zyn, om de
duitse Keizerskroon van de hand te wyzen.
‘Het Heilige Roomse Ryk der Duitse natie: Houtyzer! De christelyk-germaanse
fantasie om de ontzettende macht van het Romeins wereldryk over te dragen op
Germanië, zou misschien voor een ogenblik hebben kunnen verwezenlykt worden
door een Karel, door een derden Hendrik, door Otto, of door den roodbaardigen
Frederik, maar zy had by haar ontstaan tegelykertyd een gif verspreid in het lichaam
des Ryks, dat langzaam maar dodelyk werken moest. Neen, niet langzaam. Snel
en al sneller verwoestte het alles om zich heen, nadat het den tyrannieken maar
stoutmoedigen Hendrik VI mislukt was het Duitse Kiesryk, die georganiseerde
anarchie, in een keizerlyke erfmonarchie te veranderen. In het begin der achttiende
eeuw was het Heilige Roomse Ryk der Duitse natie reeds voorlang gestorven en
vergaan. Zyn ongelukkige schim waarde klagelyk rond in de
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officiële Wereldgeschiedenis: een voorwerp half van medelyden, half van bespotting.
Waarlyk, men wist niet of men wenen of lachen moest by 't aanschouwen der
Kroningsmaskerade, zoals die sedert dien tyd door het verkozen Ryksopperhoofd
in zyn versleten middeleeuws gewaad en omgeving, in de straten van Frankfort
*
gespeeld werd.’ Een ooggetuige zegt: ‘Niets kon een trouwer beeld geven van de
yskoud verstyfde en kinds gewordene inrichting des Duitsen Ryks, dan de
vastenavond-vertoning van zo'n Keizerwyding.’
Iets verder zegt Scherr: ‘Dat duitse ryk is te vergelyken by een toren van Babel,
vol slyk en vuil, een wurmstekig en verrot gebouw. Men zou er medelyden mee
hebben, als niet die aandoening werd verdrongen door den indruk der
bespottelykheid, wanneer byv. keizerpoppen als Karel VI, Frans I en Frans II in hun
grotesk-belachelyken rykswaan den weidsen titel bleven voeren van “altyd
vermeerderaar des Ryks” en “heer der Christenheid”, op de wyze nagenoeg zoals
de lilliputse Ryksstad Nordlingen “Senatus populusque Nordlingensis” voor zyn
raadhuis schryft. De Ryks-eenheid, een romaneske droom; de Ryks-constitutie, een
leugen; de Keizer, een draadpop waarmee men slechts kinderen bang maakt; de
Ryks-dag, een wawel- en kletscollegie; de Ryks-kas, een vacuum; het Ryks-gericht,
de eerste belemmerings-inrichting van de wereld; de Ryks-armee, een spot van
iedereen. Overal, waar we ook onze ogen wenden op het gebied van 't Ryksleven,
onuitsprekelyke uittering. Alles wanschapen, versteend, voos of vervuild. De hogere
standen veruitheemst en onzedelyk, de lagere dom en slaafachtig. De kerk, hier
verstyfd tot ongerymde vormkramery, daar liederlyk slempend en ontuchtig. De adel
misbruikt tot hoflakeischap, of wegzinkend in domme landjonkery. De burger een
“Spiesbürger”, de boer een slaaf. En by dat alles nog een soort van geleerdheid,
welker stupiditeit slechts wordt overtroffen door haar servilismus. Een geleerdheid
die Mozer het recht gaf haar zyn “duitse honden-deemoed” in 't gezicht te werpen.
Al deze laaghartigheid wortelde overigens hierin, dat de Duitsers van die dagen een
speciaal-theologisch volk waren, tot onderdanigheid opgevoed door godgeleerden,
die niet ophielden hen te verze-

*

J. Scherr: Blücher und seine Zeit, I, 24.
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keren dat de bezitting en het leven van den mens onvoorwaardelyk ter beschikking
staan van den gebieder.’
‘Overal’, aldus getuigt Scherr op een andere plaats, ‘overal waar men dat
Ryksspook wil aanvatten, schrikken wy terug door de uitwaseming van verrotting.
De Duitse Keizer zelf maakte als zodanig een armoedige figuur, want die “heer der
Christenheid” ontving als bepaald Ryks-inkomen hoogstens 8000 Talers 's jaars.
Het Ryks-belastingstelsel was een vóórzondvloedse ongerymdheid, een ellendig
aalmoes-systeem, dat zeer ongeregeld en altyd onvoldoend werkte.’
In het jaar 1772 bedroeg het getal onafgedane processen voor het Ryks-gericht
te Wetzlar, een en zestig duizend, twee honderd drie en dertig!
In 1757 liet Von Plotho, Keur-Brandenburgs gezant van Frederik den Grote, den
keizerlyken notaris Aprill, die hem kwam ‘insinueren’ dat de Koning van Pruisen zich
voor den Ryksdag moest komen purgeren van ingebrachte klachten over het storen
van den Ryksvrede, de trappen afwerpen. Het stuk waarin die notaris zyn ‘relaas
van wedervaren’ meedeelt, is kurieus:
‘Nadat citatio fiscalis hem Vryheer Von Plotho onder de ogen was gekomen,
alzulke door denzelven zelf ingezien, gelezen en vernomen werde, hadde Zyne
Excellentie, na aanvankelyk te zyn veranderd van gelaatskleur, zich een weinig
opgewonden, maar spoedig daarna, toen hy met attention die citationem fiscalem
ingezien en beschouwd hadde, is Zyne Excellentie in hevige grimmigheid en toorn
geraakt, zelfs zó dat dezelve zich niet meer vermocht stille te houden, maar met
sidderende handen en gloeiend aangezicht, beide armen in de hoogte strekkende,
tegen my is begonnen uit te varen, daarby ook de meergenoemde fiscalische citation
(sic) benevens den opponendo (nebst dem... o) in de rechterhand houdende, tegen
my zich heeft geuit in de volgende formalia: ‘Wat, jy vlegel... insinueren?’ Ik
antwoordde daarop: ‘Dit is myn Notaris-ambt.’ Desalniettemin viel de genoemde
vryheer v. P. met alle grimmigheid op my aan, en greep my by de voorste delen
myns mantels, daarby meldende (mit dem Vermelden) ‘Wil jy dit (namelyk de door
my geïnsinueerde en nog in zyn hand verblyvende citationem fiscalem) terug
nemen?’ Overmits ik nu zulks weigerde, stootte
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en schoof hy opgemelde citationem fiscalem met alle geweld tussen myn rok, en
terwyl hy, my nog altyd vasthoudend aan myn mantel, my de deur uitdrong, riep hy
twee daarbuiten aanwezige bedienden toe: ‘Smyt hem den trap af!’...
Och, de Duitse-Rykswaardigheid werd mee den trap afgeworpen by die
gelegenheid, en andermaal vragen wy of er zoveel ‘eerlykheid’ nodig was tot het
weigeren ener betrekking, welker emolumenten op die wyze werden uitbetaald? De
Koning van Pruisen is van 't geslacht, en tevens erfgenaam der aanspraken, van
den meester diens gezants, hy kan dus geen plaatsvervanger zyn van de autoriteit
die in de persoon van Mr Aprill met zyn citationem fiscalem nebst opponendo zo
zonderling werd ontvangen.
De heer Bosscha verhaalt in zyn brochure op blz. 21, dat Pruisen, Hannover en
Saksen in 1849 waren overeengekomen een Union restreinte te vormen, waartoe,
met uitzondering van Oostenryk, de overige duitse regeringen zouden uitgenodigd
worden toe te treden. Hannover en Saksen trokken zich terug, zodra zy het
ongenoegen bespeurden der Zuid-duitse hoven. ‘Maar, zegt Bosscha, Koning
Wilhelm van Wurtemberg stond vast in een overtuiging op staatkundige redenen
gegrond’...
Daar deze standvastigheid onmiddellyk volgt op Hannovers en Saksens afval,
en daarvan in Bosscha's boekje slechts door een tegenstellend: ‘maar’ gescheiden
is, en daar wy op de volgende bladzyde iets lezen van den ‘ridderlijken moed
waarmede de edele Vorst van Wurtemberg’ iets verklaarde, moeten wy nu
verwachten dat die edele Vorst iets zeer byzonders zal uitrichten, en in allen geval
geheel anders zal handelen dan het ‘uit vrees voor misnoegen’ afvallige Saksen of
Hannover. Maar doorlezende, zien wy, dat die ‘ridderlyke moed’, die byzondere
‘edelheid’ des Konings van Wurtemberg, alweer niets dan ‘frasen’ zyn. Want die
Koning gebruikt zyn moed en edelaardigheid om zich tegen het Verbond te verklaren.
Hy is 't dus vry wel eens met de mogendheden die of geen gevolg gaven aan
Pruisens uitnodiging, of toegetreden zynde, zich terugtrokken. Wat ‘ridderlyke moed’
aangaat, schynt men dus by den heer Bosscha al zeer gemakkelyk in een goed
blaadje te kunnen ko-
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men. Als die lof over den Wurtembergsen Koning geen ‘frase’ is, als ze iets beduidt,
kan zy, zo met de haren er by gesleept om niet te pas te komen, niets anders
betekenen dan een captatio benevolentiae aan het adres onzer Koningin. Maar in
dat geval is het doel mislukt, want na het gebeurde met Huets opstel in den Gids,
weet ieder, dat deze vorstin veel te verstandig is om zich gevleid te achten door de
verklaring dat haar vader zyn edelmoedigheid en ridderlyken moed gebruikte om
precies te doen als anderen die van deze hoedanigheden verstoken schynen geweest
te zyn.
De heer Bosscha verhaalt dat de Koning van Pruisen, na terugkeer uit Bohemen
in zyn hoofdstad, verklaard heeft dat de vernietiging van het Duits Verbond door
hem nodig was geoordeeld: ‘om Pruisen zijn historische roeping ten aanzien van
Duitsland te helpen vervullen’. Op die betuiging volgt een reeks van ‘frasen’ die
doorlopen tot de alinea: ‘Hierin ligt voor Nederland een grond van geruststelling.’
Wie dus gerustgesteld wezen wil, moet die ‘frasen’ lezen.
Eerste geruststelling: ‘Door den vrede van Praag heeft Pruisen reeds het recht
verkregen over Noord-Duitsland te regeren, en te zoeken door bondsverdragen en
tolverenigingen de nationale eenheid te voltooien. Om die uitkomst te verkrijgen, is
Koning Wilhelm openlijk in verbond getreden met den Koning van Italië, en heimelijk
met den Keizer der Fransen.’ Deze bewering wemelt van onnauwkeurigheden, ja
van onwaarheden. Een heimelyk verbond met Frankryk ter voltooiing der Duitse
eenheid?... Uit een school-chrestomathie herinneren wy ons:
Eer maakt de stier een predikatie,
Een varken 't beste referein,
De Amsterdamse Westertoren
Zal eer voor Kees een slaapmuts zyn,
Eer vaart de Keizer van Marokko
Als ziekentrooster op 's lands vloot,
Eer schiet een Engelsman zich zelven,
Uit smart om Hollands laagheid, dood...

Ja, dat alles zal gebeuren, vóór Napoleon III, die in de traditie van 't Rynverbond
zulke sprekende herinneringen heeft van de
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voordelen der Duitse verdeeldheid... maar dat is de vraag niet. De vraag is, in welke
dezer ‘frasen’ de bemoediging ligt voor de landgenoten van den heer Bosscha?
Tweede geruststelling: ‘Door deze alliantiën heeft hij (de Koning van Pruisen) het
recht der natiën erkend, en de toepassing van het nationaliteits-beginsel voor
Duitsland als zijn taak aangekondigd.’ Ik vraag om der liefde wil, hoe 't mogelyk is
om door alliantiën als die met Frankryk (gesteld dat er zodanige gesloten waren,
wat ik negeer) het recht der natiën te erkennen, en wat er verder volgt? Ik lees en
overdenk de ‘frase’, maar zoek vergeefs naar de ‘bemoediging’.
Derde geruststelling: ‘Hij neemt dus (?) aan dat nationale eenheden een ordening
zijn van Gods wijsheid in de lotsbestemming van het mensdom, en hij moet de
staatseenheid die daarbuiten treedt, verfoeien als een dwangstelsel van menselijke
heerszucht.’ Ik verklaar plechtig dat ik niets begryp van al de conclusiën die de heer
Bosscha hier weet te bouwen op die verbonden met Italië en Frankryk. Indien het
waar was dat de Koning van Pruisen door 't een of ander (een conferentie met zyn
Ahnfrau, de Witte Dame op 't slot te Charlottenburg, byvoorbeeld) aan 't verfoeien
was geraakt van annexatiën, dan had ik vrede met de ‘bemoedigende’ strekking
dezer ‘frase’. Maar ik span me vruchteloos in om te begrypen hoe dat onverwacht
‘verfoeien’ voortspruit uit het voorgaande. Toch staat er: ‘dus’. Dat dus doet denken
aan juffrouw Sippermans want. 't Mens kon niet tegen tocht ‘want, zei ze, haar man
was by 't kadaster geweest, of in de assurantie of zoiets’.
Vierde geruststelling: ‘In den slag bij Königgrätz is een pleit beslecht tussen twee
tegenstrijdige richtingen, het streven der natiën om in eigene zelfstandige
staatslichamen te leven, en het streven van dynastieën om haar regeermacht over
verschillende natiën als een eigendomsrecht te doen gelden.’ Prachtig! Pruisen
streed, moet men weten, voor de herstelling der staten Hannover, Nassau,
Keur-Hessen en Frankfort, die vroeger door Oostenryk waren geannexeerd. Daar
Pruisen by Königgrätz overwon, werden de Oostenrykse annexatiën te niet gedaan,
en de onttroonde vorsten en ontzetelde senatoren met gejuich teruggebracht in hun
gebied. Hebben zich niet de zaken aldus
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toegedragen? Zo ja, dan vinden wy hierin werkelyk een grond van ‘bemoediging’,
ja meer nog dan wy recht hadden te verwachten. Niet alleen zal Pruisen ons niet
annexeren, maar zelfs, als we eens by ongeluk geannexeerd mochten raken, by
Königgrätz voor ons gaan vechten om ons te dis-annexeren. 't Klinkt vreemd, maar
't moet toch waar zyn, want: ‘door het sluiten van tractaten met Frankrijk en Italië
heeft Pruisen het recht der natiën erkend.’
Ik herinner my hoe we als kinderen ons vermaakten met valse syllogismen. ‘Wie
van zoute-vis houdt, wordt zalig’, was er een van. Zeker, wie er van houdt, eet ze;
wie ze eet, krygt dorst; wie dorst heeft, drinkt; wie drinkt, wordt dronken; wie dronken
is, valt in slaap; wie in slaap valt, doet geen kwaad; en wie geen kwaad doet... daar
hebt ge de beloofde zaligheid, kant en klaar! Ja, als Bosscha's ‘bemoediging’.
Toch schynt de schryver een kleine waarschuwing te hebben gekregen van de
zo wreed vertrapte logica, en ingezien te hebben dat de slag by Königgrätz niet zo
heel precies een anti-annectionnistische handeling was. Hy voelt dit, en meent nodig
te hebben enig antwoord te geven op de vraag naar wat licht, die den lezer op de
tong zweeft. Hiertoe wyst hy op Noord-Sleeswyk. En dit noemen wy:
De vyfde geruststelling. ‘In het geloof aan de onwederstaanbaarheid der nationale
richting, waarin zich thans de Europese staten bewegen, heeft Koning Wilhelm bij
het Prager-vredesverdrag zich verbonden het veroverde Noord-Sleeswijk aan
Denemarken weder af te staan, zo de meerderheid der bevolking daartoe den wens
openbaart.’
De erkentenis der ‘onweerstaanbaarheid van de nationale richting’ heeft niets te
maken met het voornemen om de Noord-Sleeswykers te laten stemmen. Ten eerste
zou die erkentenis dan overal waar Pruisen iets te zeggen heeft, moeten leiden tot
de rondvraag: By welken staat wilt gy u aansluiten? Dit nu zal Pruisen niet doen.
En dat kan het niet doen, op straffe van een zeer onpruisischen uitslag, niet alleen
in Hannover, Nassau, Keurhessen en Frankfort, maar zelfs in vele streken langs
den Ryn, die voor een zeer groot deel hun geestelyke Vorsten terug wensen, en
voor een ander deel bepaald Fransgezind zyn. De
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mening van den heer Bosscha is echter, niet by deductie alleen, vatbaar voor ernstige
tegenspraak. Wy hebben een beslissend getuigenis van iemand die bevoegd kan
geacht worden tot uitspraak, vooral waar zyn eigenliefde en zyn nationaal zelfgevoel
enigszins moeten gekrenkt zyn geweest door zyn betuiging. Graaf Bismarck zelf
namelyk heeft in de zitting van het Huis der Afgevaardigden op 20 December jl.
volmondig erkend dat de bedoelde uitzondering ten behoeve der Sleeswykers een
gevolg was van Franse pressie. Wy mogen hier niet afdwalen tot het onderzoek
waarom Frankryk zo op eenmaal in gloed ontstak voor het
Sleeswyker-nationaliteitsbeginsel, wy stellen alleen dit vast, dat niet Pruisens Koning
of zyn Minister dat beginsel zo streng aankleefden. Kan nu de heer Bosscha ons
verzekeren (en bewyzen) dat Keizer Napoleon voor Nederland, en voor al de delen
van dat Ryk, party zal trekken als voor Sleeswyk, dan zou er iets ‘geruststellends’
betoogd zyn. Tot zo lang bewyst die Sleeswykse episode volstrekt niets, en blyft in
des heren Bosscha's redenering een ‘frase’.
Nog eens klopt de logica verwytend aan by den Schryver. Hy voelt dat de
‘bemoediging’ zoekende lezer vry onvoldaan is met die Sleeswyker stembus in spe,
en dat ieder vraagt: En Polen dan? De heer Bosscha moet erkennen dat er voor
Nederland geen ‘bemoediging’ te putten is uit de wyze waarop men in Polen met
het ‘nationaliteitsbeginsel’ heeft omgesprongen. Daar nu het gebeurde in dat Ryk
geen grond geeft tot vertrouwen, wordt er een ‘frase’ gebouwd op hetgeen in dat
Ryk gebeuren zal. Dit vormt:
De zesde geruststelling: ‘In dat geloof (aan de onwederstaanbaarheid der nationale
richting) moet Koning Wilhelm het afgescheurde deel van Polen, verkregen om het
evenwicht tussen de aangrenzende Rijken te behouden, beschouwen als hem in
bewaring gegeven tot den dag van Polens herrijzenis. Hij zou het karakter van den
Pruisischen Staat verloochenen door plannen te smeden van annexiën buiten
Duitsland.’ Uit den tyd myner zoutevis-zaligheid herinner ik my dat wy zulke
redeneringen petitiones principii noemden.
Er moet bewezen worden dat Pruisen de nationale richtingen eerbiedigen zal.
Daar nu de behandeling die Polen ten deel viel
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deze bewering (nogal!) schynt te logenstraffen, wordt die behandeling voorgesteld
als weldra te zullen ophouden: want Pruisen eerbiedigt de nationale richtingen. Och,
als men zo goedkoop bemoedigd worden kan, is 't waarachtig overtollige moeite
dure brochures ter bemoediging te schryven. Waarachtig, mynheer Bosscha, zo
fraai redeneert men in Nederland wel zonder uw boek.
Zevende, en ik geloof laatste, geruststelling: ‘De Koning van Pruisen heeft ook
kunnen leren hoeveel machtiger de monarch is, wiens troon op een enigen nationalen
grondslag rust, dan een dynastie die heerschappij voert over een agglomeratie van
ongelijke volkselementen.’ Waar resideren de ‘monarchen’ der Basken, der Friezen,
der Ieren, de machtigste souvereinen der wereld, volgens Bosscha?
Dat te grote agglomeratie van ongelyksoortige bestanddelen nadelig werkt, stem
ik toe. Alle agglomeraat-staten zyn uiteengevallen. Maar even waar is het, dat alle
nationaliteiten op haar beurt deel uitmaakten van een of ander conglomeraat. Dit is
eenvoudig de Kreislauf des politieken levens, dat is - nog eenvoudiger - het voldoen
aan die éne, algemene Natuurwet: samenstellen. Want ontbinden is samenstellen
met iets anders.
De redenering van den Schryver doet my denken aan den goeden, ouden, maar
verstandelyk niet zeer ontwikkelden generaal Cleerens, die stokstyf beweerde dat
alles achteruitging, wyl er veel meer ‘schuld’ dan ‘te goed’ was op de wereld. In zyn
tyd ‘was dat anders’. Ik kon hem niet aan 't verstand brengen dat tegen alle debet
een evenredig credit moest overstaan. Begrypt de heer Bosscha niet, dat het uit
elkaar spatten ener agglomeratie van nationaliteiten dan toch altyd moest zyn
voorafgegaan door het aan elkander hechten van die ongelyksoortige bestanddelen?
Vooronderstelt niet elke echtscheiding een huwelyk? Zeker, uit de bonte
samenstelling ener Monarchie als byv. de Oostenrykse, kan men dissolutie
voorspellen, maar wyst niet evengoed die bontheid op het mogelyke van zulke
verbindingen? Dat de half-turkse grensbewoners niet passen by de Hongaren, by
de Duitsers van het groothertogdom Oostenryk en Oostenryks Silezië, is waar. Ook
is 't zeker dat eenmaal die onderling niet bevriende bestanddelen van elkander
scheiden zullen, maar is 't
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byeenkomen van die delen niet een waarschuwing (geen ‘bemoediging’ dus!) dat
er wel vreemder dingen mogelyk zyn dan annexatie van Nederland aan Pruisen?
Liever ‘Frans dan Pruisisch’ is volgens den heer Bosscha de leus van sommigen.
Ik begryp dien uitroep, meer op tegenzin in Pruisen, op afkeer vooral van elke
verandering, dan op voorkeur voor Frankryk gegrond. Maar, eilieve, de
wereldgeschiedenis is een strenge opvoedster. Zy bekommert zich zelden om 't
‘liever willen’ der volken. Ook de Hongaren, een grote, strydbare natie, wilden sedert
lang ‘liever anders’. Tot nog toe hield de noodzakelykheid haar ‘liever willen’ in
bedwang. De afkeer van al wat Duits klinkt kan in Nederland onmogelyk zo sterk
zyn als in Hongarye. Taal, zeden, kleding zelfs, alles trekt daar een scherperen
grenslyn, dan ooit tussen Hoog- en Neder-Duitsland bestaan heeft. Toch is daar,
sedert eeuwen, de agglomeratie mogelyk geweest. Is dit voorbeeld ‘bemoedigend’?
Maar, zou men kunnen aanvoeren, de Schryver doelt op de voorzichtigheid des
Konings van Pruisen, die ‘geleerd’ heeft dat agglomeratiën zwakker zyn, dan staten
die uit een enkele afgeronde nationaliteit, bestaan. Ik denk dat die Koning dan tevens
wel geleerd zal hebben, hoe Darwins systeem (niets anders dan de reeds
aangehaalde natuurwet) ook op de politiek van volle toepassing is, en dat er uit een
periode van groei even zeker uitbreiding voortkomt, als er ontbinding volgt op den
dood. De wysheid die de heer Bosscha den Koning van Pruisen toekent, zou
overeenkomen met de vrees van den zeeman om scheep te gaan, wyl al zyn
voorouders op zee gestorven waren. Toen stierf hy, naar zyn zin, op het land. Maar
't was van honger.
Die zeeman echter had een ander beroep kunnen kiezen. Kan Pruisen een ander
beroep kiezen, dan wat de omstandigheden het opdringen? Al zyn voorgangers in
't annexeren zyn overleden aan ontbinding. Ook Pruisen (of Duitsland) zal eenmaal
weder verdeeld worden, maar is dat een reden om de samenstelling te ontgaan?
Is stilstand mogelyk? Heeft niet Pruisen te veel gedaan om niet genoodzaakt te zyn
tot méér doen? Is het niet te sterk om onschadelyk geacht te worden, te zwak toch
ook om die sterkte te doen eerbiedigen?
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Koning Wilhelm heeft volgens Bosscha het nadeel der agglomeratiën ‘leren’ inzien.
Maar, vragen wy, is dan die Koning zoveel leerzamer dan zyn voorgangers die
sedert een paar eeuwen van het kleine Brandenburg het machtige Pruisen gemaakt
hebben? Is hy zoveel leerzamer dan de Souvereinen van Rusland, die voortdurend
annexeren zonder de minste vrees voor verzwakking? Gelooft de heer Bosscha dat
Pruisen uitteert na 't inslikken der vry heterogene bestanddelen van dien Staat aan
den Ryn, en dat zyn Koning daaruit zyn afschuw tegen agglomeratie zou ‘geleerd’
hebben? Ik kan dit niet aannemen. Evenmin als ik geloven kan dat een gulzigaard
zich van spys zou onthouden, omdat hy opgemerkt heeft dat ieder die eet, ten laatste
sterft. De ‘bemoediging’ die er voor ons te putten is uit de leerzaamheid des Konings
van Pruisen is van 't allooi der warmte die men den arme zou toezeggen in
November, omdat het ys door lange ondervinding toch wel ‘geleerd’ zal hebben dat
het in de aanstaande lente weer smelten moet.
By het aanhalen en behandelen der ‘frasen’ die op blz. 27 van des heren Bosscha's
arbeid uitlopen in de verklaring: ‘dat hierin voor Nederland een bemoediging ligt’
heb ik herhaaldelyk de uitdrukking nationaliteit gebruikt, en ik moet terugkomen op
de betekenis van dat woord, om de aanmerking tegemoet te gaan dat er onderscheid
bestaat tussen annexatiën in of buiten Duitsland. Misschien zou ik kunnen volstaan
met weder op Pruisisch-Polen te wyzen, daar wy toch geen genoegen namen met
de onbehendige wyze waarop de Schryver dat stuk lands heeft willen wegfutselen
uit de acte van aanklacht tegen Pruisens annexatie-lust. Een dusdanige poging
omtrent Hannover, Nassau, Keurhessen en Frankfort schynt hy onnodig te achten.
Hy gaat de annexatiën dier Staten in zyn ‘bemoedigings’-frasen met stilzwygen
voorby, alsof het vanzelf spreekt dat Nederland als On-duits Land, niets te vrezen
heeft van een hebbelykheid die zich alleen onder duitse broeders openbaart.
Nederlanders behoren niet tot de duitse Nationaliteit, dit betoogt de Schryver op
blz. 27, vlgg. en dus...
Ja, dat betoogt de heer Bosscha. En ik weerspreek hem niet. Ik kan hem reeds
hierom niet weerspreken, omdat ik van het be-
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grip des woords: nationaliteit, geen definitie zou kunnen geven. Maar juist daarom
ook was ik begerig uit Bosscha's betoog iets te leren, en tot myn grote smart moet
ik erkennen alweer teleurgesteld te zyn. Dat er nationaliteiten bestaan, wil ik voor
een ogenblik aannemen, schoon er veel tegen in te brengen is, en wy veelal, verleid
door politieke fictie, dwalen in ons oordeel daaromtrent. Ik wil voorts geloven dat er
een Nederlandse nationaliteit bestaat, maar wat de kenmerken daarvan zyn, leert
ons de heer Bosscha niet. Toch moeten die kenmerken nogal sprekend wezen, wyl
het miskennen daarvan volgens den heer Bosscha ‘buiten de overleggingen liggen
zou van een eerlijk kabinet’.
Ik ga nu die eerlykheid voorby. Ook de vraag, wat er gebeuren zou, als men nu
eens (zeer onverhoopt, en byna onmogelyk, maar uit de verte denkbaar toch) te
doen had met een oneerlyk kabinet? Neen, ik ga ditmaal al die oppervlakkigheid
voorby, om stil te staan by 't kerstgeschenk van nationaliteits-kenmerken dat de
heer Bosscha zyn ‘Landgenoten’ ten beste geeft.
Er zyn daaronder, welke misschien geldig worden gevonden door iemand die in
deze dingen bedreven is. Maar ik vrees dat ook de minder bespottelyke, op taal en
volksgeest der middeleeuwen gegronde, bewyzen al zeer zwak moeten zyn, als
men meent dat zy versterking nodig hebben van beweringen als deze: ‘het nationaal
gevoel sprak in ons wakker zeevolk, dat op de schepen aan de Moerdijk
gestationneerd om Koning Lodewijk te begroeten, in het want moetende paraderen,
het gegeven ordewoord: Hoezee! eenparig veranderde in: O wee! Het sprak bij den
intocht van Napoleons jongsten broeder in 's-Gravenhage, toen men onder de 800
turfdragers er niet één kon vinden die voor het uitgeloofde loon van vier dukaten
het rijtuig wilde binnenhalen van den vreemden Koning. Het sprak in veler
binnenkamers en in de geestdrift van den dichter van de Hollandse Natie.’
Matrozen, turfdragers, binnenkamers, Helmers... och! Moet onze nationaliteit
bewezen worden uit zulke dingen, dan wordt het waarlyk tyd dat we eens voor goed
gedénationaliseerd worden. De Kandioten die zich dezer dagen met den vyand in
de lucht lieten springen, geven andere blyken van nationaliteits-ge-
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voel. Ik betwyfel of Bismarck geroerd zal zyn door den bombast van Helmers. Wel
zou hy zich driemaal bedenken voor 't aantasten van een Hollander die in 't
‘sneuvelen voor de eer van 't Vaderland een zuivren wellust’ vindt, maar ik gis dat
hy ons, na de vry kalme manifestatie van die matrozen en turfdragers, niet voor zo
buitengewoon ‘wellustig’ zal aanzien.
‘In de binnenkamers.’ Juist! Maar, m'nheer Bosscha, die binnenkamers bewyzen
juist tegen den nationaliteitszin. Dat men, onder het continentaal-stelsel ontevreden
was aan de thee- (zegge: aardbeienbladen-extract-) tafel, geloof ik. Dat men
ongaarne aftreksel van gebrande rogge slurpte voor koffie, en zelfs niet tevreden
was met eikelkoffie (schoon die zo goed is voor de klieren, zeggen ze) zie, ook dat
geloof ik. Maar ik vindt in zulke ontevredenheid in de ‘binnenkamers’ geen blyk van
nationaliteitszin. Die binnenkamer bederft alles. Niet in zyn ‘binnenkamer’ hield
Leonidas de Perzen tegen. Niet in ‘binnenkamers’ streden de bewoners van
Saragossa. Het toneel waar vaderlandsliefde zich openbaart, is de straat, de markt,
de wal, de heerweg, het veld, de zee. Open lucht, open lucht altyd! ‘Binnenkamer’,
zegt ge? Geen voorhuis, gang, corridor, balkon? Geen zolder, geen vliering? O, ik
begryp uw vaderlandsliefde, ze draagt het kleed, en deelt in de eisen uwer
godsdienst. Ook zy verschuilt zich in de ‘binnenkamer’, om ‘niet thuis!’ te laten geven
aan ieder die zich komt informeren naar haar welstand en werkzaamheid. Of de
pruisische landweer heel bevreesd zou zyn voor een vaderlandsliefde die zich opsluit
als een kraamvrouw van drie dagen? Dit betwyfel ik.
Maar, zegt men, in de ‘binnenkamer’ kiemen grote gedachten, die uitspruiten,
wassen, heerlyke vrucht geven. Dat kan zyn. Maar als de heer Bosscha dit bedoelde,
had hy, in plaats van de verzekering dat men zo vaderlandslievend binnenkamerde,
ons iets van dat kiemen, wassen en vruchtdragen moeten tonen. Neêrlands zeer
vaderlandslievende redenaar, Van der Palm, zal waarschynlyk ook wel een
binnenkamer gehad hebben. Wat hy daar bepeinsde is aan 't licht gekomen, en aan
de stukken die deze laaghartige godverkondiger voor den dag bracht, kan men zien
van welk gehalte het nationaliteits-begrip was, dat zich in de ‘binnenkamers’
verschool.
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En gyzelf, Bosscha, durft gy die matrozen pryzen en die turfdragers (die, als zy
deden wat ge beweert, dan toch, hoe laf en flauw ook, naar turfdragers- en
matrozen-manier deden wat zy konden) gy die één regel vroeger ‘het diep buigen
voor een vreemden heerser’ fluweelzacht en hoffelyk (maar waarachtig niet
mannelyk, ferm of vaderlandslievend!) hebt gekwalificeerd, als voortvloeiende: ‘uit
berekening of voorzichtig beleid’?
- Dat is... godverdomme gemeen, zou een matroos zeggen, als hy ten minste aan
den Moerdyk zyn Hollands niet verleerd had. En zó'n matroos met zyn ongerymde
taal, zou ik graag de hand geven, al was 't niet in een ‘binnenkamer’. Niet omdat ik
zyn onbeschaafd vloeken mooi vind; niet ook omdat het baat, maar wyl 't dan toch
aangenaam afsteekt by de oudwyfse praat die wy uit ‘fatsoenlyke’ kringen te horen,
en in sommige brochures te lezen krygen.
En uit zulke kringen, uit de kringen waar men vier dukaten kan besteden om een
turfdrager te verleiden tot felonie, uit zulke kringen zal de leus uitgaan die 't vaderland
bewaren moet voor slaverny? Dat is inderdaad zeer ‘bemoedigend’. Zyn de lui
opgehangen die 3200 dukaten boden aan de turfdragers? Dit verhaalt Bosscha niet.
O neen, die heren noemt hy ‘voorzichtig’, ‘beleidvol’.
En Helmers! Ik laat nu de soort van 's mans verzenmakery buiten spel, hoe kan
Bosscha die zelf schryver is, zó zelfs dat hy in staat was op hoog bevel een heel
fatsoenlyk boek te vullen met de levensgeschiedenis van Willem II, en die dus weet
wat woorden beduiden; hy die (blykens dat boek en de nu behandelde brochure)
tevens weet dat woorden eigenlyk niets hoeven te beduiden, en vooral niet, wanneer
ze met wat klank en wat maat en wat rym, als een nietig soldaatjesspel van den
geest, in gelid zyn gesteld, hoe kan Bosscha Helmers aanvoeren als blyk van
Nederlandse nationaliteit? Zie, ik wil eens aannemen dat Helmers inderdaad dichter,
en dus vóór alles een slaaf der waarheid geweest ware, omdat een dichter niet
liegen kan; ik wil aannemen dat hyzelf dus werkelyk bezield was van liefde voor het
vaderland, en dat alles juist, precies, was als hy beschreef; dat dus elke Batavier
tien Romeinen, elke ‘naneef’ honderd Spanjaarden waard was, dan vraag ik, waar
wy weerklank horen of ge-
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volg zien van zyn roemkreten? Welk schildgekletter antwoordde op zyn luid geroep?
Was dat zwygen minachting voor zyn bombast? O neen, men nam zyn
decimaal-vermenigvuldigend-vaderlandse-deugdstelsel letterlyk op. Men meende
dat de man dichter was, bezield dichter, en dus de waarheid zeide. Kwamen
jongelingen te voorschyn met hun frameeën? Krysten de vrouwen haar oorlogszang?
Ordende men de strydwagens? Vlochten de maagden haar lokken tot pylkoord?
Scherpten de mannen hun zwaarden?
Niets van dat alles! Men trok zich terug in de ‘binnenkamers’, te laf zelfs om op
straat lafhartig te wezen, en telde daar dukaten om turfdragers te betjoenen tot
paardendienst.
Wie geen schryver is, en dus woorden meent te moeten gebruiken tot het
meedelen van wat hy op 't hart heeft, keert Bosscha's stelling om: Zó diepgezonken
was het besef van nationaliteit, dat de ellendelingen niet ontwaakten uit hun apathie,
zelfs door 't klinkend geschreeuw van een Helmers. De man is, meen ik, vervolgd
door de franse politie. Men leerde my in m'n jeugd, ‘dat hy aan den staart van een
paard naar Parys was gesleept’, hu! Dat had de franse politie niet moeten doen, al
geloof ik ook niet aan die staartreis. Waarlyk, 't is een zeer onschadelyk werk, de
Nederlanders op te roepen tot verzet tegen onrecht. Napoleon had op twee oren
tegelyk kunnen slapen, als hem nooit andere gevaren bedreigd hadden, dan
hollandse geestdrift, opgewekt door een hollandsen verzenmaker. De kruieniery en
het continentaal stelsel hebben hem méér kwaad gedaan. Helmers, naar ik meen,
zelf kruienier, heeft zich, om op zyn wyze recht dichterlyk te zyn, zo ver mogelyk
verwyderd van zyn vak en het dagelykse. 't Klinkt zo ordinair, menen zulke mensen,
iets te bezingen dat werkelyk bestaat. Een seraf, een wolkentroon, God,
voorvaderlyke heldenmoed, al die dingen zyn rekbaarder ter behandeling dan een
kruieniersknecht, een leuningstoel, de prys der koffie, en de tegenwoordige
lamlendigheid, allemaal zaken die men zien, tasten en ondervinden kan.
En wat hebben dan de ‘vaderlanders’ uit Helmers' tyd gedaan, om te bewyzen
dat de man niet alleen stond? Niets. Ik houd my zelfs verzekerd dat hy voor zeer
‘onfatsoenlyk’ doorging in de ogen der mannen van het ‘voorzichtig beleid’. Dit is
rekenkun-
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stig te bewyzen. Als men drieduizend dukaten biedt voor een turfdragers-laagheid,
hoeveel smaad verdient dan de hoogheid van een verzenmaker? Helmers moet
gesmaad geweest zyn. De mannen van de ‘binnenkamer’ weerden hem uit hun
salon. Hy was compromittant. Er moest iets gezocht worden om de laagheid te
vergoelyken, waarmee men een man overlaadde voor wien men zich schaamde:
‘Helmers was een groot dichter, maar... hy dronk!’
Lieve, brave ellendelingen van ‘voorzichtig beleid’, gelooft me eens ditmaal,
mensen als Helmers, die al is 't dan maar in rym, zich verzetten tegen den
laaghartigen geest des tyds, hebben nauwelyks 't nodige om te eten. Van drinken,
van te veel drinken, van overdaad, is voor hen geen spraak. Waarlyk, gy zorgt wel
voor hun nuchterheid.
Vaderlandsliefde? Is dát vaderlandsliefde, dat ge den man brandmerkt als
dronkaard, die dan toch moed... rymelde, toen alles lafhartig wegkroop?
Na al de byeen geschoofde ‘bemoedigingen’, is echter de heer Bosscha niet tevreden
met zyn oogst. Het kon zyn, meent hy, dat men zyn troost wat schraal vond. En
ziedaar, een nieuw gewas van hoopgevend graan bedekt het veld zyner fantasie,
en wacht op den sikkel van den troostboer. Maar ditmaal groeit het koren op
vreemden akker. De hollandse ‘bemoediging’ ligt in Pruisen zelf.
Wy willen eens nagaan hoeveel lege aren er worden binnengevoerd in de
voorraadschuur der hoop.
‘Pruisen, zegt de Schryver, heeft nog geruimen tijd nodig om zich te handhaven
op de nu bereikte schitterende plaats. Er kan nog wel een eeuw verlopen, eer de
gevoeligheid van zovele vernederde Vorstenhuizen zal toelaten dat het Huis van
Hohenzollern rustig voortga zijn roeping te vervullen om Duitslands eenheid te
voltooien.’
Deze halm is niets waard, en de Schryver zelf heeft dit voorzien, waar hy erkent:
‘Veroveringen wekken lust tot veroveringen.’ Dát is de waarheid. Maar als de
Schryver dit erkent, hoe rymt dan die erkentenis met de redenering dat de plaats
gehad hebbende veroveringen juist in tegenovergestelden geest zullen
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werken? 't Is weer als uit de rhetoriek-tyd onzer jeugd, de spinazie-redenering: ‘ik
houd niet van spinazie, en ik ben er bly om. Want als ik van spinazie hield, zou ik
ze eten, en dat deed ik niet graag, want ik houd er niet van’.
‘Veroveren wekt lust tot veroveren.’ Juist! En meer nog: veroveren noopt, dringt,
ja dwingt tot veroveren. Stilstand is onmogelyk. Men moet voor- of achteruit, en door
het gebeurde is Pruisen verplicht vóóruit te gaan. Het behaald succes heeft een
factor meer gevoegd by de factoren die by Königgrätz hebben gezegevierd: het
volk. Met weerzin trok het te velde, wyl 't zoals te begrypen was, de bedoeling van
den stryd niet inzag. Maar de tyd is misschien niet ver waarop het kabinet te Berlyn
zal worden meegesleept door de beweging die het niet zonder moeite in 't leven
riep. O zeker, als men den Hohenzollers, als men Bismarck vraagde: wat is u na
den gebruikten maaltyd het liefst? Zeker zouden zy, in Bosscha's geest antwoorden:
‘Ach, wy zyn rustige lieden, en vragen een eeuw tyd tot een digestie-slaapje.’
Bosscha voorspelt als toekomst wat slechts wens is, en wy weten toch dat wensen
en toekomst tweeërlei zyn. Juist omdat er inspanning nodig is tot het voltooien van
de eenheid, kan men geen rust voorspellen. Is de inlyving van Frankfort een
geruststelling voor Hamburg, voor Lübeck, voor Bremen? Staat de troon van
Brunswyk vaster, omdat de stoel van den keurvorst te Kassel is omgeworpen? Is
de Oldenburger gerust, omdat de Nassauer rondzwerft? Is Saksens bestaan
gewaarborgd door de vernietiging van Hannover? Zal de ‘gevoeligheid van zoveel
vernederde Vorsten’ ten behoeve hunner nog niet zó erg, maar ook reeds tamelyk
sterk, vernederde collega's uitrichten, wat zy niet konden bereiken voor zichzelf?
Mét legers en generaals, mét beschikking over de Staatskas, mét hulp van ministers
en ambtenaren, mét het bezit des lands en zyn hulpbronnen, hebben de vorsten
van Hannover, Nassau en Hessen zich niet weten staande te houden, en zal nu,
zonder dat alles, hun gekrenkte gevoeligheid op eens de macht krygen om Pruisen
tegen te houden in zyn loop? Deze bewering is belachelyk. De ‘gevoeligheid’ der
weggejaagde Vorsten openbaart zich in gekibbel over ‘domeinen’. Niet tegen Pruisen
stryden zy, ze pleiten voor Pruisens rechtbank, tegen hun volk. Zy nemen genoegen
in den gepleeg-
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den roof, of in wat hun zo moet voorkomen, mits de overweldiger hen late delen in
de winst. Koning George van Hannover maakt in zekeren zin een uitzondering. Hy
onderhandelt niet met Pruisen over zyn aandeel in den buit. Maar dat hoefde ook
niet, hy had dat aandeel meegenomen. De zes Nassause W's (Woud, Wyn, Weide,
Water, Wild en berg - Werken) kon de Hertog zo gemakkelyk niet meenemen, en
Pruisen is bon prince in 't beoordelen zyner aanspraken, al mort het volk. Waarlyk,
den Hertog kon men missen, maar waarop grondt zich zyn aanspraak op die
domeinen? Nog is die zaak niet uitgewezen, maar zeker is het dat aan Adolf gunstiger
voorwaarden zullen worden toegestaan door Pruisen, dan hy ooit had kunnen
bedingen voor een Kamer van Nassause afgevaardigden. En Keurhessen! Waarlyk
de ‘gevoeligheid’ van een Vorst die zyn eigen volk haatte (hy verklaarde dit
meermalen ronduit, en de bewyzen zyn menigvuldig), niet die gevoeligheid zal
Pruisen hinderen in 't regelen van den nieuwen toestand. De band tussen Hessen
en zyn Souverein was waarlyk zo eng niet aangehaald, dat het verbreken daarvan
zoveel ‘gevoeligheid’ zou teweeg brengen, en er is, als gewoonlyk, hebbelykheid
nodig van ‘frasen’ om zo iets te durven beweren. Voor jaren geleden reeds zou in
Kassel iedere mogendheid met gejuich ontvangen zyn, die 't land kwam verlossen
van zyn Keurvorst. En Hannover! Hannover met zyn landjonkery en z'n
staatskatechismus! Hannover waar de Koning zo gehaat was, dat nog zeer kort
geleden hetzelfde Pruisen dat nu dien Staat, als zodanig, vernietigd heeft, al zyn
invloed nodig had om een omwenteling te voorkomen? Behalve Frankfort dat,
zonderling genoeg in middeleeuwse vooroordelen geincrusteerd, tevreden was met
zyn toestand, en nu inderdaad ‘gevoelig is over zyn vernedering’ eiste de toestand
der ingelyfde Staten verandering. Niemand had verwacht dat deze verandering van
Pruisen zou uitgaan (omdat men Bismarck niet genoeg kende. Een groot man!)
daar Pruisen zelf scheen mank te gaan aan 't zelfde euvel dat men elders betreurde,
maar ieder was overtuigd dat de toestand zó niet blyven kon.
En daarvan is men nog overtuigd in de Staten die niet geannexeerd zyn.
Oldenburg, Brunswyk, Mecklenburg, het reusachtige Reuss, al de staatjes van het
nieuw Noord-duits Verbond zyn

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

46
aant.

verwonderd dat ze nog bestaan. In het groothertogdom Hessen klaagt men, niet
over het meeslepen van 't Oberland in de noordse beweging, maar daarover dat
het rykje niet geheel en al in die beweging delen mag. Ook Saksen is bedroefd over
de halfheid waarin men het laat voortsukkelen. Zuidduitsland, Baden, Beieren,
Wurtemberg, worden afgescheept met een hoogmoedig: ‘non digni estis intrare...’,
als een gedropen doctorandus van Molière.
Want, qui se fait attendre, se fait désirer, zal Bismarck denken, omdat er, hoe
makkelyk ook het binnendringen in Hannover, Keurhessen en Nassau geschied is,
een nog gemakkelyker manier bestaat, die dus de voorkeur verdient. Het is: zich te
laten binnenroepen, binnentrekken. Dan wint men zelfs de moeite uit zich den schyn
te geven van een krygstatiek als van den heer Von Moltke.
‘Nog niet!’ is er geantwoord aan de Zuidduitse staten die door de halve vernedering
van deelname in een Noordduits (zegge: Pruisisch) Parlement, de hele vernedering
van inlyving willen ontgaan, nog niet! Eerst moeten wy ons consolideren in onze
nieuwe waardigheid. Pruisen heeft zeventien stemmen in de Bondsvergadering,
*
waartegen de overige leden tesamen slechts zestien stemmen kunnen overstellen,
als zy eens par impossible, onderling gelyk van mening waren. Dat overwicht van
Pruisen is op 't ogenblik te schoon, om 't te bederven door toelating van Zuidelyken
invloed. Als men nagaat dat deze mogendheid reeds nu, ook buiten dat Parlement
om, beschikt over de strydkrachten der Noordduitse staten, dat het voortaan die
staten ook diplomatisch zal vertegenwoordigen, dat het hun recht om oorlog te
voeren of vrede te sluiten geheel en al in handen genomen heeft, moet men erkennen
dat de Zuidduitse Mogendheden al

*

Lees: zes en twintig.
Dit is noch schryf- noch drukfout. Door allerlei bemoeienis, en vooral door groter uitbreiding
van den Noordduitsen Bond, dan aanvankelyk het voornemen was, hebben de niet-Pruisische
Staten tien stemmen meer bekomen dan in de oorspronkelyke bedoeling lag. Dewyl echter
het merendeel dier Staten byna rechtstreeks, en alle zydelings, van Pruisen afhangen, en
daar zy elkander steeds onderling neutraliseren door onenigheid, blyft de bewering omtrent
het overwicht van dit Ryk in volle kracht.
(1867; in 1879 geschrapt)
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zeer diep gevallen zyn, waar zy het toetreden tot zulke slaverny als een gunst
afbedelen.
Welke moeilykheid zou dan Pruisen in den weg staan, om zyn gang te gaan?
Waar ziet de heer Bosscha bezwaren die zó ernstig op de Pruisische politiek zouden
kunnen werken, dat deze behoefte hebben zou aan ‘een eeuw’ rust? Pruisen is niet
vermoeid, maar opgewekt; niet afgemat, maar aangevuurd, en elke hoop die
gebouwd wordt op zyn werkeloosheid uit overmaat van arbeid, is ydel. Zelfs, wat
anders reeds vóór of gedurende een oorlog niet het geval pleegt te zyn, zyn schatkist
is in goeden staat. En alsof dit niet genoeg ware, er bestaat een byzondere
oorlogs-reservekas, met veertig millioenen Talers gevuld. Eindelyk (o, weelde van
welvaart, maar geen weelde van hoop voor hen die op werkeloosheid of uitputting
staat maken!) er zal nog bovendien een krygsfonds worden gesticht, waartoe alle
Noordduitse Staten het hunne moeten bydragen, en waarvan het goede,
zorgdragende en accurate, maar volstrekt niet vermoeide Pruisen, de onbaatzuchtige
kassier zal zyn.
Toch dreigen er wolken aan den horizont. Maar ze zullen, wel ver van rust te kweken,
uitbersten in een onweer dat de door den heer Bosscha voorspelde rust hevig
verstoren zal. Juist omdat Pruisen geen of niet noemenswaardige moeilykheden
ontmoet in Duitsland, moet het den nayver en de bezorgdheid opwekken in den
vreemde, in Frankryk. In Frankryk dat verrast werd door de onverwachte mondigheid
van zyn nabuur, dien het voor onvolwassen of kinds aanzag. De Kladderadatsch
gaf onlangs een plaat waarop twee krygslieden, gescheiden door een rivier, met
elkander stonden te praten. De een, een landweerman leunende op zyn
Zündnadelgeweer, antwoordde: ‘met veel genoegen, kameraad!’ op het voorstel
van den ander, een chasseur de Vincennes, om eens samen te schieten om den
prys. Top! Maar ik ben niet klaar. Gelief een ogenblikje te wachten... Op den
achtergrond ziet men een usine met rokende schoorstenen, omgeven en gevuld
door arbeiders in de grootste bedryvigheid. 't Is de fabriek van Chassepot-geweren.
Elk fatsoenlyk man in Nederland haalt den neus op voor een bewysgrond dien ik
meen te mogen putten uit de Kladdera-
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datsch. Maar men gelieve te begrypen dat geestigheid en geest in 't buitenland niet,
als by ons, in den ban zyn; dat de Kladderadatsch, als Punch in Engeland, werkelyk
de uitdrukking bevat van den volksgeest, en omgekeerd veel invloed uitoefent op
den geest des volks. Wil men echter de getuigen hoger zoeken? Welnu, Bismarck,
die graaf, minister en fatsoenlyk is, en wiens getuigenis dus, al is hy dan een groot
man, niet door Nederlanders zal worden gewraakt, Bismarck heeft herhaaldelyk,
en nu onlangs in de ministerconferentiën ter vaststelling ener constitutie voor den
Bond, gewezen op de noodzakelykheid om gereed te zyn tot het afweren van een
buitenlandsen aanval.
Zelfs in de Marine heerst een bedryvigheid, die niet van rust of uitputting getuigt,
en die de door den heer Bosscha zo gul toegestane eeuw van rust, als volkomen
onnodig schynt af te wyzen. Men zal in geheel Pruisen geen tien personen vinden,
die staat maken op vrede. De toon der dagbladen is scherp, tartend, overmoedig.
‘Wy kunnen veel van u leren, zeide onlangs de Keulse Zeitung, de Fransen
toesprekende, maar gy evenveel van ons. Wy zoeken den twist niet, en zullen ons
niet bemoeien met uw staatkunde, met uw gewoel, met uw eeuwige onrust, zo lang
gy binnen uw grenzen blyft. Maar wy eisen dezelfde bescheidenheid van uw zyde.
Durft ge u inlaten met onze zaken, by God, dan zult ge ondervinden dat de duitse
man een man, en de duitse natie een natie is!’ Deze laatste woorden schilderen vry
nauwkeurig den geest die in Pruisen heerst. Al betuigende dat men niet zal aanvallen,
verwacht en wenst men een motief tot aanval. Er is warmte, vuur, gloed ontstaan
uit den laatsten kryg, en slechts één jammer betreurde men, dit: dat de vyand een
duitser was. ‘De hand onzer landweermannen moge nu en dan gesidderd hebben
by 't afdrukken, toen onze kogels mikten op het hart van duitse broeders, wy zweren
dat zy niet sidderen zal, als gy, o Fransen, het waagt uw voet te zetten op duitsen
grond!’ Zo schreef onlangs de Keulse, en zó spreekt het volk. Alom drukt de smaad
van het eerste Napoleontisch tydvak zwaar op de gemoederen, of liever het besef
daarvan is opnieuw levendig geworden; men voelt zyn kracht, men wil die
aanwenden; er is behoefte aan wryving en stryd, en juist andersom dan de heer
Bosscha ter ‘bemoediging’ aanvoert, zal er eer moeite vereist
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worden tot het tegengaan van beweging, dan tot het dwingen daartoe. Ik laat nu in
het midden of deze aandrang zal uitgaan van het volk, of uit de kabinetten. De
kabinetten zullen wel moeten meegaan als het volk dryft, en mocht men al in staat
zyn tot breidelen der losgelaten driften zolang de verwachte aanleiding uitblyft, gewis
wordt dit onmogelyk als er van Frankryks kant een protest zal uitgaan tegen den al
te voorspoedigen wasdom van zyn buurman.
En meent de heer Bosscha dat de schok der ontmoeting van die beide massa's
opeengehoopte driften, Nederland niet beroeren zou? Dan moet ik hem verzoeken
ons de bladzyde der geschiedenis aan te wyzen, waarop oude en nieuwe Franken
worden voorgesteld als in stryd, zonder dat de Nederlanden, die pré aux clercs van
Europa, daarin betrokken werden?
Zulke bladzyde bestaat niet. En de heer Bosscha is hiervan zó overtuigd, dat
hyzelf op blz. 46 een heerlyk schoon getekend beeld geeft van Nederlands toestand
in geval ener Europese collisie. Ik raad ieder aan die bladzyde te herlezen. Zy alleen
is meer waard dan de gehele brochure.
Maar... het is de vraag niet of de heer Bosscha een bekwaam schryver is. De
vraag is, wat er overblyft van de ‘bemoediging’, en of ik niet recht had hem te
beschuldigen van fraseologie? Het verdient overigens opmerking dat juist het besef
van Nederlands gevaar den schryver die schone passage in de pen gaf. Het schynt
dat hy, daar iets meer dan schryver, inderdaad doordrongen was van zyn onderwerp.
In geen der bemoedigingsfrasen is gang, drift, kracht. De ‘bemoediging’ is verzonnen
en gemaakt; het gevaar echter stond Bosscha levendig voor den geest, en waarlyk,
als hy zyn eigen werk naleest, moet hy betreuren door vroeger beklede betrekkingen,
traditiën, en hebbelykheid van ‘fatsoen’ misschien, zo vaak genoodzaakt te zyn tot
het beschryven van niet-gevoelde indrukken, daar de ongewone waarheid hem
inderdaad ver verheft boven de talenterigheid van een professor of minister.
De schildering van Nederland, platgetreden onder den zwaren voetstap der
strydende partyen, en ‘hygende onder 't wicht van wee’, is echter slechts
voorwaardelyk. Zo zou 't er uitzien, als wy ons niet behoorlyk hadden voorbereid.
Op die voorberei-
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dingen zal ik terugkomen. Eerst nog een paar ‘bemoedigingen’. Onder die rubriek
behoren de hoogstgewichtige omstandigheden, dat: Hohenzollers en Oranjes ‘door
bloed- en aanverwantschap aan elkander verbonden zijn’ en: dat er tussen de beide
volken ‘honderden en duizenden banden bestaan van familiebetrekkingen, door
handels- en nijverheidsbelangen, door wederzijdse hoogachting van
wetenschappelijke talenten en kunstgenieën.’
Ei, ik meende dat vorstelyke huwelyken niet meer zoveel gewicht legden in de
schaal? Was 't den Schryver ontgaan, dat hy dit op blz. 1 gezegd had? En al had
hy 't niet gezegd, gelooft hyzelf aan dat gewicht? Gelooft iemand daaraan? Wy
weten dat er onder de titels des Konings van Pruisen ook voorkomt die van Prinz
von Nassau-Oraniën; wy menen zelfs dat hy zich Heer van Breda noemt; ook weten
wy dat de grootmoeder van onzen Koning een Pruisische prinses was, maar als
zulke verwantschappen tot vrede leidden, zou men om oorlog te maken altyd heel
ver moeten gaan, want waar bestaan zulke relatiën niet? Dus: frasen.
En de verbinding door handel en industrie! Maar eilieve, zulke verbindingen leiden
juist tot het leren van den weg. Ik geloof niet dat wy zaken doen met Abyssinië, en
zou dus voor Abyssinischen invloed of veroveringszucht minder bevreesd zyn, maar
't omgekeerde, hoe men dóór ‘zaken’ met elkander te doen, van lieverlede geraakt
tot het doen van zyn eigen zaken, leert dunkt my de ondervinding. Ik weet niet of
er aan het hof des Sultans van Bantam brochureschryvers waren, maar ik geloof
dat men 't daar vreemd zou gevonden hebben, als een gewezen mantri of
penghoeloe het volk omtrent de veroveringszucht der Hollanders had willen gerust
stellen door de opmerking dat die natie Bantamse peper kon gebruiken. Als wy
Bosscha's stelling omkeren (wat niet altyd mag, dat weet ik wel, maar gesteld eens),
zouden wy byna tot de conclusie komen dat er een inval van Maanbewoners voor
de deur stond, omdat we nooit koffie expediëerden naar die planeet. Is niet Bosscha's
redenering over onze uitzichten op rust, gebouwd op handelsrelatie, alweder een
frase?
Maar erger dan een ‘frase’ is dat andere: die wederzydse hoog-
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achting van kunstgenieën en wetenschappelyke talenten. Dit is een onwaarheid.
Wie er te onzent kunstgenieën zyn, weet ik niet. Ik weet niet of wy zulke monsters
bezitten. Misschien houden zy zich schuil uit vrees voor mishandeling. Maar
wetenschappelyke talenten? Ik wil de grenslyn tussen al- of niet-talent, tussen alof niet-wetenschap, niet te scherp trekken, en geloof den Schryver der brochure
onder onze wetenschappelyke talenten te mogen stellen. Ik denk niet dat hyzelf
honderd personen in Nederland als zodanig boven zich zal rekenen, en dat doe ik
te zynen opzichte ook niet! Welnu, de heer Bosscha, die professor was, die Minister
was, die minstens onder de honderd hoogststaande wetenschappelyke talenten
behoort welke Nederland oplevert, is in 't naburig Pruisen zo weinig bekend, dat
men niet eens zyn naam behoorlyk spellen kan, en dat men een Kraft-brochure, die
N.B. nogal op Pruisen betrekking heeft en reeds als zódanig de aandacht trekken
moest, niet eens de moeite ener ernstige aankondiging waardig keurt. Het minste
prulletje van een fransman vindt zyn weg; ons geschryf blyft onbekend,
ongewaardeerd. Ja zelfs, met uitzondering der eigenlyke taalgeleerden, obstineert
men zich ons het bezit ener taal te ontzeggen. De bekrompenheid waarmee sommige
Hollanders zich een Duitser voorstellen als bakker of slachter, heerst in Duitsland
omtrent ons in nog hoger mate. Ik verschoon die domheid niet; meermalen verzette
ik my met al de kracht die in my is, tegen dusdanige aanmatigingen, en soms had
ik het genoegen den vyand uit het veld te slaan, maar dit alles wederspreekt het feit
niet, dat onze ‘wetenschappelyke talenten’ in Duitsland geminacht worden met en
uit dubbele ignorantie, of door ze niet te kennen, of door ze niet te schatten.
Daar ik des heren Bosscha's eigenliefde in het spel bracht, zal hy my waarschynlyk
toegeven dat de door hem ter ‘bemoediging’ ingeroepen ‘hoogachting’ niet zo
byzonder ‘wederzyds’ is. En ik laat nu daar of wy zo hoog lopen met Duits ‘talent’,
met Duitse ‘wetenschap’. In vele kringen is de Duitse ontwikkeling een gesloten
boek, dat niet wordt ingezien dan om te leren dat ‘billyk’ veel mooier klinkt dan
‘goedkoop’. Maar daar ik ook door anderen dan den heer Bosscha wens gelezen
te worden, zal ik een ander voorbeeld moeten aanhalen. Op myn eerste bladzyde
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heb ik de aankondiging der vertaling van ‘Klaasje Zevenster’ meegedeeld. Is de
daarby aan den heer Van Lennep gegevene kwalificatie een bewys van ‘hoogachting
voor talent’? Ik laat ieder vry in zyn beoordeling van de werken des heren Van
Lennep. Ikzelf heb Klaasje Zevenster niet gelezen, en al heb ik, na Huets voorlichting
en met terugzicht op Pleegzoon, Roos van Dekama en Huyck, in verband ook met
de openhartige verklaring van dien Schryver dat hy wel eens (heel dikwyls, ja byna
altyd) op vreemd gebied stroopt, geen hoog idee van dat werk, zeker is het dat die
roman in Nederland opgang heeft gemaakt, en even zeker dat de heer Van Lennep,
minstens alweer, behoort onder de honderd hoogststaande talenten van ons landje.
Waar is nu de ‘bemoedigende’ duitse hoogachting voor Nederlandse talenterigheid?
Frasen!
Maar de vertaling zelf zou daarvoor kunnen pleiten? Och! Ook De Roos van
Dekama en De Pleegzoon zyn vertaald (het laatste onder den meer lokkenden titel
van: Das Turnier zu Harlem) maar zou de Duitser het aantal vertaalde Duitse
romannetjes dat onze leesbibliotheken vult, aannemen als bewys onzer hoogachting
van ‘wetenschappelyke talenten’? Eén Duitse Schryver (en 't was de beste niet,
schoon hy veel goeds had) Lafontaine, heeft in het begin dezer eeuw opgang
gemaakt in Nederland. Doch men noemt hem niet meer. Wy, en de Duitsers ook,
zyn beschaamd over den smaak onzer grootouders, en wy kunnen dus onze
voormalige ingenomenheid met dien polygraaf alweer niet gebruiken als certificaat
van betoonde hoogachting voor Duits talent.
Wanneer echter vertalen synoniem is met ‘hoogachten’, zyn wy de hoogachtendste
natie van de wereld. Wy achten de Fransen hoog. Wy achten de Engelsen hoog.
Wy achten de Amerikanen hoog. Wy achten de Zwitsers hoog. Wy achten de Duitsers
hoog. Ik voorzie het ogenblik dat wy den Samojeden een bewys van hoogachting
geven zullen, door uit hun taal in de onze een verhandeling over te brengen, waarin
de Hollandse boer wordt onderwezen in 't kaasmaken, of de Hollandse matroos in
't splitsen, vloeken en rymen. Heb ik niet dezer dagen in de courant een werkje
aangekondigd gezien: Het leven van den admiraal De Ruyter, vertaald uit het Duits?
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Wy zyn dus zeer hoogachtend. Maar, zou men denken dat deze manier van
hoogachten geschikt is om hoogachting in te boezemen voor onze nationaliteit, voor
ons ‘wetenschappelyk talent’? Ik geloof: neen! En alweder besluit ik met de mening
dat het wyzen op zulke ‘bemoedigings’-gronden niets dan een frase is.
Maar er is nog meer ‘bemoediging’. Pruisen had vroeger behoefte aan zeegaten.
Thans, na het verkrygen van Kiel, niet meer. Dat Kiel is een ‘pistool, gezet op de
borst van het Noorden’ en dus...
Ziedaar nu onze bemoediging gegrondvest op een pistool. Ik had er niet tegen,
als wy in 't bezit van zo'n wapen geraakt waren, maar pistolen in de hand van een
vermoedelyken (of mogelyken) vyand, vind ik een zonderling motief tot geruststelling.
Wy hebben juist aan Kiel kunnen waarnemen, hoe handig het tegenwoordige Pruisen
zich pistolen van die soort weet te verschaffen. Zou men dit niet kunnen aanvoeren
als grond tot bezorgdheid dat het ook raad weten zal om onze vestingen, zeegaten,
of wat ook, in sabels, buksen of geschut te veranderen, zodra die metamorphose
nodig wezen zal om den een of anderen vyand op de borst te zetten?
Alweder ter ‘bemoediging’ vernemen wy nu dat het niet de schuld is der Regering
van Pruisen, dat de Marine van dat land niet reeds veel machtiger is. Ik vind een
vermeerdering van 4 vaartuigen tot op 69, van 18 kanonnen tot op 392, in zestien
jaren tyds nog al wel. De Kamers hebben grotere uitbreiding tegengewerkt, zegt de
heer Bosscha, en schetst die tegenwerking in een paar ironieke regels. Daaraan
doet hy wel. Nooit zal hy meer kwaad kunnen zeggen van de Pruisische
Volksvertegenwoordiging, dan ik bereid ben als waarheid te erkennen. De Tweede
Kamer te Berlyn is byna zo ellendig als de onze in Den Haag. Maar welke
‘bemoediging’ ligt er verborgen in het feit dat de regering van Bismarck, die zoveel
wist uit te richten ondanks de tegenwerking van die Kamer, thans, na een paar
Königgrätzen in het veld en op de tribune, over die tegenwerkende Kamer
getriumfeerd heeft? De zogenaamde ‘liberale party’ heeft haar populariteit in Pruisen
ten enen male verloren. Wie
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onder haar woordvoerders het beste spreekt, is 't minst geacht. Men heeft geleerd
de frasen der parlementsmannen te meten aan den staf der daden van Bismarck,
en vindt vry algemeen dat zy te kort schieten, en dat er ‘krappe maat’ gegeven wordt
door praters. Het prestige van de ‘daad’ staat in volle grootheid voor de ogen van
het volk, en de vertegenwoordiger die voortaan Bismarck hinderen zou in 't
volbrengen van nog meer ‘daden’ zou groot gevaar lopen weldra geen
vertegenwoordiger meer te zyn.
Het slot der ‘bemoedigings’-afdeling van Bosscha's brochure is alweder een ‘frase’.
‘Zo Nederland in rustige houding zijn politieke zelfstandigheid weet te doen ontzien,
zal het geoordeeld worden als grensstaat voor zijn Duitsen nagebuur (nabuur,
buurman?) nuttiger te zijn, dan het als veroverde provincie ooit zal kunnen worden.’
Juist! Als wy zelfstandig blyven, worden we niet ingelyfd. Als 't mooi weer wordt,
zal 't niet regenen. Van die waarheid behoren wy ons overtuigd te houden, en met
den vromen eersten Koning van Pruisen zeggen wy: wie dát niet gelooft... heeft een
zeer onfatsoenlyke moeder gehad.
Zodra de lange lyst van bemoedigings-oorzaken is afgehandeld, ontwaren wy (en
dit zou ons verbazen, indien wy niet wisten wat frasen zyn) dat de toestand toch,
wél beschouwd, zeer zorgwekkend is. ‘De Koninklijke Spreker, wiens woorden tot
uitgangspunt zijn genomen’ van Bosscha's redeneringen ‘heeft de toekomst niet te
donker ingezien.’ Zo iets zou nu toch een mens met burgerlyk verstand, na al die
bemoedigingen, verwacht hebben. Maar hy zou zich vergissen. Als een tweede
Penelope maakt Bosscha zyn gehele dagtaak tot pluksel, en befraseert nu even
yverig allerlei nood en ellende, als zo even de bemoediging. Wy hebben op blz. 27
gelezen dat Polen niet mag worden aangehaald als sprekend voorbeeld van
Pruisische veroveringszucht, én wyl ‘het afgescheurde deel van dat ongelukkig land
slechts was aangenomen om het evenwicht tussen de beide aangrenzende rijken
te behouden’, én wyl Koning Wilhelm dat evenwichtbewarend aandeel van den buit
‘moet beschouwen als hem in bewaring gegeven tot den dag van Polens herrijzenis,
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want hij heeft kunnen leren...’ Nu ja, wy weten al wat de koning van Pruisen zou
hebben kunnen leren.
Maar hoe verantwoordt zich de Schryver, als wy hier tegenover stellen wat hy
zegt op blz. 34? Daar toch lezen wy: ‘Er zal weldra een eeuw verlopen zijn, dat een
der Europese natiën de prooi is geworden van drie Monarchen, die haar, op de
wijze van rovers die een buit delen, vaneen gescheurd hebben. Dat onrecht, aan
het heldhaftige Polen gepleegd, wordt bij voortduring gehomologeerd door dezelfde
Mogendheden die voortgaan de internationale betrekkingen van ons werelddeel te
beheersen, en met wederzijdse concessiën elkander vrij spel laten in het roven van
landen en het dwingen der bevolkingen. De gevaren waaraan door dat alles kleine
staten blootstaan, zijn, in den tijd dien wij beleven, groter dan ooit te voren.’
Om 's hemels wil, hoe is het dan toch eigenlyk? Moeten wy ons verheugen over
de Pruisische discretie en de leerzaamheid van Koning Wilhelm op blz. 27, of moeten
wy angst en bloed zweten, als pag. 34? Kan alles zo veranderen in zeven bladzyden
tyds? Dáár Curator, Sequester uit welwillendheid, evenwichtschepper, alles in
goedmoedige afwachting van ‘Polens herryzenis’, hier een rover die buit deelt, en
meedoet met andere rovers om tegen wederzydse concessiën elkander vry spel te
laten in landdiefstal en volkrendwang?
Gewis, ook in 't schetsen der gevaren die ons dreigen, komen frasen voor, schoon
minder dan in de bemoedigingsperiode, maar zou men niet tot het besluit komen
dat Bosscha's gehele brochure één frase is, als men opmerkt hoe zyn woorden,
zelfs daar waar hy de waarheid zegt (als byv. in de laatstaangehaalde regelen)
geheel en al worden te niet gedaan door zyn betuigingen op een andere bladzyde?
Welk nut heeft zulk geschryf? Ik verzoek ieder dien 't om waarheid te doen is, myn
opmerkingen nauwkeurig te toetsen, en te onderzoeken of ik te scherp oordeel als
ik beweer: dat juist het leveren van zulk maakwerk door personen die behoren onder
de geachte Voorgangers des Volks, en de tevredenheid van 't Volk mét zulk
maakwerk, de hoofdmomenten zyn die den toestand inderdaad gevaarlyk maken.
Een boek is een daad. Althans men heeft recht dit van sommige boeken te vorderen.
Onder zulke boeken behoort Bosscha's werk. Is dus dat werk
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lauw, lam, veerkrachteloos, onsamenhangend, vol tegenspraak of nietszeggend,
dan is er een met die eigenschappen overeenkomende daad geschied. En er zyn
andere daden nodig.
Ja! Want met den heer Bosscha (voor zo ver hyzelf dit niet op andere bladzyden
tegenspreekt) erkent ieder: ‘dat de veiligheid van alle staten afhankelijk is gemaakt
van de sterkeren’ (blz. 33). Met Bosscha vraagt ieder: ‘Welk gezag het zwaard in
de schede zal houden van den sterkste, die een willekeurig bijeengebrachte
verzameling van bevolkingscijfers voor een natie verklaart, en deze dwingt zich
onder één schepter te verenigen?’ (blz. 34). Met Bosscha erkent ieder: ‘hoe gevaarlijk
de twee millioen soldaten zijn, die vijf Monarchen, beslissende over het lot der volken
van Europa, in vredestijd onder de wapenen hebben.’ (Ibid.) Ieder stemt toe dat dit
gevaar te groter is sedert de ‘stoom de middelen aan de hand geeft om het land dat
men uitplunderen of bezetten wil, plotseling te overvallen’. (blz. 35) Weinigen (behalve
de heer Bosscha zelf altoos, in zyn bemoedigingsbui) zullen de gegrondheid
ontkennen van de meeste opmerkingen die de Schryver over het gevaar waarin wy
verkeren, ten beste geeft. Dat ons Verdedigingsstelsel, ondanks de waarschuwingen
van den heer Stieltjes in slechten staat is, geloven wy. Dat echter de schuld daarvan
zou liggen aan de regering, die, even wakker geschud in 1859 door den
Oostenryks-Fransen oorlog en de dreigende verwikkelingen in het Oosten, terstond
weder insliep na het ontvangen der tyding van den vrede te Villafranca...
De Regering? Eilieve, wat is dat in Nederland? Is dat de minister van vandaag,
van gister, van morgen? Neen, de Regering kan geen schuld hebben, omdat er in
ons verrot Nederland geen Regering bestaat. Juist hierin ligt de fout dat wy, als
goudmakers in omgekeerden zin, door allerlei hocus pocus van liberalisme, van
kiesstelselary, van constitutionele fictiën, van parlementair gebabbel, het denkbeeld
Regering gemaakt hebben tot een nietswaardige mommery, tot een voddenkraam,
tot niets. Wel wis en waarachtig behoorde er onderzocht te worden, ‘wie schuld
hebben aan den onvoldoenden staat van ons defensiewezen’. Maar dat is niet de
in Nederland niet bestaande Regering als zodanig, het zyn de zeven of acht dozyn
knoeiers, sedert
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1848 den Koning successievelyk opgedrongen door de zes dozyn leden der
permanente knoeikamer, die aan de natie rekenschap behoorden af te leggen van
hun wanbestuur. Het zyn, by gebreke ener Regering, de personen die de
onbeschaamdheid hadden regerinkje te spelen, welken de gerechte straf treffen
moet. Wat beduidt het woord: ‘ministeriële verantwoordelykheid’? Ik weet wel dat
de heren in Den Haag ook die uitdrukking als ‘frase’ willen uitgelegd hebben, maar
de gewoonte om zich in frasen te uiten, geeft het recht niet om wettelyke (en
rechtvaardige!) bepalingen tot frasen te maken. Na de apathie der Regering scherp
gegispt, en aangetoond te hebben dat de Staten Generaal onschuldig zyn uit
onkunde (!) gaat de gewezen Minister, vry karakteristiek, aldus voort: ‘Doch, in plaats
van door verwijtingen te verbitteren, is het de allereerste plicht geworden... voor 't
behoud van ons Volksbestaan onze beste krachten in te spannen.’ Dus men mag
die heren, die den boel zo infaam in 't riet stuurden, nog niet eens verwytingen doen.
Het volk moet maar weer ‘zyn beste krachten inspannen’. Doch eilieve, wie verzekert
het Volk dat niet ook thans weer die krachten zullen te loor gaan? Welken waarborg
hebben wy dat de mannen der tegenwoordige Regering niet éven gewetenloos
misbruik zullen maken van de positie waarin zy (ieder weet hoe dat in een land als
't onze toegaat) geraakt zyn? Over een seizoen, over een maand, over een week,
morgen misschien, zyn die heren weer afgetreden. Wanneer er dan blykt dat ook
zy weder als hun voorgangers, de zaken slecht behandelden, mag men ze ook dan
weer niet verbitteren door verwytingen?
En Bosscha staat niet alleen met zyn ongrondwettige en wat meer zegt:
onrechtvaardige en absurde mening over ministeriële onverantwoordelykheid.
Herhaaldelyk lazen wy in de verslagen der Kamerzittingen: ‘dat de minister zich
over deze of gene handeling niet behoefde te verantwoorden, omdat ze zyn
Voorganger betrof’. Juist. Maar die voorganger dan? Besluit dan het feit der aftreding
een acte van acquit en décharge in zich? Dat zou toch ongerymd wezen, en elke
minister die geen lust had zich over 't een of ander te verantwoorden, zou maar
eenvoudig zich behoeven te laten ontslaan, om wit te zyn als wolle. En dit geschiedt
dan ook. Maar, komiek genoeg, onlangs is 't geheel
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onomwonden gezegd. De heer Betz trad, volgens verklaring van den groten
Thorbecke, af, omdat de tegen hem ingebrachte klachten van dien aard waren dat
zyn waardigheid als minister niet toeliet ze aan te horen. En de septuaginta vonden
dat (voor zo ver hoorbaar en verstaanbaar, zeker) zeer mooi gesproken. Niemand
kwam op het denkbeeld dat het beter wezen zou geen waardigheid te bezitten, dan
die hoedanigheid te gebruiken als voorwendsel om verantwoordelykheid te ontgaan.
Niemand vraagde wat er dan werd van de constitutie, van de fictie der
onschendbaarheid des Konings, die dan toch alleen kan bestaan ingeval anderen
in zyn plaats, des vereist, kunnen aangetast en, zo nodig, ‘geschonden’ worden?
Niemand onderzocht voor welke rechtbank dan de heer Betz, nu ontministerd, nu
ontdaan van die aanklacht-schuwende waardigheid, zou terecht staan? Niemand
lette op 't gevaarlyk antecedent waaraan de woorden van Thorbecke, onweerlegd
en onbestreden, het leven schonken. Ik ben overtuigd, dat die grote staatskunstenaar,
verleid door de gemakkelykheid waarmee hy zyn diploom als zodanig verkreeg,
met roerend vertrouwen rekent op de geringe verstandelyke ontwikkeling zyner
hoorders, en daarom wel eens ál te ver gaat in 't minachten van gewone logiek. Wat
zou hy geantwoord hebben als men hem had toegeroepen: ‘hoe, uw vriend Betz
gaat ons verlaten, eilieve dat is een reden te meer om hem vóór zyn vertrek eens
duchtig onder handen te nemen. Wees zo goed uw prachtige grondwet eens in te
zien.’
Maar er geschiedde niets van dat alles. Men begrypt elkaar comme deux larrons
en foire, of liever men vergeeft elkander broederlyk 't niet-begrypen, à titre de
revanche voor 't geval dat men op zyn beurt ook eens nonsens zal vertellen.
Hoe, 't Volk zou nooit verhaal hebben op de personen die 't verwaarloosden,
bedierven, verraadden misschien? Als 't den heer Bosscha, of anderen, mocht
gelegen komen my te antwoorden, verzoek ik uitdrukkelyk op de agenda te brengen:
‘beantwoording der vraag wat er onder zulk een stelsel van niet-verbittering, worden
moet van de ministeriële verantwoordelykheid?’ en: ‘strikt-logisch betoog dat
Thorbecke by 't invoeren van het plaatsvervangend stelsel van schendbaarheid, de
natie niet voor den zot heeft gehouden.’
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Niet-verbitteren door verwytingen! Maar ik, die goed handelde, ik word wel verbitterd
door verwyt, hoon, smaad, door laster zelfs, en men zou fluwelen handschoentjes
moeten aantrekken om hen aan te roeren die kwaad deden, die misdadig waren?
Uw vordering klinkt zachtmoedig, m'nheer Bosscha, in de daad is zy wreed.
Zachtmoedig voor den misdadiger, wreed voor het volk dat door die misdadigers
werd mishandeld, en door uw stelsel onbeschermd wordt prysgegeven aan wie lust
mocht hebben hen na te volgen. Uw vordering klinkt liefelyk, m'nheer Bosscha,
deftig, boekerig, preekachtig en fatsoenlyk; maar in de daad is zy plat, onbeschaamd,
gemeen, kinderachtig en absurd. Plat en onbeschaamd, omdat gyzelf minister
geweest zyt, die, al ware 't dan maar eredienstminister, als zodanig zitting had in
den raad. Ik wil geloven dat gy weinig kwaad hebt gedaan, maar uw aandringen op
abolitie zou daaraan byna doen twyfelen. Uw vordering is gemeen, omdat zy den
doodsteek geven zou aan 't besef der zedelyke verantwoordelykheid, en
aanmoedigen tot kwaaddoen. Uw vordering is kinderachtig, wyl 't weinig baten zal
dat ge uw fatsoenlyke frase den Volke hebt toegeroepen, wanneer dat Volk eenmaal
ontwaakt uit zyn doodsslaap, en in woede uitberst tegen de ellendelingen die 't
zolang reeds prysgaven aan verstandelyken, zedelyken en stoffelyken achteruitgang.
En ongerymd eindelyk is uw vordering, o Bosscha, omdat gyzelf uw honigzoete
afkeuring van ‘verbitterende verwyten’ laat voorafgaan door een bladzy vol
verwytende bitterheid.
Het is met onze militaire verdedigingsmiddelen ‘jammerlyk gesteld’. Ik wist dit niet,
al kon ik 't op goede gronden gissen. Maar de heer Bosscha, die men in 't bezit kan
achten der nodige relatiën om op de hoogte der zaak te zyn, verklaart dit op blz.
35. En men mag hem geloven, vooral daar hy er byvoegt dat deze onheilspellende
uitspraak bevestigd wordt door de ‘mening van deskundigen’.
De vraag is of het Volk daarin nu maar genoegen moet nemen? Ik geloof neen.
Is 't nu voldoende de personen die schuldig zyn aan dien ‘jammerlyken toestand’
te bekleden met de hoge waardigheid der ‘rust’, om hen eens voor al te vrywaren
tegen
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vervolging? Maar dan moeten ook veel andere wetten veranderd worden. Dan moet
men ook anderen misdadigers, minder schuldig voorwaar, hun straf kwytschelden,
zodra zy kunnen aantonen dat zy juist van plan waren een middagslaapje te nemen,
toen het gerecht hen kwam arresteren. Sedert wanneer is nietsdoen een verdienste,
een kwytbrief voor bedreven kwaad? Is er groter misdaad mogelyk dan begaan
werd door de ellendelingen die sedert zovele jaren het Volk bedrogen met hun
dagdievery? Betaalde niet dat Volk gewillig de belastingen die er nodig waren om
al die valse en gestolen hoogheid omhoog te houden? Zag men 't niet rustig aan
dat er eertitels, waardigheden, fortuinen werden weggeworpen aan allerlei ontuig,
dat nu ten slotte blykt daarvoor niets te hebben geleverd dan een ‘jammerlyken
toestand’?
Gesteld eens dat de door Bosscha gepredikte vergeving van zonden, of althans
de door hem voorgestane vermyding van bittere verwytingen daarover, kon worden
opgevat als een verachtend: qu'ils aillent se faire pendre ailleurs, en dat de lauwheid
van zulke rechtspraak vergoelykt kon worden door de noodzakelykheid om zich
bezig te houden met dringender zaken dan het straffen van schelmen; gesteld, zoals
Bosscha dan ook zegt, dat wy alle krachten moeten inspannen om staande te blyven,
voelt men dan niet dat juist die inspanning vruchteloos blyft, zolang wy daarin worden
belemmerd door den zwerm welvaartsdieven die ons in den tegenwoordigen toestand
gebracht hebben? Dáárin zou juist de aangeprezen inspanning van krachten moeten
bestaan, dat we ons ontdeden van hen die deze krachten verlamden. Mét de drie-,
vierhonderd personen die sedert 1848 ons uitzogen, mét de door hen, ten koste
der algemene welvaart verkregen invloed, mét hun aanhang, mét dat alles in het
zieke lichaam des lands is er niets uit te richten. Genezen is zuiveren.
De Scheveninger legende verhaalt dat Prins Willem V, reeds een eind in zee,
droevig terugblikte naar 't verlaten land.
- Heeft Uwe Hoogheid iets vergeten? zou volgens 't verhaal de uilige vraag
geweest zyn van een der hovelingen...
- Ja. Ik heb vergeten u en een paar dozyn van uw soort te doen ophangen. Als
ik daaraan in-tyds had gedacht, zou ik niet hier zyn.
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Ik geloof er niets van. De bêtise der vraag, alsof er in zulken toestand spraak kon
zyn van 't vergeten ener kleinigheid (de grote zaken immers bleven, ook onvergeten,
toch achter) gaat de maat myner schatting van bêtise te boven, schoon men zegt
dat hovelingen 't daarin ver weten te brengen. En ook de scherpte van het antwoord
strookt noch met het karakter van den verjaagden Vorst, noch met den toestand
waarin hy zich bevond. Maar des te groter betekenis heeft de vertelling. Zy leeft, en
maakte succes, in de herinnering des volks dat haar dichtte. Wie haar uitvond en
verspreidde, wie haar aannam en oververtelde, schiep er behagen in. Waarschynlyk
heeft Willem V nooit zo iets gezegd (och, als hy daartoe in staat ware geweest, zou
hy misschien niet verjaagd zyn geworden) maar het bestaan van 't sprookje
verkondigt de mening des volks dat hy 't had moeten zeggen. De bende die Willem
V in 't verderf stortte (by wyze van spreken, want hy leefde zeer goed in Engeland)
was van geheel andere soort dan de zwerm die ons bederft. De plaats van het ‘hof’
is, sedert 1848 vooral, ingenomen door de ploertery van 't parlementarismus, te
gevaarlyker omdat het zich grondvest op de wet. Voor jonkers en markiezen hebben
wy schoolmeesters en tokohouders in de plaats gekregen; pedante vodden voor
blinkende nietigheid; winkeliersgeest voor geboorte-vooroordeel; boerentrots voor
adeltrots; verroest koper voor klatergoud. Maar zo'n jonker, zo'n markies hing dan
toch nog af van de goede mening zyns meesters; de mogelykheid bestond dat de
vorst eens losbrak uit de cocon waarin hy was vastgesponnen; 't was mogelyk dat
hy eens tot inzicht kwam van de ware behoeften des volks. Thans kan dit niet, nooit.
De koning mag geen oordeel hebben, hy moet zich laten bedriegen. De grondwet
veroordeelt hem tot dulden en dragen en ontzien van al 't ongedierte dat ons
kiesstelsel hem naar 't hoofd werpt in gedaante van ‘geachte sprekers die onpartydig
de belangen van hun district voorstaan’, of van ministers, uitvloeisels en
noodzakelyke sequelen van dat stelsel.
En wanneer dan eindelyk blykt dat de toestand ‘jammerlyk’ is, zou men de
oorzaken van al dien jammer niet mogen roepen ter verantwoording? Maar ziet de
heer Bosscha dan niet in, dat juist zulke fatsoenlyk-misdadige ‘frasen’ de
grondoorzaak zyn van
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dien toestand? Is niet het prediken van straffeloosheid aanmoedigen tot vergryp?
Een eerlyk hart zwelt van verontwaardiging by zoveel bederf. Het is niet voor 't eerst
dat ik my verzet tegen het misbruik dat er wordt gemaakt van het ‘woord’. Leugen
is de naam der verrotting waaraan ons land lydt. Van onder tot boven heerst leugen.
Leugens leert men den kinderen op de school, op catechisatiën, in de huiskamer.
Leugens bepraten de kamerleden. Leugens geven de ministers. Leugens rapporteren
de ambtenaren. Leugens in pleitzaal, op den kansel, in de dagbladen, in
‘bemoedigings’-brochuren, leugens overal!
En het verleugend volk slikt die. Het is gebiologeerd tot slecht lezen, tot
niet-oordelen, tot niet-begrypen en tot berusten. Er ware duizend tegen een te
wedden, dat niet één van de honderd lezers der brochure van den heer Bosscha
heeft opgemerkt, dat hy in de voorgeslagen indemniteits-bill tout bonnement een
infamie voorstelt. En ik betwyfel zeer of hyzelf daarvan bewust is. De hebbelykheid
van fraseren bederft het oordeel. Men raakt al zeer spoedig vertrouwd met den
ongerymdsten leugen, wanneer de klank der woorden maar ‘fatsoenlyk’ is. En dit
is te meer het geval, wanneer men zo goed thuis is, als van een gewezen minister
voorondersteld worden kan, in kringen waar dat ‘fatsoen’ sedert lang de plaats
inneemt van waardigheid, van logica, van oprechtheid, van karakter, in een woord:
van waarheid. Want de hoofdeigenschap van dat ‘fatsoen’ is, alweer: leugen. ‘De
jeugd moet zich oefenen in het bepalen’ heb ik ergens gezegd, en waarschynlyk
heeft men die zo eenvoudig uitgesproken wens niet beschouwd als van byzonder
gewicht. Toch hecht ik er aan, en herhaal myn mening daaromtrent met veel nadruk,
want daarin had ik een wapen willen verschaffen tegen de frasenmakers die na ons,
onze kinderen zullen trachten te bedriegen. Ook daarom onderwierp ik Bosscha's
brochure aan een nauwkeurig onderzoek. Maar de vraag is niet of die gewezen
hoogleraar goed schryft (hy schryft zéér goed, en heeft zelfs byna styl hier en daar)
de vraag is: of ik door myn opmerkingen sommigen heb wakker geschud tot het
nodige bewustzyn, om voortaan eens inderdaad te begrypen wat er zo al gezegd
wordt door mannen die tot het verlichtst gedeelte der natie behoren. Juist daarom
was Bosscha's brochure my welkom. Ik zou niet
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lang behoeven te zoeken om erger te vinden, en vrees zelfs dat het zoeken naar
beter vruchteloos wezen zou.
Straffeloosheid? Vergiffenis? Hoe, den Nederlandsen man zou 't niet vergund
zyn naar de oorzaak te vragen van de vernedering die hem dreigt op zyn eigen
grond? De Nederlandse jongeling zou 't zonder morren moeten verdragen, als hy
door Pruisische korporaals wordt gedrild, en op ‘bovenlandse’ manier wordt
‘hinein-exerziert’ in de geheimen van den ‘Hahnenschritt’ en de ‘richtige’ behandeling
van 't ‘Zündnadelgewehr’? De hollandse moeder zou geen ‘bittere verwytingen’
mogen richten tot de ellendelingen die haar kroost overleverden aan den
vreemdeling, haar huis en voorraadkamer openstelden voor den fourier die de
inkwartiering komt aankondigen? Zy zou 't zonder wrevel moeten aanzien, dat men
haar huiselyke bekrompenheid bespot, onder 't vry onbekrompen gebruiken en
misbruiken van wat ze schaffen kan? De meisjes zouden 't mikpunt worden der
lorgnetten van Berlynse jonker-luitenants, en geen oog mogen neerslaan op straffe
van schuldig te zyn aan belediging van Zr Ms des Konings van Pruisens ‘Militär’,
en al die hoon zou moeten geduld worden, of voorzien, zonder dat het vrystond
daarvan rekenschap te vragen aan de plichtvergeten dienaars van den Staat, die
van dat alles de schuld dragen? Waarlyk, een land waar zulke begrippen heersen,
zou verdienen ingelyfd te worden, en schryvers die (heel fatsoenlyk altyd, dit spreekt
van zelf) zulke stellingen voordragen, hebben waarachtig behoefte aan de dressuur
van een Pruisischen korporaal.
Maar als er nu blykt dat de personen die geroepen waren om zorg te dragen voor
de verdediging des Lands, die roeping verwaarloosden, hoe is 't dan mogelyk dat
toch die personen geacht zyn, geëerd werden en worden, dat zy te allen tyde zyn
overladen met waardigheden, titels, onderscheiding? Is dit niet een klaar bewys dat
er is: something rotten in the State? Van Bosscha's kwytscheldings-stelsel, van zyn
aangeprezen smoren der verdiende ‘bittere verwytingen’ tot op beloning is 't nogal
wyd. Zó ver durft dan ook de Schryver niet gaan. Hy vraagt maar vergetelheid voor
't boze, geen roem, lof of dankbaarheid voor 't kwaad. En hierin overtreft hem dus
de werkelykheid. Want zó ellendig is de geest des tyds, op een dwaalspoor ge-
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bracht door de gewoonte om onjuist te oordelen, dat wy dagelyks mannen die zich
aan de natie 't zwaarst hebben bezondigd, op de uitstekendste plaatsen gesteld
zien. Een Duymaer van Twist is lid der Eerste Kamer. Een Fransen van de Putte,
een Thorbecke waren ministers, en vertegenwoordigen het volk!
Toen ik in myn Vry-Arbeid het boven aangehaalde gezegde uit den Hamlet het
eerst op Nederland toepaste (dat is reeds jaren geleden en 't is er niet op verbeterd)
moest ik smaad verduren om den moed waarmee ik iets noemde dat velen
gevoelden, maar waaraan men geen naam durfde geven. Shakespeare kwam my
te hulp in 't zoeken naar de juiste uitdrukking, en ik was ‘onfatsoenlyk’. Nu ja, in
goed gezelschap, met Shakespeare. Dat troost nogal. Maar eilieve, sedert dien tyd
heb ik herhaaldelyk, ook van andere kanten gelykluidende uitdrukkingen gehoord.
Er schynt dan toch iets wáár te zyn aan de klacht dat wy een bedorven, voos, verrot
volk zyn. De heer Bosscha (maak u gereed, lezer, tot het vernemen van een zeer
fatsoenlyk vonnis) de heer Bosscha zegt (blz. 41) dat wy verkeren ‘in een ziekelijken
toestand, waaruit wij moeten hersteld worden tot volkomen gebruik onzer
levenskrachten’. Als bewyzen haalt hy aan ‘het afnemen van wasdom en de
toeneming van lichaamsgebreken onzer jongelingschap, zichtbaar bij de jaarlijkse
keuringen der lotelingen’. Niet ik zal hem daarin tegenspreken, ik die reeds zolang
vóór hem daarop gewezen heb. Vervolgens klaagt hy over de in het oog vallende
eigenschappen der ‘mannengestalten uit den tegenwoordigen tijd, die het meest
ontwikkeld en beschaafd heten te zijn’, en komt tot droevige conclusiën die ik
aanneem, al verschil ik enigszins in de beoordeling der redenen die daartoe leidden.
Mét Bosscha zeg ik dat ‘het Verbaal der handelingen onzer Volksvertegenwoordiging
een droevig antwoord geeft op de vraag’ hoe 't geschapen staat met de
‘voortvarendheid waarmede onze nationale zaken worden gedreven’. Maar ik kan
niet toestemmen dat de oorzaak van de erkende lamlendigheid zou liggen in te
‘grote levendigheid der geesten’, in de ‘onbeteugelde heerschappij der zenuwen.’
Ik schryf de ellende toe aan iets geheel anders, aan luiheid van verstand en hart.
Het denken is te lastig voor die heren, 't voelen te pynlyk; en daar nu eenmaal ons
volk laag genoeg staat om hier-
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in genoegen te nemen, daar het zelfs ieder haat, die tot gedachte en gevoel tracht
op te wekken, vinden die heren hun rekening by 't dagdieven. Hoe iemand kan
klagen over al te grote ‘levendigheid der geesten’ in het bedaarde Nederland, blyft
my een raadsel. Ook kan ik niet toegeven dat een der oorzaken van 't verval onzer
jongelingschap zou liggen in ‘te grote inspanning tot wetenschappelijke studiën’ (de
rapporten over de examens luiden anders!) en in ‘vermenigvuldigd kunstgenot’. Hier
moet gedoeld worden op zeer geheime kunsten, want de beoefening der openbare
laat nog al iets te wensen over, en het is er ver van af dat de Nederlandse jongelui
zouden gebukt gaan onder den last van al te zware aesthetiek. De vromen doen in
‘geloof’ (zie de misselyke Nederlandse Jongelings-Verenigingen), de minder vromen
in biljart en beiers bier, en heel veel verder of hoger gaat over 't algemeen de kunstzin
niet. Het is onjuist by 't opmerken van den achteruitgang van lichamelyken wasdom,
als tegenstelling te doelen op sterke, al te sterke ontwikkeling van den geest. Het
is weer een fatsoenlyke ‘frase’ de versterking van het lichaam aan te pryzen als
‘nodig tot herstel van het evenwicht met de ontwikkeling van geest en gemoed.’ Dat
de lichamen achterlyk zyn in groei, is waar. Maar dat de geesten en gemoederen
die lichamen vooruit zouden wezen, is onwaar. Als er een conscriptie kon worden
ingevoerd voor negentienjarige zielen, zou men evenzeer als thans voor 't lichaam,
aanhoudend het bruikbaar minimum van maat moeten verlagen. Dat overigens niet
de te sterke ontwikkeling van den geest oorzaak is van den stoffelyken achteruitgang,
blykt ook hieruit dat die achteruitgang minstens evenzeer by landlieden, en meer
nog by de lagere standen in steden is waargenomen, dan in de klassen die zo in 't
byzonder worden aangeklaagd van overdreven kunstgenot of wetenschappelyke
studiën. Waarlyk, veel Nederlandse jongelingen zien er ellendig uit, al zyn ze bot
en dom en onontwikkeld, en velen zyn dom en bot en onontwikkeld al zien ze er
heel geleerd-versleten uit. 't Is zo vreemd niet, dat er zieke zieltjes wonen in zieke
lichamen, en er hoort overdreven zucht tot tegenstelling toe, om uit een rachitisch
uiterlyk tot over-ontwikkeling van den geest te besluiten. De heer Bosscha zelf erkent
dit, waar hy wyst op den arbeid der leden van de Tweede Ka-
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mer, die er over 't algemeen niet voordelig schynen uit te zien, en toch niet veel tot
stand weten te brengen.
‘Gymnastiek, algemene dienstplichtigheid, scherpschutters- en
wapengenootschappen’, gewis, dat zyn goede middelen, en de Schryver dringt
daarop hartelyk aan. Maar niet in dat alles ligt de hoofdzaak. Het zal weinig baten
of het getal onzer soldaten verdubbeld is, verdriedubbeld zelfs; weinig ook of zy
gymnastisch beter zyn afgericht, en militair beter geoefend, zo lang de geest, het
leidend beginsel, in ons land niet verbeterd is. Al konden wy, wat wel onmogelyk
blyven zal, een leger op den been brengen van driemaal honderdduizend geoefende
manschappen, het zouden slechts driemaal honderdduizend offers zyn voor de
slachtbank des oorlogs, wanneer zy niet goed werden aangevoerd, en zolang de
stemming der Natie de aanvoerders en dat leger niet steunde. Vanwaar moet die
stemming en die steun komen? Uit den poel van verrotting waarin wy verzonken
zyn? Grote daden komen uit het hart, en dat hart ontbreekt. Met minder soldaten,
met minder oefening ook, ware er toch altyd veel te hopen van geestdrift. Niet
ongepast en zeer sprekend, ja flinker dan men in zo'n fluwelige brochure verwachten
zou, vergelykt de heer Bosscha ons by den ‘egel, den saamgerolden stekelbal
waaraan de wolf zijn muil niet waagt.’ 't Klinkt hard, als men zo lang, op vlag,
standerd, munt en zegel voor leeuw gespeeld heeft, nu ten laatste, by de eerste
gelegenheid de beste, dat de leeuwerigheid ter dege zou te pas komen, op eenmaal
te worden verwezen tot den rol van stekelvarken. Maar, het zy zo! 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.
Doch zelfs tot het opzetten dier pennen is nodig besef van gevaar, moed tot
tegenstand, geestdrift. Vanwaar zal dit alles komen, die geestdrift vooral?
Van 't Volk? Maar dat Volk meent te goeder trouw seine Schuldigkeit gedaan te
hebben door gewillig betalen van wat men vorderde. Geestdrift is een schone zaak,
waar ze nodig is, maar 't is zeer onaangenaam opeens daartoe te worden
opgeroepen, nadat men jaren lang betaald heeft om haar te kunnen uitwinnen. Wy
hadden immers altyd een staand leger, vestingen, mi-
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nisterie van oorlog, generaals, schildwachthuisjes, adjudanten des Konings,
zomerkampen, oneindige tenue-veranderingen en alles wat er schynt nodig te zyn
tot een behoorlyke landsverdediging? Waarom moeten wy nu op eens veranderen
in een stekelvarken, precies alsof wy al die dingen niet hadden gehad? Nog eens,
vanwaar moet de geestdrift komen die deze onaangename metamorphose zal
dragelyk maken?
Van 't Volk? Maar dat volk is verstompt, vernederd, verdierlykt. Dat volk is slecht
onderwezen, slecht gevoed. Dat volk heeft weinig oorzaak tot verzet, als er kans
komt op verandering, want: voor een zeer groot gedeelte der Natie zal elke
verandering een verbetering zyn. Het is mogelyk, en ik geloof zelfs, dat een
Pruisische inval in Nederland stuiten zou op grote antipathie. Het vooroordeel tegen
‘moffen’ zou waarschynlyk zeer sterk werken, maar of dit vooroordeel in verzwakte
lichamen en doffe gemoederen kracht gieten zou tot gelukkig weerstaan van een
macht, zo energisch, zo gesloten, zo gedisciplineerd als de Pruisische, meen ik te
mogen betwyfelen. En al ware dit anders, weldra zou ook dat vooroordeel wyken,
want ik weet by eigen ondervinding dat het onmogelyk is de werking der Pruisische
Staats-machine gade te slaan, zonder daarvoor den eerbied te gevoelen die men
aan elke grootse schepping verschuldigd is. Die ‘moffen’ hebben verstand van
regeren, dat kan ik verzekeren, en in zekeren zin zouden zy in Nederland een zeer
gunstig terrein vinden, daar hun 't wedyveren met een bestuurswyze als waarmee
wy sedert jaren gestraft zyn, waarlyk niet moeilyk vallen zou. Och, de resultaten
van 't Pruisisch régime zouden al zeer ellendig moeten wezen, als zy de vergelyking
niet konden doorstaan met den ‘Kattenburger doop’, die nu in Amsterdam het voedsel
uitmaakt van het gezin des werkmans.
Geestdrift van 't Volk? Maar dat volk leed en lydt gebrek onder het tegenwoordig
bestuur; kan men vorderen of verwachten dat het zo op eenmaal geestdriftig worden
zal, nu de heren in Den Haag daaraan behoefte gevoelen? Vaderlandsliefde (‘een
deugd die in den Hemel niet bekend is’, zegt Nisard; Lessing noemde haar een
‘heroieke zwakheid waarvan hy bevryd wenste te blyven’), vaderlandsliefde moge
in weerwil van die uitspraken een schone zaak zyn, en het moge plat klinken haar
als
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de mindere voor te stellen in den stryd met de eisen der maag, toch is 't waar dat
ze onderligt in dien stryd. Dit leert de ondervinding. En dat erkende Napoleon op St
Helena, toen hy nadenkende over den zwerm van vyanden dien hem 't
continentaal-stelsel had op den hals gehaald, uitriep: c'est le ventre qui gouverne
le monde! Juist. Als veel genieën had hy te hoog aangelegd. Hy had zich niet kunnen
voorstellen hoe vinnig de stremming des handels en het gemis van koffie en suiker
zich wreken zou. Louis, lager staande en dus beter het gewone begrypende, zag
door de vingers, en was bemind. De Pruisische regering is te ordinair-intelligent om
geen speelruimte te laten aan de neigingen der volkeren die zy zal gelieven te
annexeren, en mocht zy al struikelen over den tegenzin in haar militaire eisen (die
in Holland bespottelyk schynen en dat ook zyn), zeker zal zy niet beletten dat het
volk handel dryft, en eet. Zy zal weten zich bondgenoten te maken uit de ‘ventres’
die de wereld regeren. Hoe, men zou geestdrift van 't Volk verlangen? Maar daartoe
zou behoren geestkracht die er niet is (drift zonder kracht zou dan toch wel niet veel
uitrichten, denk ik); overtuiging, die niet bestaat; vertrouwen, dat geschokt en
vernietigd is; mannelykheid, liefde, trouw, altemaal gevoelens die gekrenkt werden
en beledigd en vertrapt sedert jaren, door hen juist welke thans nu er nood is, zich
op die aandoeningen beroepen. Wat deed de Regering, wat deden de twee-,
driehonderd mannen die sedert 1848 zich opwierpen tot Voorgangers van dat volk;
welke aanspraken verwierven zy zich op offergeest, op heldenmoedige verdediging
van het bestaande? Welvaart, levensgeluk, genot, alles vloeide, met verkrachting
der natuurwet, naar boven. De geest van associatie, toegepast op Kapitaal, maar
niet toegepast op den arbeid (en misschien kan dat nog niet) doet te onzent weinigen
leven van veler arbeid. Het welwillend, gemoedelyk patronaatstelsel is in ons land
averechts genomen: de cliënten voeden den patroon. Ik had er niet tegen, als
daartegenover stond: recht van den cliënt op bescherming, op ondersteuning. Maar
dat recht is niet beschreven, en dorre harten erkennen geen onbeschreven recht.
Elders heb ik gezegd, en bewezen, dat een Nederlands werkman beneden den
neger staat, dat zyn toestand de zwaarste slaverny is die men zich denken kan. En
dien slaven roept men
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nu toe: ‘Op, op, het Vaderland is in gevaar (dat wil zeggen: onze welstand, onze
rust is in gevaar); op, het Vaderland roept; slaven waart ge, slecht gevoed waart
ge, dom en stomp waart ge, onze geldmaak-machines waart ge, dat alles is waar,
doch het vaderland is in gevaar, op... op... allemaal op! Op... en verandert u nu eens
in een ommezien voor ons pleizier in stekelvarkens!’
Geestdrift van het Volk? Het volk kán 't Vaderland niet liefhebben, dat alle genot
weelderig wegschonk aan de weinige oudere broeders die gewetenloos misbruik
maakten van een gestolen of gehuicheld recht van eerstgeboorte. Wat geniet het
Volk van de Indische baten? Wy gaan nu voorby hoe die baten worden verkregen,
maar poogt men de onedele bron te adelen door goed gebruik, door broederlyk
delen van den buit? Geenszins. Elke gulden dien Indië afwerpt, wordt tweemaal
gestolen, eens ginder, andermaal hier. Daar stroopt men den Javaan, en hier bedriegt
men de arme drommels, die even goed nazaten zyn van Houtman en Coen, als de
aandeelhouders der Nederlandse Handelmaatschappy en de heren in 't Willemspark,
om ze te laten zwoegen en slaven alsof zyzelf Javanen waren. Het is leugen dat de
door Nederland uit Indië verkregen welvaart afdruipt op den mindere; de geringe
man geniet er niets van. Geen knecht, pakdrager of ander arbeider ontvangt een
cent hoger loon, omdat zyn heer ryk werd door 't schacheren in gestolen koffie. De
voordelen uit Indië ‘hokken’ in de eerste hand, en worden ‘belegd’ in ander geknoei,
dat ook alweer den arme niet baat, ja minder nog, want by den Effecten-Schwindel
kan men zelfs den hand-arbeid, hoe schraal dan ook betaald, missen. By vervoer
en verschepen van koffie, kán dan toch de paria te werk gesteld worden, al draagt
men zorg dat hy niet meer ontvange dan juist nodig is om zyn ellendig bestaan voort
te slepen; maar welk voordeel heeft de arme van den hoogst onzedelyken handel
in papier? In 't wedden van gelukzoekers voor of tegen ‘Grant's noordelyk go-ahead,
of Lee's zuidelyk genie?’ Wat zal hem bewegen tot geestdrift, als hy eens eindelyk
zal inzien (en hy zál 't inzien, zodra er nood is, want schokken maken wakker) dat
de Vaderlandsliefde die men hem tracht in te pompen, eigenlyk niets is dan de liefde
der heren voor hun eigen geld?
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Bosscha zegt op de bladzyde die ik zo aanprees, dat de Pruisen zeer goed den
weg zullen weten te vinden naar de kelders van de Nederlandse Bank. Gewis. En
ik begryp hoe er zyn die sidderen by de gedachte aan de bekendheid van dien weg.
Maar zal die angst zich uitstrekken tot den werkman, tot den arbeider, tot den
burgerman zelfs, die met deze kelders nooit iets te maken had, die nooit of zelden
bankbriefjes in handen kreeg, en zeker uit de verte zelfs er niet aan dacht ooit
aandeelhouder in die Bank te worden? Wanneer de arme en zelfs de
middelstandsburger besef heeft van den tegenwoordigen toestand, zou hy al zeer
licht er toe geraken te ontvlammen tot de hem voorgepreekte geestdrift, maar in
tegenovergestelden zin. Het is te vrezen dat hy juichen zal over de verandering die
misschien een spaantje zal doen afvallen, dat gesprokkeld worden kan.
Geestdrift by het Volk, by die andere, by die erger soort van slaven die den kleinen
burgerstand uitmaken? Van waar moet die drift komen, en de kracht om ze niet ydel
te doen zyn; in den zwerm kleine kantoorbedienden die met vrouw en kinderen,
gebukt bovendien onder een opgedrongen ‘fatsoenlykheid’, een geheel jaar, ja
levenslang soms moeten leven van wat hun ‘patroon’ verdient (zegge: wint) door 'n
verhoogd cyfertje in de beursnotering van één dag? Moet de geestdrift van zulke
lieden worden opgewekt door de liefderyke bejegening die hun, by mangel aan
behoorlyke betaling, ten deel viel van hun ‘patroons’? Dan zal die geestdrift slapende
blyven, want deze bejegening is ellendig. Ik heb geleefd in militaire kringen van
velerlei natie; ik heb zeereizen gemaakt met koopvaardy- en oorlogsvaartuigen
onder allerlei vlag; ik heb omgegaan met slavenhouders en slaven, maar ik verklaar
nooit ter wereld by soldaten, matrozen of lyfeigenen, een afscheiding zo bar, zo
streng, zo wreed (en dus zo bespottelyk) tussen meester en ondergeschikten te
hebben waargenomen, als by Hollandse kooplieden. En men spreekt van adeltrots!
Dat de stumperds van ondergeschikten zich daarin voegen, dat zy in hun vernedering
ingroeien, en dus weldra niet beter verdienen, is waar. Ieder heeft wat hy verdient.
Maar men bouwe dan ook niet op geestdrift in zulke wezens, en vooral prate men
niet van achteruitgang des Volks ‘door overdreven kunstgenot’.
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O, ware dit zo! Want kunstgevoel, al was 't dan overprikkeld, veronderstelt
vatbaarheid voor indrukken. En waar men die vatbaarheid versleten waande, kon
licht nog hier en daar een levende vezel zyn achtergebleven die onverwacht zich
spannen zal tot een pees om opnieuw veerkracht te geven aan 't bedorvene. Men
kan zich voorstellen dat een hart, schyndood na uitputting door al te veel genieten,
electrisch opspringt by aanraking met een nieuwen stroom van indrukken. Maar dat
opspringen is onmogelyk, wanneer het leven is uitgeblust, of nooit bestond. De
afgevlamde steenkool kan opnieuw gloeien als cokes, maar dit is niet te verwachten
van een steen die nooit brandde. Welk kunstgenot leidde den Nederlandsen burger
tot besef en verering van zielenadel? Waar leerde hy gloeien en ontvlammen voor
de schone indrukken van offer, zelfverloochening, heldenmoed? Is 't in de kerken
waar men hem jaar in jaar uit dezelfde liedekens voorwawelt op oude wys, of
moderniter nieuwe wyzen tracht binnen te smokkelen, vry onhandig op 't oude liedje
gezet? Is 't in de gehoorzalen der Maatschappy tot Nut van 't Algemeen, dier by
uitstek: Christelyke Maatschappy, waar ‘beloonde deugd’ en ‘zoete kinderen’ nog
altyd schering en inslag zyn, als te verwachten is van christelykheid die ‘braafheid’
verknoeit tot een speculatie op den Hemel, en zoete onderdanigheid voorpreekt,
om baas te blyven op aarde? Is 't in de Museums die openstaan tegen betaling,
maar die 't volk onbekend zyn, en onbekend blyven zouden, al ware de toegang
vry, wyl het niet is opgevoed tot het scheppen van genot in kunstbeschouwing? Is
't in den schouwburg? Dáár gewis niet. Hoogstens zou 't daar indrukken kunnen
opvangen van Vaderlandsliefde op z'n Frans, op z'n Duits, want men speelt vertaalde
stukken, en vertaalde heldenmoed is de rechte niet. Doch al ware dit anders, al kon
men duitse ‘Leier und Schwerte’ omscheppen in hollandse krygszangen tegen
Duitsers, al zou ‘Das Testament des groszen Kurfürsten’ de vreemde eigenaardigheid
bezitten den Hollander aan te vuren tot werkzaam verzet tégen de uitvoering van
dat testament, of al speelde men Hollandse stukken die minder vervelend waren
dan ze van rechtswege nu eenmaal schynen te moeten zyn, wat zou dit alles baten,
daar toch het Volk den schouwburg niet bezoeken kan? Ik ont-
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houd my van de beschryving des publieks dat de zalen vult. Dat publiek staat iets
boven en iets beneden het eigenlyke volk, de werkman kan er nooit komen, de
kantoorbediende zelden of nooit. Ook is 't voor zeker soort van arme drommels die
't te kort schietend geld moeten aanvullen met een preutse ‘fatsoenlykheid’ niet
deftig in een Variété te zitten. Als de ‘patroon’ het eens zag! Zeker, dat zou een
reden zyn om den nieuwjaarsfooi te supprimeren die gebruikt werd tot zulken
overdaad. Ik wil volstrekt niet geacht worden te beweren dat alles wat ik afkeur in
Holland, overal elders beter is, maar nu voorbygaande dat hierin de vraag niet ligt,
wyl geen geneesheer de ziekte van zyn patiënt mag ignoreren onder voorwendsel
dat ook anderen daardoor zyn aangetast, houd ik staande dat de gelegenheid voor
min-vermogenden om zich uit te spannen, overal elders ruimer openstaat en
hartelyker gegund wordt dan by ons. Vermaak, genot, uitspanning (o lelyk woord,
dat naar juk, halster en tuig riekt, en dat we borgden van ossen, paarden en ezels)
zie, dat alles is contrabande in 't vrome, goddienende, fatsoenlyke Nederland. En
kunstgenot? Een kantoorklerk moest het eens in zyn hoofd krygen aanspraak te
maken op kunstgenot... zyn patroon zou hem leren!
Moet de geestdrift des Volks geput worden uit de tractaatjes over Vader, Zoon
en heiligen Geest? Maar eilieve, de geografisch-politische kennis der profeten en
apostelen strekte zich niet uit tot Nederland, en als Nisard zich niet bedriegt, kennen
ook de Engelen ons landje niet. De moraliteitsleer van Jezus zelf is hoogst onvolledig.
Wy zoeken daarin vruchteloos naar voorschriften omtrent onze verplichtingen
aangaande het Vaderland, en zelfs zou men nu reeds, vóór de annexatie, uit Matth.
XXII vs. 21 moeten opmaken dat de bewoners van Enschede christelyk-verplicht
zyn den Koning van Pruisen als heer te erkennen, want in die streken zyn veel
Talers in omloop. Maastricht is volgens de vaderlandsliefde-leer van Jezus, voor
drie-vierde Frans en Belgisch. Waarlyk, het is onbillyk op dominees en
tractaatjesmakers te schimpen, als men nagaat, wat die lui een moeite zullen hebben
om hun ‘geloof’ van pas te maken by zo'n annexatie. Eerst moeten zy, op grond
van tekst die of die, aanvuren tot verzet. ‘Er staat geschreven...’ nu ja, 't een of ander
dat precies
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past op den toestand. Ik zie al nederlandse juffrouwen in Bismarcks veldkabinet,
hem met z'n eigen pennemes ontdoende van zyn hoofd, nadat ze 'm eerst, vals
maar Bybels, heel hartelyk hebben in slaap gezoend. Nu, preken over Judith zyn
makkelyk. Maar wanneer nu de Pruisen, minder gauw vervaard dan 't leger van
Holofernes, zich eens niet lieten terugschrikken door zo'n jonkvrouwelyke
liefelykheid? Wanneer ze eens doorgingen met annexeren, hoe dan? Hoe moet
dan de dominee preken, en vooral hoe moet hy den overgang van Judith op de
godsdienstige betekenis van pruisische Talers motiveren? Ik ben nu al benauwd
voor 't gewring dat dien armen te wachten staat, en hoop dat zy kracht zullen
scheppen uit Van der Palms voorbeeld, die den saut perilleux van loyauteit tot
verraad en terug, zonder halsbreken gemaakt heeft. Napoleon I, by zyn bezoek te
Breda, prees de protestantse geestelyken, en stelde hen hun katholieken
ambtgenoten tot voorbeeld. Wy willen hopen dat de tegenwoordige voorgangers
der gemeente niet verbasterd zyn, en elasticiteit genoeg zullen bezitten, om zonder
breken, christelyk gelovig te buigen. Een pruisische Taler is, voor wie 't niet weet,
ongeveer f 1.75 Ned. De prys van een cents-tractaatje zal zowat op twee penningen
moeten gesteld worden. Het is goed zich intyds te oefenen in 't muntstelsel dat,
volgens den aangehaalden tekst zo'n byzonderen invloed uitoefent op den weg dien
onze geestdrift te kiezen heeft.
Geestdrift? Voor wien? Voor wat? Meent men dat de hogere standen, als die
ongelukkige Senator van Frankfort, Fellner, die de vryheid van zyn vaderstad niet
overleven wou, het voorbeeld geven zullen van heldenmoed? Waarachtig niet. By
het geringe volk zal nog nu en dan worden lucht gegeven aan den trouwens
onmachtigen weerzin, tegen duitse taal, duitse manieren en duits-militaire
baasspelery. De geringe man zal moeite hebben om uit den weg te gaan voor den
Herr Seconde-lieutenant, met z'n spanbroekje, kappers-jongens-frisuur en fatterig
oogglas. Maar de deftige ‘fatsoenlyke’ Hollander zal zich al zeer spoedig schikken
in het gezelschap van des Hochwohlgeboren Hernn General-Lieutenants Excellenz.
Deftigheid kent geen natie. Als water en genie vindt zy overal haar plaats. Men
maakte niet voor niets ‘die grote reis naar Zwitserland’. Men voelt zich thuis in
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duitse breedsprakigheid en duitse complimenten. Men heeft van Goethe gehoord,
van Schiller, en waardeert die mannen hoog, zeer hoog. Wel beschouwd is die
nationaliteit toch maar een vooroordeel (dát kan waar zyn, maar 't voegt niet allen
dat te zeggen) ‘en wat baat het zich te verzetten tegen 't fait accompli?’ 't Is
‘onfatsoenlyk’ aan den weg te timmeren met principes; een deftig man stelt zich niet
ten toon. Principes, tenzy ze wat opbrengen, horen thuis in de ‘binnenkamer’. Dat
hebben wy gezien. Nu, ik stel voor, alle nederlandse binnenkamers te vergroten tot
het bevatten van al de vaderlandsliefde, die daar ducaten zal tellen voor turfdragers,
om dat gild te bewegen tot ratificatie van de Pruisische overwinningen. Wat die
turfdragers doen zullen, weet ik niet. Maar wat er zal beoogd en bewerkt en beknoeid
worden door 't ‘voorzichtig beleid’ zoals nu reeds door Bosscha het ‘diep buigen’
voor den overweldiger euphonisch genoemd wordt, weten wy. De toekomstige
laagheid wordt reeds voorbereid door zulke vervloekte frasen, thans nu er nog geen
oorlog is, nu 't de vraag blyft of er oorlog komen zal; wat zal het gevaar zelf, als 't
voor de deur staat, den voorgangers van ons Volk in de pen geven? Mag men op
enigen grond iets goeds verwachten van oproepingen tot geestdrift, uitgegaan van
zulke zyde? En is 't niet te voorzien dat het volk, zo lang bedrogen door frasen,
eindelyk, by 't lezen van de egelvergelyking, in woede uitroept: vlieg dan zelf naar
de grens, gy, en verander zelf in een stekelvarken!
Maar om de nodige geestdrift op te wekken en vruchtbaar te maken, zou dan toch
nodig zyn zekere samenwerking, verbroedering? Bestaat die? Waar? Is ergens ter
wereld het bespottelyk verschil van stand (meestal gebaseerd op volstrekt niets) in
zo verderfelyke maat aanwezig als by ons? O, zegt men, ons gemeen is gemeen.
Je ne dis pas non, maar dat zou voor veel ‘fatsoenlyken’ geen geldige reden zyn
tot afzondering. Men zie eens dat hollands fatsoen op reis, als het zich meent te
mogen ontdoen van den toom dien 't zich aanlegde. Dan neemt het revanche voor
jarenlange houterigheid, en de vreemdeling staat verbaasd over 't kwajongensachtige
van zulk gedrag. Doch hierop zyn uitzonderingen, en aan de klasse die zich
inderdaad zou verlagen door omgang met het gemeen, vraag ik: wat er ge-
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daan is om den lageren stand te beschaven, en of niet een weinig meer
broederlykheid die beschaving zou hebben in de hand gewerkt? Wat betekenen
voorts allerlei microscopische afscheidingen tussen groot- en middelhandelaar,
tussen kantoor en winkel, tussen 't wonen ‘op’ de X-gracht of in de Z-straat? Want
niet alleen tussen zogenaamd hoog en zogenaamd laag heeft men scheidsmuren
opgericht; elke klasse is verdeeld in onderklassen, en deze weer in afdelingen, zo
fyn onderscheiden door nietig verschil, dat het sterkste oog van den geduldigsten
opmerker daarvan schemert, en men eindelyk tot de slotsom zou komen dat het
nederlandse volk verdeeld is in zoveel standen als het familiën bevat. Vanwaar zal
de éénheid komen die macht maken moet? De ware volksgeest zal te onzent blyven
ontbreken, zolang de zuurdesem der oude Republiek die zich in 1848 opnieuw heeft
binnengesmokkeld, zyn verderfelyken invloed zal doen gevoelen. Men zou zich
desnoods het ideaal van vryheid, gelykheid, broederschap kunnen voorstellen onder
een verlicht despotisme, onder een monarchie getemperd door vrees voor
volksongunst (ik beweer daarom niet dat het daar altyd wordt gevonden, maar 't
zou mogelyk zyn) onder een grondwet echter als de onze, waar geen koninklyke
macht alle andere macht onder zich nivelleert, onder een grondwet die de verdrukking
van 't ganse volk door een twee-, driehonderdtal familiën toelaat, aanmoedigt en
voorschryft, is gelykheid, vryheid, broederschap onmogelyk. Volksregering is een
droombeeld, zolang 't volk zo onontwikkeld blyft als by ons het geval is. In een
monarchie is de behartiging van de belangen des Volks denkbaar. In een republiek
valt het reeds moeilyker. Met een regering als de onze, een huichelachtig mixtum
compositum waar den Koning 't recht ontnomen is om goed te doen, en elke
fortuinmaker met weinig of geen kosten 't recht kopen kan om kwaad te doen, is de
bescherming van het volk een onmogelykheid. Wie 't eerst op het denkbeeld kwam
om het volk stem te geven in de beslissing der zaken, kan 't goed gemeend hebben.
Maar te geloven dat dit geschiedt door het zenden van afgevaardigden op de wyze
zoals zulks by ons plaats heeft, is ongerymd. Toch is 't mogelyk dat in Engeland,
waar inderdaad elk burger aandeel neemt in de publieke zaak, zodanig stelsel een
goed ge-
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volg hebben kan, schoon ook daar de wyze waarop de verkiezingen plaats hebben,
wel in staat is ons afkeer in te boezemen van zulk geknoei. In Nederland echter
waar geen publieke geest bestaat, waar de rykste de beste is, kan zodanige wyze
van verkiezing niet beantwoorden aan het doel. Voor jaren reeds maakte ik
opmerkzaam op de ellendige samenstelling onzer Tweede Kamer. Ik geloof de
eerste geweest te zyn die daarop wees. Thans erkent men (zonder ooit my te
noemen, natuurlyk) de gegrondheid myner opmerkingen. Vóór de laatste verkiezingen
werd overal geroepen om ‘nieuw bloed’ in de Kamer, maar de kiezers aan den
ouden leiband lopende, hebben slechts gedeeltelyk aan dien wens kunnen
beantwoorden. Ja, 't is de vraag zelfs of er over 't geheel (buiten Stieltjes) iets
gewonnen is. Wanneer wy keuzen zien, als byv. te Haarlem, staat ons verstand stil
by zoveel bederf. Maar 't was en is niet anders op veel andere plaatsen. Ook te
Rotterdam handhaaft zich de Indische fortuinmakery op oude wys. Onlangs gaf de
Kölnische Zeitung een beoordeling van onze Tweede Kamer, en zij noemde die
een verzameling van nulliteiten. Op zéér enkele uitzonderingen na, moeten wy dit
oordeel beamen. Zy zeide voorts, en ook dit is waar, dat Nederland gebukt ging
onder een domme plutocratie. Juist, en erger dan in Engeland, waar dan nog de
omkopery geld in omloop brengt, weten zich te onzent de fortuinmakers te dringen
in de ryen der wetgevers, sans bourse délier, alleen door 't prestige dat in Nederland
wordt uitgeoefend door geldmannen, ook al geniet niemand iets van hun rykdom.
In Engeland betaalt men de kiezers. In Nederland neemt men aandelen in allerlei
maatschappyen, associatiën, negociatiën, en koopt daarvoor den invloed die er
nodig is, zonder een cent te verliezen. Aandelen in couranten, ook rentegevend (dat
spreekt van zelf) spelen een groten rol. Hoe 't geld, waarmee dat alles geschiedt,
verdiend, of gewonnen is, doet er niet toe. 't Is een ware aanbidding van 't gouden
kalf. Men vraagt er zelfs niet naar of zo'n kalf behoorlyk spreken, rekenen en schryven
kan. De meeste kamerleden kan ik slechts beoordelen naar 't geen zy in die Kamer
voor den dag brengen, of naar 't geen zy vóór zich houden by gelegenheden en als
de door Thorbecke aangekondigde retraite van Betz, maar enkele van die heren
ken ik in 't byzonder, en moet
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betuigen verbaasd te zyn over den afstand die onbeschaamde bêtise in weinig tyds
kan afleggen. Ik nodig de heren die het faveur hebben den Haarlemsen
afgevaardigde tot collega in de sectie te bezitten, uit, dat lid eens 't een of ander
stuk te laten uitwerken of toelichten, maar... zonder bondgenoot. Voor weinig geld
zyn er arme drommels te huren, die allicht meer voor den dag brengen dan verwacht
worden kan van iemand die 't te druk had met thee, hammen, jachtgeweren, rolpens,
ryst en tin, om zich ooit te kunnen toeleggen op studie van de publieke zaak. Nomina
sunt odiosa, ja, ik heb daar een hatelyken naam genoemd, vooral hatelyk als ik dien
in verband breng met bladzyde 91 en 268 van den Havelaar.
En zulke lieden regeren de natie! Zulke mensen keuren wetten goed en af. Is het
niet onzedelyk de toekomst van het land in handen te geven aan een vergadering,
voor zeven-achtste deel samengesteld uit zulke elementen? Is er liefde tot het volk,
is er goede zorg voor het volk te wachten van personen die bewyzen gaven zo goed,
al te goed, te kunnen zorgen voor zichzelf? Is er hoop op eendracht in een land
waar de grote meerderheid aldus wordt prysgegeven aan een kleine bende, die
naar welgevallen beschikt over de krachten der natie? Men wane niet dat de
turkse-wip beweging van de ministeriën, dat perpetuum mobile van namen en
zogenaamde systemen, iets verandert aan deze gebreken. Conservatieve
ministeriën, liberale ministeriën, doctrinaire ministeriën, och, 't zyn alle voortbrengsels
van één boom, verrotte vruchten van 't verrot parlementarismus. ‘Die Servilen, zeide
eens de Kladderadatsch, haben gern sehr-vieles, und die Liberalen haben
lieber-alles.’ Zo is het. En in beide gevallen blyft er voor het volk niet veel over. Al
weer moet ik de opmerking maken dat ik meen het eerst gewezen te hebben op de
noodlottige gevolgen van dat party-gekibbel. Ik lees nu dagelyks in de couranten,
dat men de waarheid myner beweringen begint in te zien. Dat is wél, maar waarom
smaadde men my? Is de misdaad dan zo groot, iets op te merken en te openbaren
vóór het zichtbaar werd voor het algemeen? Men zou al zéér langzaam moeten
gaan, om niet nu en dan de intelligentie van het nederlandse volk vooruit te lopen.
Er zal wel eens meer in later tyd, vooral wanneer ik sommigen niet langer in den
weg

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

78
sta, iets openlyk als waar erkend worden, dat men nu alleen durft beamen in de
‘binnenkamer’, maar ik vind dat men my daarom niet behoefde uit te schelden.
Of zou misschien dat uitschelden van iemand die den moed heeft te zeggen wat
hy voor waar houdt, de geestdrift wekken van het volk, als die nodig wezen zal ter
verdediging van de (zwaar belaste) haardsteden? Zou er vaderlandsliefde groeien
uit die kleinsteedse zucht om ieder te beschimpen en uit te jouwen, die den
vervelenden weg van 't dagelykse niet betreedt? Is dát de wyze waarop men
ontluikende talenten meent te moeten aanmoedigen, volwassene te behouden, voor
't vaderland? Zou 't volk dankbaar zyn voor 't uitroeien en smoren van elke kiem,
die ánders opschiet, ánders gevormd is, ándere vrucht belooft dan de gewone? En
is de wyze van bestryding der weinigen die een anderen stempel dragen dan de
jammerhartige geest des tyds meebrengt, geschikt om het volk vertrouwen in te
boezemen op zyn voorgangers die, in allerlei vakken, herhaaldelyk voor den
rechterstoel van 't algemeen geroepen, niet dáár ooit verschynen om rekenschap
te geven van wat men hen verweet, maar zich wreken op oudwyfse manier door
bakerpraatjes? Zou Bosscha's afkeer van ‘bittere verwytingen’ inderdaad gedeeld
worden door het volk dat liever verdrukt en bedrogen wordt, dan verdedigd? Ik kan
't niet geloven, al lees ik nu byv. weder in een courant die altyd den onbeduidenden
Thorbecke tot de wolken verhief, dat ‘wel is waar grond voorhanden is om de
uitbreiding der veeziekte voor een deel toe te schryven aan 't onder zyn bestuur
verwaarlozen der gepaste middelen (die hem N.B. behoorlyk waren voorgesteld!)
maar... dat men een overigens zo groot man, zulke fout niet al te zwaar mocht
aanrekenen.’ Neemt het volk er inderdaad genoegen mede, dat zulk een wezen
voor onschendbaar wordt gehouden, en dat men in 't geheim, maar onvermoeid,
iemand die zyn schuld aan de publieke zaak anders en beter betaalde dan zo'n
Thorbecke, vervolgt op een wyze die hem 't leven byna onmogelyk maakt? Ik zie
overal zulke blyken van verdorven rechtsgevoel. Voor 't minst dat men van den
gewonen type verschilt (en 't is moeilyk niet daarboven uit te steken, want het
algemene peil is laag) wordt men uitgemaakt voor een onverlaat, een monster. Den
naam van den
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bekwaamsten dagbladschryver in Nederland, den enigen misschien die bekwaam
is, hoort men nooit noemen zonder de toelichting: ‘maar... hy is een slechte kerel!’
Nooit heb ik kunnen te weten komen, waarom? En ik vraagde er niet naar. Want
komenyspraatjes staan me niet aan, en gewoonlyk berust ik in zulk oordeel, met de
gedachte: ja, dát spreekt van zelf, zo moet hy u voorkomen, u die zo byzonder
lamlendig braaf en zo byzonder onbekwaam lamlendig zyt.
Er is een kleinheid, een bekrompenheid van oordeel, die ons hele land niet ongelyk
maakt aan 't dorpsbrugje waar de boeren zondag-namiddag hun praatbeurs houden,
om uit te maken of 't horloge van Kees goud is of spinsbek, of Klaas schuld heeft
aan de bevalling van Griet, of de bef van den dominee wel breed genoeg was, en
of 't de dochters van Michiel wel past hoeden te dragen ‘krek als de vrouwlui in
stad’? Borrelpraat! En spreek daartegen, redeneer, betoog, kweel liefelyk of donder
bars tegen dat gewawel in, of zwyg zelfs, wat al heel dikwyls de beste wyze van
spreken is, het mag alles niet baten: ‘Jae, 't zou toch wel konne wezen, zie je, det
Klaes er skuld an hadde.’ In Godsnaam! We willen voor Klaas hopen dat hy zich
wete te redden.
Zal 't volk geestdrift putten uit de wyze waarop te allen tyde in Nederland talent
beloond is? Vondel werd te werk gesteld (als kassier geloof ik) by de bank van
Lening. Nomsz stierf in 't hospitaal. Fokke Simonsz was arm. Witsen Geysbeek
schynt niet het nodige gehad te hebben zyn kinderen een redelyke opvoeding te
geven, want ik heb zyn zoon gekend als knecht (niet als zogenaamd bediende) in
een boekwinkel, op 'tDamrak te Amsterdam. Bilderdyk leefde zeer kommerlyk. Al
wat niet officieel-geleerd was, al wat niet behoorde tot wat Van Vloten
‘Koningsgeleerden’ noemt, was by ons te allen tyde geminacht, en werd ter dood
toe vervolgd door de mannen en place. By 't noemen der namen van enigen die my
te binnen schieten, wil ik niet geacht worden die mannen juist zo byzonder hoog te
stellen. Maar hen metende met de zeer onjuiste maat die in Nederland gezag heeft,
geloof ik dat het den Nederlanders niet vrystond hen te mishandelen. Want
mishandelen is het, in den waren zin van 't woord. Mishandeling noem ik 't spannen
van een fijn, vurig, edel paard voor een vuilniskar, al bezat dan ook dat paard die
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hoedanigheden slechts vergelykenderwyze, en in tegenstelling met de omgeving
van zeer onedele ezels. En er moge dan van ezels niet anders te verwachten zyn,
er zy dan toch oprechtheid in hun gebalk. Meent ge Vondel 't best te kunnen
gebruiken in de bank van Lening, goed! Maar roem hem dan niet als dichter, en
ontneem ons de hoop niet dat uw wreedheid onkunde is, geen valsheid. Verhef u
dan niet op hem, en roem niet de vlucht onzer letterkunde in de zeventiende eeuw,
tegenover den vreemdeling, wanneer die vlucht, dóór uw erkentenis, een zo sprekend
getuigenis geeft van uw eigen laagheid. De natie is fundamenteel-oneerlyk. Zy
neemt aan en gebruikt, wat er van iemand te halen is, en erkent daarna geen schuld
die niet invorderbaar is by wege van rechten. Voor zes en dertig jaren was Van
Speyk de held van den dag. Men had geestdrift nodig, en gebruikte zyn dood om
die op te wekken. Thans hoort men zyn naam niet, en zelfs heb ik zyn daad horen
bestempelen met den naam van ‘bezopen dolligheid’. Wat wordt er gedaan voor de
‘dapperen’ die in 1831 vrouw, kind en beroep verlieten, om 't Vaderland te
verdedigen, zoals 't heette? Wat voor de veteranen van Waterloo? De staat der
fondsen ‘voor den gewapenden dienst’ en tot onderhoud van verminkten, kan
antwoord geven op die vraag. Men ontmoet orgeldraaiers met meer koper op de
borst dan een gehele dag in hun bedelnap tezamen brengt.
Zó ver gaat de onkunde en jammerhartigheid onzer dagen, dat toen er onlangs
('t kan een paar jaar geleden zyn) spraak was van 't oprichten ener statue voor den
‘Prins der Nederlandse dichteren’, iemand het oude sprookje opwarmde: dat ‘Vondel
zo dikwyls met de politie in aanraking was geweest’. Dit moest waarschynlyk
betekenen dat hy meermalen dronken werd thuis gebracht. Het hem toegeschreven
rympje: ‘hoe groter geest, hoe groter beest’ is 't meest populaire van al zyn
‘gedichten’. En dit is natuurlyk. De meerderheid vindt haar rekening by een uitspraak
die 't doet voorkomen alsof ze daarom alleen zo aanhoudend met veel succes haar
geest wegstopt, om niet voor een beest door te gaan. Als 't waar wezen kon, dat
‘geest’ en ‘beestachtigheid’ hand aan hand gingen, zou men genoopt worden de
nederlandse menagerie als zeer schraal bezet aan te zien.
Maar 't is niet waar. Lezer, hebt ge wel eens een ‘bediende’ ge-
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had, die een ‘beest’ was? Ge antwoordt of: ‘neen, nooit, ik zou zo'n bediende niet
kunnen gebruiken’, of: ‘ja, ééns... maar 't duurde niet lang, ik jaagde 'm weg.’ Juist,
gy zoudt zo'n bediende niet kunnen gebruiken. Zelfs voor 't machinaal routine-werk
van uw kantoortje is een ‘beest’ onbruikbaar. Na een avond, doorgebracht in
slempery, na een nacht vol vuile uitspatting, is 't hoofd verward, het oog dof, de
hand bevend, nietwaar? Welnu, neem eens de proef van een maand
‘beestachtigheid’, één maand slechts, en beproef of ge daarna in staat zoudt zyn
één blaadje te vullen met verzen als van Vondel, of met grappen als van Fokke, of
met anderen arbeid van geldswaarde. 't Moet verkoopbaar zyn, al was 't dan maar
een rymwoordenboek. Ik twyfel er aan of die proef u zou gelukken, en of ge zoudt
volhouden dat het ‘beest’-zyn, de werking van den ‘geest’ niet in den weg staat.
Meent ge dat de bezigheid van den schryver, van den artist, bestaat in 't voortbrengen
alleen van wat hy levert? Och, dat voortbrengen is maar 't einde, de slotsom van
zyn arbeid. Bevruchting en dracht, pynlyk en zwaar byna altyd, zyn de verlossing
voorafgegaan, en waarlyk de denker heeft gedurende de maanden zyner moeilyke
zwangerschap weinig lust om den ‘beest’ te spelen. Dat moet hy wel overlaten aan
uw al te gemakkelyke onvruchtbaarheid. Voor zo verre ik spreek tot mensen van
goede trouw, die inderdaad menen opgemerkt te hebben dat genieën zedeloos zyn
of onzedelyk, beroep ik my op den parabel waarmee ik den eersten bundel myner
Ideeën besloot, niet omdat er (zoals Lamartine meent) ‘pour des héros et nous,
poids divers’ zyn, maar omdat de leek veelal vergeet dat de artist zyn atelier niet
kan opslaan in de achterkamer waar de oude juffrouw, half blind, genoeg licht heeft
om haar kousen te breien op 't gevoel. Niet de ‘héros’ hebben aanspraak op andere
maat dan 't gemeen, maar hun arbeid eist ander terrein. Men plaatse geen schip in
't meel, noch molenwieken in 't want, en vermyde de uiligheid van den grenadier,
die Bonaparte voor 't eerst ziende na diens terugkeer uit Italië, grommend uitriep:
‘Ça un général... ça?... Mais, en s'en allant, il n'est pas même parti du pied gauche!’
Zo'n grenadiers-wysheid bederft veel in ons land. Wy willen ons groot maken, door
al wat uitsteekt neer te halen tot onze laagte. Dat is de ware manier niet om te
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stygen, want dit leidt tot voortdurende apotheose van 't kleine, en stelt premiën op
middelmatigheid of erger. Zie alweer die Tweede Kamer.
En zie ook eens, op ander terrein, wat in Nederland den volke wordt
voorgespiegeld als uitstekend, en men vrage zich welke geestdrift er kan ontstaan
uit zulke voorspiegeling. Een voorbeeld. Zeker Professor, (Van Kampen heette de
man, ik kan betuigen dat hy geen ‘beest’ was) had een ‘bloemlezing’ gemaakt ‘uit
Nederlandse dichters en prozaschrijvers’. Van Kampen had veel gelezen, wat dan
ook al 't minst is dat verwacht worden kan van een hoogleraar, en wy mogen dus
vooronderstellen dat hy zyn keuzen gedaan heeft op een wyd veld. Ik ben rein
gebleven van zyn bloemlezing, maar onlangs aangekondigd ziende: ‘een verkorte,
tot schoolgebruik ingerichte, uitgaaf’ van dat werk, schafte ik my die boekjes aan,
althans 't proza-gedeelte. De keus uit het grote werk was gedaan door Veegens,
den tegenwoordigen griffier der Tweede Kamer. Ik raad ieder aan die verzameling
in te zien, en zich af te vragen of het nederlandse volk geestdriftig worden zal in dat
Pantheon? Op zeer weinig uitzonderingen na (by herinnering noem ik slechts een
paar stukken van den ongeletterden Haafner, en een grieks tafereel van Van Limburg
Brouwer) is het grootste gedeelte van die keur uit een keur, de moeite van 't drukken
niet waard, en ook de moeite van 't lezen niet, tenzy voor den onderzoeker die weten
wil met welke spys men 't nederlandse volk meent te kunnen voeden. Jacht op styl,
overal. Styl, nergens. Overal gemaaktheid, opgedrongen deftigheid, mislukte
verheffing, brommende leegte, conventioneel schryversfatsoen, d.i. leugen. Dat de
dominees en de S.S. theologiae professores een groten rol spelen in zo'n cénacle
van letterkundery, spreekt van zelf, en wie 't register der boekjes aandachtig nagaat,
zal ontwaren, dat wy nog niet zo heel ver verwyderd zyn van den tyd toen 't schryven
monnikenwerk was, en letterkunde 't privatief eigendom der kerk. Maar voelt men
dan niet dat op deze wyze die verouderde kerk alle frisheid aansteekt met haar
verrotting? Dat alle vlucht onmogelyk is onder den domper van de gelovery? Gevoelt
men niet hoe de gewoonte om nietszeggende zalvingspraatjes aan te horen, inwiegt
tot slaperigheid, en voorbereidt tot genoegen nemen
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met ‘frasen’? Is niet juist die ongelukkige hebbelykheid om klank te geven voor zin,
de oorzaak dat onze toestand, ook in 't staatkundige, zo ellendig is? Zal men my
recht doen, waar ik Bosscha's brochure (anders, by vergelyking, goed geschreven)
leeg noemde: ‘als een preek’, en dat ik in zulke leegte juist de oorzaak meende te
vinden van de dreigende ramp die hy in zyn brochure meende te bezweren? En
eindelyk, zal men 't verband begrypen tussen myn wrevel tegen ‘fatsoen’, en myn
aandringen op waarheid?
De natie is ziek, zeer ziek, en de naam dier ziekte, in welke vorm zy zich ook
voordoe, is leugen. Stryd tegen leugen, opstaan voor waarheid, is 't ware
naaldgeweer dat wy moeten aanleggen op den vreemdeling die onze grenzen
overschrydt. Er is geestdrift nodig, en die komt niet over 't volk, in den slaap. Het
eentonig frasengezeur zal 't niet wekken. Geen wiegelied veroorzaakt wakkerheid.
Daartoe is 't schel geluid nodig van de trompet, en by gebreke daarvan of
onvoldoendheid, een stomp, een stoot, hevige schudding. En de slaapdronkene
moge toornig zyn over 't verstoren van zyn rust, misschien verandert die toorn in
dankgevoel, wanneer hy later inziet dat er welwillendheid lag in de ruwheid waarmee
men hem aanvatte.
Maar wat moet er dan geschieden? Moeten wy ‘dorpen aan de grenzen’ schryven,
waarin elke Hollander zo'n byzondere held is, en elke Pruis een lafaard? God bewaar
ons, geen leugens! Moeten we krygsliederen dichten? Ik heb er niet tegen, mits
men ze maken kan zonder onwaarheid, en dat zal moeilyk vallen op rym, want het
rym zelf is een leugen. Moeten we bededagen houden? Dat helpt niet, want Pruisen
biddagt daar tegen in, en zou 't van ons winnen op dat terrein. Zyne
Königlich-preussische Majestät staat hoog aangeschreven by den Lenker der
Schlachten, en Neêrlands God is wat oud geworden. Moet men zich, zoals Bosscha
aanraadt, oefenen in schieten, houwen, steken en springen? Ja! Maar dit is 't
voornaamste niet. De moed en de kracht om de Pruisen uit het land te houden,
zullen er zyn, zodra we eerst zullen blyk gegeven hebben van anderen moed, van
den moed die er schynt nodig te wezen om ons te ontdoen van 't binnenlands bederf
dat alle inspanning zou vruchteloos
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maken, al wist men elken loteling te dresseren tot Bayard en Rappo in één persoon.
Genezen is zuiveren, verwyderen van de ziektestof. Daarna zorgt de lieve natuur
voor de rest.
Wanneer wy zullen aangevallen worden óf door Pruisen, óf door een andere
Mogendheid die, met Pruisen in stryd, nodig hebben zal ons landje te bezetten als
strategisch punt, zou 't inderdaad een schoon toneel zyn, de Natie zich te zien
scharen om den troon. Maar de natie heeft afgeleerd dien troon te beschouwen als
't palladium van haar bestaan. Altyd, en sedert 1848 vooral, drong zich zoveel
grondwettig-ministeriële kommiezery tussen Vorst en Volk, we hebben zolang horen
wawelen van ‘Koninklyke onschendbaarheid’ dat het denkbeeld van tezamen staan
of vallen geheel op den achtergrond geschoven is. Een zeer natuurlyke
aaneenschakeling van begrippen breidt de onschendbaarheid des Konings nog
verder uit dan de beledigende bedoeling was van de grondwet. Wie onschendbaar
is, onaantastbaar, onverantwoordelyk, moet een stroman zyn, een half-mens, 't
vyfde rad aan den wagen, een nul. Wy hebben gezien hoe Thorbecke, na ons eerst
die onschendbaarheid te hebben in den zak gegoocheld, onder belofte dat we altyd
andere personen zouden behouden die aansprakelyk bleven, ons nu ook de vertoning
van die andere onschendbaarheid bezorgd heeft, door de prachtige uitvinding van
een waardigheid die te hoog staat om verwyten aan te horen. Wy zyn dus in 't bezit
van een corps onschendbare Ministers. Want na de aftreding verschuilen zy zich
achter 't verlies van dezelfde waardigheid, welker bezit hen dekte. Mét de portefeuille
staan zy te hoog, zonder dat ding, te laag voor de vindicte des Volks. Reeds elders
heb ik gezegd dat men by zo'n stelsel nooit weet wiens glazen men moet ingooien,
en dat is een zeer onaangename onzekerheid.
Maar even onzeker zullen wy zyn in de keus van het middelpunt, waarom wy ons
te scharen hebben by gevaar. Want de Koning, alleronschendbaarst, is tevens (dat
kán niet uitblyven) als verenigingspunt alleronbruikbaarst. Hy mag niet dít, hy kan
niet dát. Zyn constitutionele plicht is niets te zyn. Een deurwaarder met 'n vonnis,
een veldwachter met z'n koperen plaat, een vuilnis-karreman met de rechten van
zyn ambt kunnen zich doen
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gelden, een grondwet-koning niet. Zyn wysheid mag niets weten; zyn arbeid is: niets
te doen; zyn kracht moet zich openbaren in onthouding. Men zou, op zyn bevel,
geen Pruis 't land mogen uitdringen, zonder uitdrukkelyk verlof van den minister.
Het den Koning gelaten recht om oorlog te verklaren is een bespotting. Tot oorlogen
is geld nodig, en daarover beschikt de Kamer. Men beweert dat onze tegenwoordige
Koning lang geaarzeld heeft, voor hy, na den dood van Willem II, besloot de kroon
aan te nemen. Dat is begrypelyk. Men beseft hoe 't een mannelyk gevoel moet
stuiten, zich te laten gebruiken tot iets zo onmannelyks als de Thorbeckiaanse
grondwet van den Koning heeft willen maken. In een andere brochure dan die welke
ik aan dit schryven ten grondslag gaf, heeft de heer Bosscha, verontwaardigd
waarschynlyk over de laagte waartoe men te onzent het koningschap had doen
afdalen, zich beyverd aan te tonen dat de werkkring des Konings niet geheel was
opgeheven, en zelfs nog altyd belangryk bleef. Ik heb dat stuk niet by de hand, maar
constateer het feit: dat er zo'n betoog nodig scheen. Ik denk dat het allen Voorzaten
van Z.M. (Stadhouders slechts) zou bevreemd hebben te horen voorspellen dat een
geacht en bekwaam schryver eenmaal nodig zou oordelen te betogen: dat hun
naneef (een Koning) iets in te brengen had in zyn land. Er is gezegd: ‘un roi
constitutionel est un individu de distinction, qui peut avoir beaucoup d'influence’.
Ja, qui peut avoir: wanneer hy ondershands den openbaren, officiëlen,
hoogst-onwettigen maar wettelyken, invloed zyner ministers wil tegenwerken, of
wanneer hy zich wil verlagen tot een concurrent van kieskollegiën. Dat deed onze
Koning niet, en hy had gelyk. Men beweert dat hy nu en dan zelfverloochening nodig
had om de gevolgen van het constitutioneel stelsel te dragen, maar daaraan den
voorkeur gaf boven onwaardig geknoei. Hoe dit zy, het Volk mag geen vertrouwen
stellen in den Koning. Dat vertrouwen zou ongrondwettig zyn, want om 't in te
boezemen zou de Koning een zelfstandigheid moeten aannemen, die hem de
constitutie verbiedt. Maar heeft dan het Volk vertrouwen op de ministers? Evenmin,
schoon om geheel andere redenen. Hun plicht ware juist geweest, wel vertrouwen
in te boezemen, en die plicht is onbeschaamd verwaarloosd. Bovendien, in welk
ministerie moet men
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vertrouwen stellen? In het tegenwoordige? Waarom? Wat hebben die mannen
gedaan, dat zo byzonder vertrouwen-wekkend was? Zyn zy genieën, helden,
staatslieden? Indien ze dat zyn, overtreft hun discretie alle andere eigenschappen,
want aan niemand hebben zy zich geopenbaard. En het Volk zou toch recht hebben
op enigen grond voor zyn vertrouwen. Wanneer het ons vrystaat, de mannen die
op dit ogenblik aan het bestuur zyn, te beoordelen naar het gemiddeld gehalte
hunner voorgangers, zou alle vertrouwen misplaatst wezen. En welken anderen
maatstaf kunnen wy aanleggen? De tegenwoordige ministers zyn producten van
hetzelfde bedorven kiesstelsel als waaraan wy de vorige regeringen te wyten hadden,
't zyn vruchten van denzelfden boom. Waren die vruchten vroeger goed? Neen. De
toestand van het Volk is ellendig; de financiën zyn in slechten staat; er heerst een
Babel van verwarring in het beheer van Indië, dat ontevreden en onrustig is; eindelyk
(nu met Bosscha's woorden:) ‘de gevaren waaraan wij... blootstaan, zijn in den tijd
dien wij beleven, groter dan ooit’, en: ‘het is met onze militaire verdedigingsmiddelen
jammerlijk gesteld’.
Zyn dat alles redenen tot vertrouwen in de mannen die ons land besturen, en in
het stelsel dat zulke mannen aan het hoofd bracht? Vertrouwen zou krankzinnigheid
wezen.
Hoe is dit te herstellen? Moet hier de homoeopathie worden aangewend? Moeten
wij een onzinnig similia similibus toepassen? Mogen wy hopen of verwachten, dat
er iets zal verbeteren, zolang wy vasthouden aan al de verkeerdheid die ons in een
‘jammerlyken toestand’ gebracht heeft? Niemand kan dit in ernst beweren, en ik
houd het alweder voor een fatsoens-fout, wanneer de heer Bosscha op het slot van
zyn werk, na een korte schets van het mechanisme onzer staatsregeling, tot de
conclusie komt dat wy: ‘als een enig volk onder één Hoofd aan het
verdedigingsvermogen van Nederland een inwendige kracht van eenheid kunnen
geven, waarop onze voorouders nooit hebben kunnen steunen bij de grote daden
die zij verricht hebben.’ Wanneer wy niet wisten, of dit desnoods hadden kunnen
leren uit Bosscha's ‘bemoedigingen’, hoe men woorden kan gebruiken om gedachten
te bewimpelen...
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Neen, Bosscha zelf weet niet dat hy onwaarheid zegt. Het is alweder die vervloekte
gewoonte om te kleuren met zachten tint, om scherpten te myden als ‘onfatsoenlyk’,
om 't: ja... ja, neen... neen, diplomatisch uit den weg te gaan, die hem, zyns ondanks
geloof ik, zyn brochure doet besluiten met iets als valsheid. En (ontelbare malen
immers merkte ik dit op in zyn schryven) na zo'n fatsoenlyke valsheid, komt de
eerlykheid hem manen om de onwillekeurige leugen te corrigeren door een
bestraffend: maar. ‘Maar, zegt hy, dan moet ook... een eind komen aan het
verderfelijk particularisme der partijschappen...’
die een natuurlyk gevolg zyn van 't zo-even geprezen stelsel;
...‘dan moet ieder die in het publiek leven een taak heeft te vervullen, zich zelven
kunnen wegdenken, en toewijding aan het Vaderland een volksdeugd worden...’
Bosscha erkent dus dat dit onder 't aangeprezen stelsel niet het geval is, en dáár
zit juist de knoop;
...‘een volksdeugd, waarvan Koning, Ministers, Ambtenaren en
Volksvertegenwoordigers het voorbeeld geven.’
Dit zal zo moeten worden onder 'tzelfde stelsel, dat dit alles tot nog toe vierkant
in den weg stond. Ziedaar nu in weinig woorden de eigenaardigheid der
‘fatsoenlykheids’-theorieën. Piet is dagelyks dronken, hy verwaarloost vrouw, kind,
huishouden, alles. Zyn gezin verkeert in een ‘jammerlyken staat’... Geen nood! Hy
kan gerust zyn levenswys voortzetten. De jenever geeft moed, veerkracht, éénheid;
hy zal even welvarend worden als zyn grootvader geweest is... maar hy moet, al
doorborrelende, het drinken laten. Dan zal hy nuchter worden, et tout sera pour le
mieux!
Het heeft my leed gedaan den heer Bosscha te moeten aanvallen. Ook gold myn
wrevel niet hem. Ik verzet my tegen den onzaligen geest waarvan hy, zonder 't te
weten misschien, de woordvoerder geweest is, en wanneer hy zyn persoon ‘zal
kunnen wegdenken’, gelyk hy voorschryft, zou de mogelykheid bestaan, dat hyzelf
't eerst erkende hoe groot de behoefte is aan andere hulp dan aan ‘frasen’.
Waarachtig, Piet moet zyn levenswys geheel en al veranderen: Weg met de fles!
En de zielzorger of geneesheer die dit niet gebiedend durft voorschryven, bedriegt
hem, allerfatsoenlykst misschien, maar bedrog is het.

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

88
Ook in andere landen heersten allerlei stelsels naar de mode der eeuw, in
kleinigheden verschillend, maar elkander tamelyk gelyk in deze algemene kenmerken
van het parlementarisme: lafhartigheid en wantrouwen. Wantrouwen verdeelt het
gezag onder velen: één machthebber mocht eens misbruik maken! Lafhartigheid
schrikt terug voor de verantwoordelykheid, en wenst die te delen met ‘geachte leden’.
Hoe zyn al die landen gevaren by hun stelsel? Slechts één, Pruisen, met kracht
bestuurd door een groot man die den moed had alléén te staan, en de ‘geachte
leden’ terugzond naar katheder en geldla, één land slechts zag zyn parlementair
stelsel omgeworpen, of geschorst althans. Toen er behoefte was aan degelykheid,
aan ‘handen uitsteken’, werd het als een belemmerend passagier in stormweer,
door den scheepsbevelhebber ‘van dek’ gejaagd. Nu de storm voorby is, mogen
die heren terugkomen, en opnieuw een praatje maken. Maar men kan zich verzekerd
houden, dat de officier van de wacht z'n instructiën heeft om hen opnieuw ‘naar de
hut’ te jagen, als er buien komen opzetten aan den horizont.
Onze kim is zeer bewolkt. De bui zal komen uit het oosten, uit het zuiden, of uit
beide streken tegelyk, en dan zal 't een typhon zyn. ‘Dek zuiveren’ is de zaak. En
dat moet bytyds geschieden. Want de passagiers zullen niet zo makkelyk verhuizen,
en er zal forsheid nodig zyn, om de ruimte te maken die onmisbaar is by snelle en
flinke manoeuvres.
Genezen is zuiveren. Er is geestdrift nodig. Daartoe moet het vertrouwen hersteld
worden. Er moet dus aan het volk worden getoond, dat er een macht bestaat die
raad weet met de bende uitzuigers, waardoor dat vertrouwen geschokt werd. Er
moeten voorbeelden gesteld worden. In buitengewone gevallen zyn buitengewone
maatregelen nodig. Wanneer het dan niet geschreven staat in onze grondwet
(Thorbecke zorgde er wel voor, dat het daarin niet voorkomt) hoe men te handelen
hebbe om plichtvergeten ministers en ambtenaren, al zyn zy dan ook ‘in ruste’, te
roepen ter verantwoording, dan make men zo'n wet. De redactie is niet moeilyk:
‘Wy Willem, by de gratie Gods... overwegende, dat ieder verantwoordelyk is voor
zyn daden... overwegende dat het niet vry staat een volk te bederven, uit te putten,
over te leveren aan morele, intellectuele en stoffelyke
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vernedering, en dat volk ten loon voor zyn geduld, of misbruik makende van gezegde
degradatie, te brengen in een “jammerlyken toestand”, en alzo weerloos over te
leveren aan den vreemdeling... overwegende, dat Ons door dat volk de verheven
taak is opgelegd op te treden als beschermer waar het bedreigd, als wreker waar
het beledigd is... hebben besloten en besluiten...’ Ja, en dan een paar honderd
passagiers ‘van dek!’ En een paar honderd anderen, die uit eigen beweging zich
terugtrokken, nadat zy 't scheepsvolk hadden geplunderd, ‘kromgesloten in de
boeien’. En recht gedaan! Streng, stipt recht! Wie zich volzoog aan de Nederlandse
welvaart... rendre gorge! Wie opzwol van indischen roof, rendre gorge! Wie slecht
ministerde en slecht generaalde, en omhangen werd met kruisen en banden van
eer... rendre gorge! Wie 't volk bedroog met praatjes à tant par heure... rendre gorge!
En dat is niet genoeg. Er zyn voorbeelden nodig om te bewyzen dat de schavotten
en tuchthuizen niet uitsluitend zyn opgericht voor kleine dieven, voor kleine, arme,
onfatsoenlyke misdadigers.
Volgens welke wet moet dat geschieden? Ik zeide dit reeds, de redactie is
gemakkelyk. En wie niet tevreden is met zo'n wet, vrage zich af: welke wet den
voorgangers der natie 't recht gaf, haar ziek te maken, te vergiftigen? Welke wet
belooft straffeloosheid aan de bedervers van Indië? Waar staat het geschreven dat
een minister de maatregelen tot tegengang van veeziekte mag verwaarlozen? Welk
artikel van de wet veroorlooft den ministers van oorlog onzen verdedigingstoestand
in ‘jammerlyken staat’ te brengen? Welke wet vergunt den ‘geachten leden’ de
regering te belemmeren in 't volvoeren van haar plicht? Er komt een tyd dat er hoger
wetten te gehoorzamen zyn, dan de beschrevene.
En al ware dit zo niet. Al bleef men vasthouden aan de onjuiste mening dat de
wettigheid alleen op meerderheid van stemmen gegrond kan zyn (de fictie waarop
dan toch dat gehele parlementarisme berust) eilieve, laat de Koning eens vragen
aan het Land: wilt ge dat ik u voorga, ik alleen? Dan zou men zien hoe, in gevaar,
dat fabeltje van gesplitste verantwoordelykheid, in rook verdwynt. Er is een
verzamelingspunt nodig, iemand die
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de vaan opsteekt, iemand die vóórgaat, een Hendrik IV, wiens witte panache den
weg wees ter overwinning.
Ja, de wapperende vederbos van een koning, niet de gepluimde slaapmutsen
van ‘geachte leden’!
Nog kan de natie wakker geschud worden, nog is 't mogelyk haar op te wekken tot
moed. En de uitslag zou heerlyk zyn! Want hoe machtig ook de legers van den
vyand, geen leger weegt op tegen een geheel Volk. Zó zou 't blyken of we inderdaad
een natie zyn.
Bosscha zelf erkent dat een vyandelyk Veldheer, hoe ondernemend ook: ‘ons
met rust laten zou, als wij in massa ons bereid tonen tot tegenstand, en op elk punt
van aanraking de spits bieden’. Ja, maar om daartoe te geraken, is 't niet voldoende,
en zelfs geen hoofdzaak, dat men beter lere schieten, de vyand wete dat wy bereid
zyn hem af te wachten in gesloten gelederen, geschaard om één aanvoerder, met
wien wy staan of vallen, en vast besloten geen duimbreed gronds aan den
vreemdeling af te staan. Maar vóór dat alles: inwendige zuivering. Geen ‘fatsoenlyke’
verraders in de gelederen. Geen parlementair ontuig dat alle veerkracht verlamt.
Geen tokohouders, wetgevers; geen fortuinhelden, ministers; geen babbelaars
bekleed met gezag; geen zand, steen, roest, vuil, tussen de raderen der machinerie
van den staat.
Bismarck lacht over den uitslag van Chassepot-proeven; hy weet hoe weinig 't er
toe doet, of men een keer meer kan schieten in de minuut. Maar hy zou eerbied
hebben voor de energie die ons in staat stelde hem te overtreffen in de
naaldgeweersnelheid waarmee hy zyn driehonderd ‘zeer geachte sprekers’ naar
huis jaagde. En overtroffen moet hy worden, want het tydelyk wegjagen van een
parlement moge voldoende geweest zyn in Pruisen, wy hebben een geheel andere
zuivering nodig. Onze inspanning moet te groter zyn, naarmate het verval dieper
was. En het zou kunnen zyn dat later de geschiedenis op het tegenwoordig gevaar
wees als een schoon keerpunt in ons bestaan: ‘de nood maakte het nederlandse
Volk wakker...’
Dat zou kunnen zyn. Maar zál 't zo wezen? Ik geloof het niet! Ik ben te zeer gewoon
misverstaan te worden. Zovelen bovendien
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hebben er belang by, myn stem te smoren of krachteloos te maken, dat ik my niet
durf vleien met de hoop op goeden uitslag. 't Schynt al zeer moeilyk te zyn op te
staan van 't ziekbed, wanneer zoveel dokters tegelyk waarschuwen tegen de scherpe
buitenlucht. En de arme kranke dommelt voort! In Godsnaam! Wel zie ik nu reeds
in myn verbeelding de Couranten en Tydschriften van 1870 gevuld met klachten
over de verkeerdheden die ik nu bestryd; wel zal men later, met myn woorden, den
profeet spelen après coup, en ‘frasen’ maken van wat ik nu verkondig als feiten...
Waar dwaal ik heen! Alsof de Pruisische censuur zo verdraagzaam was!
Wie niet horen wil, moet voelen. In weerwil myner opiniën over Vaderlandsliefde,
vrees ik dat in myn gevoel de natuur sterker zou wezen dan de leer. Ik gloei by de
gedachte een vreemdeling te zien heersen in ons land. Misschien zou er blyken
welk onderscheid er bestaat tussen de fatsoenlyke aanhangers van ‘voorzichtig
beleid’ en iemand die zo bar aanklaagt waar hy zich gedreven voelt door
verontwaardiging...
Wie niet tevreden is met myn schryven; wie zich stoort aan myn toon; wie meent
dat ik de natie beledig; wie denkt z'n vaderlandsliefde te moeten tonen door
mooipraten en ‘frasen’; wie me houdt voor een monster of voor geestig en byzonder
slecht; wie 't lelyk vindt dat ik bitter ben; wien ik stoorde in gestolen ‘rust’ of in 't
tellen van ducaten voor turfdragers, in z'n ‘binnenkamer’...
Hun allen geef ik rendez-vous op de grens, als daar 't lamme Heil dir im
Siegerkranz in hun hollandse oren zal klinken als een donderslag.
LEVE DE KONING!
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Aantekeningen
blz. 15, r. 31 - Zie de ‘Mémoires de Sully’, waarin deze byzonderheid met ronde
woorden vermeld staat. Ik meen zelfs my te herinneren dat Sully den aankoop der
heerlykheid Sommelsdyk in verband brengt met het savoir-faire van Aerssen, of
liever van diens vrouw, maar ik heb dat werk niet by de hand, om 't na te slaan.
(1867)
21:21 - Vóór de correctie is my gebleken dat Friedrich Wilhelm inderdaad zich in
Den Haag veel met geloofszaken had ingelaten. Ook had hy vandaar medegenomen
een grote dosis van wat men (ten onrechte in tegenstelling van: geloof) bygeloof
noemt. De witte dame van Charlottenburg en de proeven van den goudmaker
Helmont speelden een groten rol in zyn leven.
(1867)
22:16 - De beide Smouts waren predikanten, vader en zoon, die te Dordrecht, kort
na elkander (ten blyke van de byzondere godsdienstigheid die er uit Nederland viel
mee te nemen, zeker) opgehangen zyn ter ere van 't waar geloof.
(1867)
23:19 - Er hat recht.
(1867; geschrapt in 1879)
24:1 - Das Sie mit eben demselben Trumpfe bekräftigen müssen. De koning moest
er dus h......... op zeggen.
(1867)
24:11 - De beide zwagers scholden elkander over en weer uit voor: ‘onderofficier’
en ‘komediant’.
(1867)
27:8 - De heer Bosscha schryft: annectiën. Ik vind deze schryfwyze onjuist. Het
inslikken van landen heeft niet te doen met een latyns supinum. Het woord beduidt
in de diplomatie zodanige handeling als waarvan Frankryk het voorbeeld gaf met
Savoye, en stamt dus eenvoudig van annexer. De zaak is oud, maar 't woord is
nieuw. Bovendien geloof ik dat ‘annectie’, al
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zy 't grammaticaal correct, niet juist de bedoelde betekenis uitdrukt. ‘Annexatie’, in
het jargon der diplomatie, betekent de handeling die een land van niet-annex tot
annex maakt. ‘Annectie’ zou eenvoudig beduiden: de toestand van annex-zyn. De
‘annexatie’ van Hannover, Nassau enz., is geschied; de ‘annectie’ bestaat. Die
woorden zullen dus wel nagenoeg tot elkander in rede staan, als vallen en vellen,
liggen en leggen, enz.
(1867)
27:31 - Naby den Saalhof in Frankfort, gebouwd op de plaats waar Lodewyk de
Vrome in 822 zyn paleis Sala oprichtte, staat, waarschynlyk op Romeins fundament,
de Römerhof, gewoonlyk kortaf Römer genaamd. Over den oorsprong heerst verschil
van gevoelen. Het gebouw werd in 1405 eigendom der stad die het verrykte met
een zuilengang op de eerste verdieping, en tot raadhuis inrichtte. Die zuilengang
werd de Keizerszaal genoemd, wyl daarin het grote Kronings-feestmaal werd
gegeven. De Keizer vertoonde zich door de vensters aan het volk. Op de markt
werd wyn geschonken, en een Kronings-os gebraden. Ook werd er by die
gelegenheid kleine munt onder de menigte gestrooid. (Zie hierover Goethe's Wahrheit
und Dichtung). Keizer Karel VII koos den Römer tot vergaderplaats van den Duitsen
Ryksdag. Daar werd in 1806 den Frankforters het verlies hunner onafhankelykheid
aangekondigd. In 1848 vergaderde in de Keizerszaal een commissie uit het
zogenaamde Voor-parlement, en in 1863 kwam daar het Vorsten-congres byeen.
In den Römer worden vele oudheden, schilderyen, portretten van Keizers, bullen,
enz. bewaard.
(1867)
27:32 - Naby Rhense, een vry onbeduidend plaatsje aan den Ryn, stond de
zogenaamde Koningsstoel, welks oorsprong onbekend is, doch die door de Fransen
in 1798 werd verwoest. Op de fundamenten van het oud gebouwtje heeft men een
gedenkteken opgericht. Op deze plaats werden onder den bloten hemel verdragen
gesloten, Keizers gekozen en afgezet. Keizer Maximiliaan verscheen hier in persoon
om den eed te doen. Daar de Koningsstoel in de nabyheid lag van het Paltzische
Braubach, het Keulse Rhense, het Trierse Stolzenfels en het Mainzer Lahneck,
stootten hier de bezittingen van de vier Ryn-
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aant.

Keurvorsten aan elkander, en dit zal waarschynlyk de keuze dier plaats tot Kroning
van Keizers, bestemd hebben.
(1867)
29:6 - Von Lang: Memoiren, I, 212. Scherr, die niet gemakkelyk een schryver pryst
(hy geselt Goethe nu en dan ter dege, vooral over diens hofraderig karakter) zegt
van Lang: ‘hy is een van de weinigen die een paar ogen hebben, waarmee men in
staat is de dingen te zien zoals ze zyn.’
(1867)
29:22 - Schwatz- und Klatschstube. Onze kinderen zullen hetzelfde van de
tegenwoordige parlementen zeggen.
(1867)
40:5 - En die historie van de matrozen is niet eens waar. Ze kan niet waar zyn. 1e.
Geen hollands matroos roept: hoezee. 2e. Geen hollands officier kommandeert dat
woord. 3e. Geen matroos gebruikt het woord: O wee! Die uitroep is zelfs geen
hollands, dat heet: geen spreek-hollands; 't is een boekenwoord. Als de matroos
kwaad is, verschuift hy zyn pruim, en bromt: godverdomme, waarvoor men trouwens
ook niet bang hoeft te zyn.
Dat hoezee nooit geroepen wordt, kan Bosscha van elken zeeman horen. De
dappere vaderlandslievende rymklank van O wee! had dus geen voorman.
Hoezee is niet (zoals ik telkens door ‘letterkundigen’ hoor beweren) een hollands
woord. Het is hongaars, en 't grondwoord der benaming, tevens oorlogskreet, van
huzaren. Het woord heeft in 't hongaars twee betekenissen. De ene is: twintig; de
andere is my ontgaan, doch in Hongarye zelf is men 't oneens, welke dier twee
betekenissen tot de afleiding van 't woord huzzar (speciaal-hongaarse kavallerie)
heeft aanleiding gegeven. Als men de betekenis van twintig aanneemt, zou 't doelen
op de heffing der rekruten, één man van de twintig, of zo iets.
Hoera is niet hollands, niet engels, niet russisch, maar behoort tot al die talen
tegelyk, als de by benadering gespelde onomatopee van rrrr, of hhhrrr (ῥἀ, verkorting
van ἄρα). 't Is de indisch-griekse geaspireerde ro (῾ρ), dezelfde letter die 't maleise
aje R onderscheidt van 't sanskrit-germaanse aa, au, aue; die aan 't slot van oeasser,
wasser, het verschil aanduidt tussen een stilstaande oase en een stRoom, en die
in 't javaans het vredig banjoe opstuwt
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tot den donderenden, alles verwoestenden banji R. Niet schoolmeesters hebben
de taal gemaakt, maar de natuur. Van haar moesten de lui die ‘Woordenboeken’
schryven, iets trachten te leren.
Nu staan zy, met al hun boekenwysheid, eigenlyk beneden den zeer ongeletterden
vice-admiraal K., die in het vuur zyner voordracht, aan een dame willende beschryven
hoe zyn scheepsvolk by zekere gelegenheid van geestdrift blaakte, zyn matrozen
schetste als hoera roepende in het want. Hy maakte flinkweg van ‘hoera’ een
werkwoord, dat op paradéren rymde. Kan men geestdrift plastischer tekenen?
Verbeeld je, in 't want!
(1867)
40:38 - Zie over dien Van der Palm en zyn nationaliteits-begrip myn Ideeën (Deel
III, blz. 284-285).
(1867)
48:13 - De voor zeker gehouden benoeming van den heer Von Moltke tot minister
van marine is van grote betekenis. De hem in Pruisen toegekende specialiteit is het
ontwerpen van krygsplannen. Het departement te welks behoeve men den generalen
staf des legers van zyn chef berooft, moet bestemd zyn een zeer belangryken rol
te spelen. Men weet overigens dat Pruisen yverig in de weer is in China, in Japan.
Met het eerste zyn onderhandelingen aangeknoopt over den afstand van Formosa.
Aan de universiteit te Berlyn stond onlangs op het ‘zwarte bord’ een oproeping van
jongelieden, geschikt en genegen om naar Japan te gaan, ten einde zich daar te
bekwamen tot tolken. Zelfs met den sultan der Solo-eilanden (een roofstaat) is
Pruisen dezer dagen in aanraking gekomen. Overal heerst leven, alles is ontwaakt,
bedryvig, vurig. Alles zoekt bezigheid, uitbreiding, gelegenheid tot aanwending van
kracht. En men durft spreken van behoefte aan rust, en men bouwt op die behoefte
als op een grond van ‘bemoediging’?
(1867)
58:4 - Ik ben niet in de gelegenheid den letterlyken tekst op te geven van de woorden
waarmee Thorbecke zo naief zyn ministeriëlen ambtgenoot uitliet door een
achterdeur. Men sla het na, om te zien of ik wat den zin der woorden aangaat,
overdryf.
(1867)
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58:29 - Ik wil niet geacht worden den heer Betz de tegen hem ingebrachte
beschuldigingen zo hoog aan te rekenen. 't Was een mug tegenover veel kemels.
Maar zy die de zaak zo hoog opnamen, hadden geen genoegen mogen nemen met
de uitvlucht.
(1867)
62:10 - Vry-Arbeid; deel II, blz. 235.
(1867)
67:30 - Zie Ideeën; deel III, blz. 115.
(1867)
68:10 - Het doet er nu niet toe of Louis zich liet betalen voor dat ‘door de vingers
zien’. Veel handelshuizen voeren er wel by. Zie de Gedenkschriften van den baron
Strik van Linschoten. Volgens dien Schryver dateert de opkomst der Willinks en van
het later gevallen huis van Sillem uit die dagen. De smokkelary speelde een groten
rol, en gaf aanleiding tot pikante avonturen die wel waard waren eens geschetst te
worden. Ik herinner my uit myn jeugd vele verhalen van vechtpartyen met de Franse
douanen, van nachtelyke landingen op de Friese eilanden, van stapelplaatsen op
Helgoland, van holen in de duinen. Myn vader heeft eens met zekere D. Visser (een
soort van Paul Jones op kleine schaal; later was hy vredig koopvaardyschipper, en
voerde de Havana-packet) een hun behorend schip losgemaakt ‘van de ketting’ te
Enkhuizen, en onder 't vuur der kanonneerboot die hen vervolgde, uit de haven en
naar Engeland gebracht. Er ware een schone roman te schryven over dat: sixty
years ago.
(1867)
71:27 - Dit laatste is hoofdoorzaak. Wie 't wel meent met de waarheid, vrage eens,
niet aan den werkman, maar zelfs aan elken ‘fatsoenlyken’ burgerman met wien
men in aanraking komt, en die desnoods het gevorderde ‘kwartje’ zou kunnen
missen, of hy ooit een Museum bezocht heeft? Ik durf beweren: niet één van de
duizend. Van den werkman, dat is: van verreweg het grootste deel der natie, is geen
spraak. Hy heeft waarachtig dat ‘kwartje’ hoognodig voor wat anders. ‘Zo'n museum,
zou hy zeggen, is goed voor ryke lui: aan zo iets kan ik niet denken.’ En dat is waar.
(1867)
71:38 - Wy zyn te ‘fatsoenlyk’ en te ‘deugdzaam’ om goede
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stukken te maken. Myn ‘Bruid daarboven’ is een vod, juist om die reden. Thans zou
ik iets beters kunnen leveren, maar... men zou 't niet durven spelen. Want al beging
ik nu de bêtise niet, ‘deugd’ graaf te maken, of schelmen beschaamd, het publiek
houdt van die leugens, om zich 't recht te kopen in de wereld precies andersom te
doen. De uitgave van myn ‘Bruid daarboven’, een Jugend-Sünde heb ik 't genoemd,
had moeten vergezeld gaan van een opstel over dramatische kunst, en van een
wegwyzer hoe men van hartelyke, dweepachtige mensenliefde en offerdorst kan
geraken tot mensenverachting en bitterheid. Maar ik was aan 't zwerven, en had tot
schryven geen gelegenheid. Vry uilig werden enige fouten in dat stuk gegispt. De
beoordelaars (behalve misschien Lindo) zagen niet in, dat het hele stuk een fout
was. Ook begreep niemand het zielkundig verband tussen Holms bespottelyke
edelmoedigheid, en Havelaars misrekening. Doch, een vraag: hoe komt het, dat
een voddige spelery uit de dagen myner jeugd zo dapper is aangevallen, en dat
ieder dien ik (anders!) aanviel in later geschriften, zwygt als een betrapte dief?
Komaan, Nederlanders, dominees, ministers, professors, Van Twist, laat eens iets
van u horen! of durft gy niet? Zó is het.
(1867)
75:36 - Quand les vanités et les ambitions se combinent dans une même
effervescence, quand le succès est une affaire d'amour-propre et de calcul, on ne
sait jusqu'où peut aller l'activité humaine, et quel chemin elle fait dans les voies de
l'intrigue! Les plus honnêtes s'en défendent d'abord, puis finissent par s'y laisser
entraîner. Il en est de cette cuisine comme de toutes les autres, il ne faut pas la voir
de trop près. Quant à moi, j'en sortis profondément dégoûté du mécanisme
réprésentatif et des petits ressorts sur lesquels il repose.’ Louis Reybaud: Du
parlémentarisme.
Juist! Wie een oog slaat in de keukens waar de parlementspoppen worden
gebakken, is er misselyk van.
(1867)
84:38 - Toen Napoleon I Amsterdam bezocht, weigerde een karreman uit den weg
te gaan voor de keizerlyke rytuigen, onder bewering dat hy, volgens zyn instructie,
alleen hoefde te
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wyken voor een dokterskoets. De arme drommel kreeg de ‘zes weken’ maar werd
in 't geheim schadeloos gesteld.
(1867)
90:14 - Wanneer men de cyfers van gesneuvelden en gewonden vergelykt met het
getal manschappen dat aan veldslagen deelnam, komt men tot de conclusie dat
het onderscheid tussen goed- en slecht-schieten byna onverschillig is. In alle actiën
gaat het getal ongekwetsten, die zich overgeven of weglopen, dat der doden of
gewonden honderden malen te boven. Men zou voor z'n gezondheid een veldslag
meemaken. De bloedigste zyn, vergelykenderwys gesproken, vry onschadelyk. Er
bestaat een soort van ‘militaire eer’, onbegrypelyk voor iemand die ‘hart’ heeft. Het
spreekt vanzelf dat de overwinnaars gouden bruggen bouwen, en groter ruimte
laten aan de betekenis van: ‘avec les honneurs militaires’ dan een burger die zyn
land verdedigt, zou gelieven aan te nemen. De generaals doen dat à titre de
revanche, natuurlyk.
Onder de correctie. Als om een zegel te zetten op deze noot, spreekt de minister
van oorlog, by 't verdedigen van zyn budget, over een ‘tweede verdedigingslinie,
wanneer de eerste geforceerd zal zyn’, ja zelfs over een derde! Dit voorzien van
het ‘forceren onzer liniën’, overgezet uit het jargon der zogenaamde krygskunde,
beduidt eenvoudig: dat onze troepen zullen weglopen.
Zie, ik zou vrede hebben met een budget van oorlog, tienmaal hoger dan het is
(een kleinigheid altyd, in vergelyk met wat de Pruisen ons zouden kosten) wanneer
wy slechts voor dat geld generaals, officieren en soldaten konden bekomen, die
niet wegliepen, en ministers die niet, door dat weglopen voor te stellen als mogelyk
of waarschynlyk, ons leger voorbereidden en verlokten tot lafhartigheid. De natie
betaalt haar leger niet: om ‘liniën te laten forceren’, maar om één linie (dat is: de
grens) te verdedigen. Het spreekt vanzelf dat in de Kamer weer niemand opstond
tegen zo'n ministeriële budget-krygskunde. Krygskunde?... Idee 475!
(1867)
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Notities in handschrift
In een exemplaar der tweede editie van ‘Pruisen en Nederland’ (1879), bestemd
voor M.T.H. Perelaer en thans aanwezig in het Multatuli-Museum, heeft de schrijver
in 1882 met blauw potlood enige aantekeningen gemaakt, die met behoud van de
authentieke spelling hieronder zijn afgedrukt:
blz. 20

r. 24

parlementaire
redevoeringen
onderstreept.

22

15

Om te doorgestreept;
*
vervangen door: Hy zou

22

16

Op doorgestreept;
*
vervangen door: Om

32

19

vrede van Praag
onderstreept; daarbij: het
traktaat is heden 1882 nóg
niet ten-uitvoer gelegd. Zie
**
blz. 33

33

9

wat ik negeer onderstreept;
daarbij: zie den oorlog die
4 jaar later uitberstte!

34

27

aan Denemarken weder af
te staan, zo de
meerderheid der bevolking
daartoe den wens
openbaart onderstreept;
daarbij: is niet geschied

44

8

verplicht vóóruit te gaan.
Het behaald succes
onderstreept; daarbij: NB
zie de aanteekening op
***
blz. 48

45

11

Adolf onderstreept; daarbij:
de vent heeft zich laten
afkoopen. Z'n broer prins
Nikolaas dineert heel
gemüthlich by den Keizer
als deze te Wiesbadenis.

45

33

groot man onderstreept;
daarbij: 1882. Dit trek ik in!
Ik heb z'n veine voor
bekwaamheid aangezien.

*
*
**
***

In het hekelversje dat in deze editie in gewijzigde vorm is opgenomen.
In het hekelversje dat in deze editie in gewijzigde vorm is opgenomen.
In deze editie blz. 34 r. 25.
In deze editie blz. 46.
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Hy is geslaagd door
eigenschappen van niet
zeer verheven aard.
45

38

nieuw Noord-duits verbond
onderstreept; daarbij:
nieuw in '67. Nu reeds (na
'70) terziele, en uitge-
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breid tot 'n keizerlyk
Duitschland, dat men
Beieren gedwongen heeft
te provoceeren.
blz. 46

r. 12

laten binnenroepen,
binnentrekken
onderstreept.

47

15

bovendien een krygsfonds
worden gesticht
onderstreept; daarbij: dit is
na '70 geschied

49

9

en vlgg. dit is in '70 niet
geschied maar in den
onvermydelyken revanche
oorlog zal 't gebeuren. Het
voeren van den oorlog
zooals dat in 70 door
Frankryk geschied is, kan
niet ten tweeden male
plaats hebben!

50

21

rynvaart zalmteelt Ink.
Recht politie
verwikkelingen kustvaart
in Noord- en Oostzee

52

32

Samojeden een bewys tot
kaasmaken onderstreept;
daarbij: Dit is stipter
bewaarheid dan ikzelf
meende te mogen
gelooven. We leeren
tegenwoordig van de
Denen boter maken

53

32

byna zo ellendig als de
onze in Den Haag
onderstreept;.

54

3

daden onderstreept;
daarbij: daden, d.i. het
samenvallen van gelukkige
omstandigheden

55

33

juist het leveren van tot
gevaarlyk maken
onderstreept; daarbij: Ook
Bosscha zou zich
geschaard hebben onder
de brigade glimlachers van
Mr X!

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

56

27

lange streep langs de kant,
tot blz. 57 r. 21; daarbij:
Aan Mr X! Dit kan in
zekeren zin van al 't
volgende gezegd worden.

94

8

Schwatz- und
Klatschstube. Onze
kinderen etc. onderstreept.
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Causerieën
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GESCHREVEN APRIL-DECEMBER
GEPUBLICEERD MEI

1869
1869-FEBRUARI 1870
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Causerieën
I
Kan ik het helpen dat we geen woord hebben voor die eigenaardige wyze van
gedachten-uiting, waarin - naar men zegt - de Fransen zo ver zyn, of... geweest
zyn? Want er wordt beweerd dat die kunst verloren is gegaan, als 't glasschilderen.
En, wanneer al de benaming geen, zeer onbenyd, plaatsje krygt in het
Woordenboek der Nederlandse taal, zou dan toch de zaak kunnen bestaan? Ik wil
't beproeven.
Wat is er dan ook, après tout, voor nodig dan wat losheid van pen, enige kennis
aan de praatjes van den dag, en de hebbelykheid om aaneen te knopen wat God
en de natuur gescheiden hebben... Juist andersom als de voogd of dwingeland in
't treurspel.
- Scheiden, m'nheer... juist! Heb je al gehoord van 't schandaal? Zy is by 'r ouders,
en hy - per velocipède - naar Wiesbaden... of:
- Natuur der dingen, m'nheer! Heb je al van Voigts voorlezingen over den
oorsprong der mensen gehoord? Hy zegt dat we afstammen van apen...
En parenthèse - ik causeer - tot nog toe heeft het me niet mogen gelukken, onder
het plebs en den middelstand van Voigts hoorders iemand aan te treffen, die zyn nogal bekende Darwinse-stellingen begreep. De lui verbeelden zich stokstyf, dat er
eenmaal, volgens dat stelsel, een apin in de kraam kwam van een mensje.
Als 't my vergund is die parenthèse wat uit te breiden - ik causeer - wou ik hier
by zeggen, dat ik weinig gronden zou kunnen aanvoeren die - psychologisch
gesproken - zo sterk pleiten voor de plebeïsche opvatting van Darwins theorieën,
dan de koppigheid om van elke lyn een punt, van elke graduele wording een afgerond
feit te willen maken.
‘Alexander stichtte een stad in 't jaar... zoveel’ - ‘De Batavie-
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ren kwamen uit Hessen, 100 jaar vóór Christus’ - Er mankeert maar aan dat men
er byvoege: ‘met den eersten trein’, of: ‘tegen den avond van 'n mooien
Hemelvaartsdag’.
Zo zal er na eeuwen door schoolmeesters verteld worden hoe laat, op de minuut
af, de Javaan ryp is geworden tot het volledig besef der zegeningen ener ‘echt’
liberale - of ‘echt’ conservatieve - regering. Wat my betreft, ik profeteer niet, en
onthoud my daarvan te makkelyker omdat ik geen party trek. Wie er belang in stelt,
myn mening daaromtrent te weten... kan nalezen wat ik daarover herhaaldelyk
gezegd heb. Dit is zeker: ik ben te liberaal, om voetstoots alles af te keuren wat de
conservatieven doen. Ils ont du bon quelquefois, zoals Andrieux van de Koningen
zei.
Och, ik beklaag dien armen Voigt zo! En Darwin! En allen die zich inspannen om
begrepen te worden, en gedurig ontwaren dat ze... Zie die apen en myn Idee 523.
Daarom juist is causerie zo mooi. Verbeeld u een markies de vieille roche in de
kamer van Scarron, in de salons van Mlle Lespinasse, van Madame de Sévigné,
van Madame de Genlis, van Madame Geoffrin, van Madame du Deffand... de man
causeert. Is hy geestig? Neen. Hy debiteerde geestigheid, wat niet geheel 't zelfde
is. Hy sprak, effleurerend, over alles en over meer dan alles. Hy wist ieder hoorder
tot het maantje te maken dat - de bonmots weerkaatsende die er uitstraalden van
zyn zonnetje - zich verkneuterde van plezier en phosphorescerenden hoogmoed.
De man was ‘aimable’: hy behaagt.
Doch zie, later blykt hem dat deze of gene zyner toehoorders hem eenmaal
verkeerd begreep. Een kwinkslag op Madame Telle was opgevat als boutade tegen
den prefect van politie. Men hield hem voor den Maeceen - pour tout de bon - van
een verzenmaker dien hy ironisch geprezen had, enz. enz.
Vermagert nu onze markies? waarachtig niet! wat kan 't hem schelen. Hy
causeerde maar.
Dit nu is niet het geval by mensen die dom genoeg zyn wat ziel te mengen onder
de klokspys waarvan zy de munt hunner conversatie slaan. Ziel is duur. En de
ervaring dat men van zo'n kostbaar artikel veel heeft uitgegeven à pure perte, is
verdrietig... naar ik hoor, want ik spreek ditmaal niet by ondervinding,
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en het zou een raadsel zyn hoe ik op blz. 83 van den Havelaar zo heb kunnen
uitweiden over de smart van Jezus en Socrates als ik niet den auteur van Klaasje
Zevenster verdacht dat hy die tirade in myn boek had binnengesmokkeld.
- Hebt ge dat werk gelezen, Mevrouw?... dat wil zeggen: Klaasje Zevenster...
Deze vraag richtte ik tot een dame wier gast ik was. Uit eerlykheid moet ik betuigen
dat zy noch Sévigné heette, noch Geoffrin, noch du Deffand, noch iets van dien
aard. Doch... wat doet er de naam toe. 't Was een ‘fatsoenlyke’ hollandse vrouw.
Dat bleek. Want niet antwoordende zeide zy:
- Hé... nee... ja... dat is te zeggen nee... ik...
En ze wierp bitter verlegen blikken op haar man die - Art. 106 Ind. Burgerlyk
Wetboek - haar te hulp kwam met een diplomatisch:
- Ik heb 't haar voorgelezen, m'nheer.
en:
- Ja juist, zo is het, zei de vrouw. Myn man heeft het my voorgelezen...
Voorgelezen, weet u?
O, diepte der voorzichtigheid en der fatsoenlykhedens, beide der wysheid en der
gevatheid van de niet-wetende en niet zelf gelezen hebbende kinderen dezer wereld!
Gelezen? Neen. Horen lezen... ja, maar... met mate. ‘Denk niet, m'nheer, dat ik zo
arriérée ben Klaasje Zevenster niet te kennen. Ik respecteer me te veel om niet
tehuis te wezen in de litteratuur van den dag - helaas, Van Lennep, dat ding is reeds
lang litteratuur van verleden week - maar ook, mynheer, ik verzoek u, niet te geloven
dat ik weet wat een hoerhuis is. Ik verzeker u “bepaald”, niet te weten wat dat is.
Eilieve m'nheer, ontwaar en aanbid myn onkunde, zeg me toch - of liever om den
wille der kiesheid, zeg 't me niet - wat is toch eigenlyk een hoerhuis? Inderdaad, ik
weet het niet. Want zie, wel heb ik Klaasje Zevenster gel... horen lezen, maar m'n
man heeft er de hoerhuizen uitgelaten. Hy heeft me Van Lenneps meesterstuk
toegediend door den trechter zyner zorgvuldige délicatesse, door de zeef zyner
fatsoenlykheid... in één woord, door het filtreer van z'n hollandisme. Zal m'nheer
nog wat sla gebruiken?’
Nu sla of geen sla, ik merkte dat het mens er af wou zyn, en
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sprak dus over iets anders, want het is niet goed - vooral causerende - iemand
kennis op te dringen die hy versmaadt. Ik orberde myn sla in de vaste overtuiging
dat die dame...
Och, 't is zo'n vervelende taak voor Hollanders te schryven. Daar hebben ze nu
waarlyk de zegelbelasting op de dagbladen afgeschaft, puur uit medelyden met die
arme redacteurs. Lezer, hebt ge wel eens een Courant geschreven? Doe het eens,
en stel u voor dat ge 't dagelyks doen moest. Verbeeld u, dat ge dan nog boven en
behalve de zeeziekerige inspanning die 't ondankbaar werk u berokkent, belasting
te betalen hadt ‘voor elke vierkante duim ruimte’ - geykte term - die ge met uw
denkbeelden vult... o, 't is vreselyk! En dan later de smart over 't niet-willend
Jeruzalem, waarop ik reeds doelde als het lot van ieder die meer wil dan causeren.
Voelt ge hoe diep hem de wonde grieft, dien welmenenden schryver der
correspondentie-artikels, die den volke iets heeft medegedeeld over zeker gerucht
omtrent de vermoedelyke strekking der reize van zekeren diplomaat naar zekere
stad tot het ontmoeten van zekere persoon, ten einde hem te polsen over zekere
zaken die in zeker opzicht niet zonder zeker belang zouden zyn voor zekere plannen
van zekere party?... Voelt ge hoe grievend het zo'n correspondent moet treffen,
later te ontwaren dat men al die zekerheden voor zeer onzeker heeft gehouden, en
dat, in weerwil zyner verzekeringen.
Maar, om billyk te zyn, er bestaat een nog zwaarder lot dan dat van een
courantenschryver. Het is dat van den arme die de couranten lezen moet. Ik
sympathiseer ten volle met de zachtmoedigheid der wet, die de nieuws- en
gedachten-fabrikanten van de duimschroeven der zegelbelasting bevrydde, maar
gloort er dan nergens een vonk van meewarigheid voor de ongelukkigen die gedoemd
zullen zyn tot het genieten (germanisme!) van die dagelykse pitance der pers? Ik
had gehoopt dat het zo moeilyk gevonden equivalent wat hoger zou geweest zyn,
om daaruit de goede burgery schadeloos te stellen voor het ongemak dat het
innemen van al die ‘vierkante duimen gedachte’ onmisbaar moet teweegbrengen.
Hoe, ik zal - om, als die mevrouw van de sla, op de hoogte van myn tyd te blyven
- dagelyks moeten plaats ruimen in myn gemoed voor allerlei kennis en weten-
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schap; ik zal myn geheugen tot een pakhuis moeten maken van elke byzonderheid
die er voorviel te Nullenburg; ik zal myn aandacht moeten lenen tot het laden en
lossen van allerlei nieuwtjes en denkbeelden, en er zou hoegenaamd geen
schadeloosstelling worden gegeven voor dat ruw misbruik der vermogens myner
ziel? Dat is infaam. Halve rechtvaardigheid, uw naam is zegelafschaffing!
Daar is te Rotterdam een man. Dit nu begryp ik zonder inspanning, en ik vorder
geen pakhuishuur voor 't opnemen in myn gemoed van zulke waarheid. Maar... die
man heeft z'n been gebroken.
Wat gaat my dit aan? Er worden zoveel benen gebroken. Elk been is wel
beschouwd bestemd ten laatste gebroken te worden. Wat raakt het my of die man
z'n been wat vroeger brak dan gewoonlyk?
Maar ik vergis me. Niet het bericht dat die man z'n been heeft gebroken, maar
‘dat hy het ongeluk heeft gehad z'n been te breken’ - denk aan de belaste □ duimen!
- moet ik opnemen in myn voorstellingsvermogen. Goed. Ik doe het. Ik doe 't met
weerzin, maar... ik doe het.
Zo goedkoop kom ik er echter niet af. Ik moet weten dat de man Jansen heet, dat
hy verversknecht is - schilder zeggen de Amsterdammers - dat zyn vrouw hoogst
zwanger is...
Van m'n jeugd af heeft het my getroffen, hoe altyd alle vrouwen hoogst zwanger
zyn, als hun echtgenoten van een ladder vallen. Er schynt zeker mysterieus verband
te bestaan tussen duizeligheid en aanwas van populatie.
Hoe dit zy, ik heb 't relaas gelezen, en daarmee de plaats gevuld, die ik had
kunnen gebruiken voor iets beters - Idee 464. Ik ga nu voorby, hoeveel zaken van
die soort door de voortaan onbelaste courantenschryvers op deze wyze verraderlyk
in myn gemoed worden geworpen. Maar zie... den volgenden dag moet ik kladden
in myn memoriaal. De man heette niet Jansen, maar Pieterse. Hy was geen verver,
maar stucadoor. De vrouw was - ausnahmsweise - niet zwanger, daar de
beenbreukige niet getrouwd was. Ook had hy niet zyn been gebroken, maar slechts
z'n broek gescheurd. De zaak was voorts niet te Rotterdam voorgevallen, maar...
nergens, als ge wilt, want het is wél zo!
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Had nu elk krantenlezer iemand die zich tot zeef of filtreer wou pretéren... och lieve
hemel, wat zou er weinig overblyven van de zevensterren onzer dagbladlitteratuur!
Ik ben zo gelukkig niet, en zal - tenzy ik liege - volmondig ja moeten zeggen, als
men my vraagt: of ik de dagelykse voortbrengsels onzer pers gelezen heb. Maar
het zal my moeite kosten zo oprecht te zyn. Wat zal men van my denken!
In Godsnaam! Men mag zich niet beter voordoen dan men is. Ja, ik heb gelezen,
en lees nog dagelyks wat Handelsblad, Rotterdammer, Tyd, Arnhemmer en Dagblad
ons vertellen van diplomatische reizen, gevallen ververs, ‘echt’ liberale of ‘echt’
conservatieve beginselen! Ik lees dat alles, en beken het, maar, nog eens, het kost
my moeite.
Want het verstand heeft z'n pudeur, zowel als 't bourgeois fatsoen van die
filtreerdame. Als zy ben ik beschaamd, en als zy zoek ik naar een slaschotel, om 't
gesprek af te breken dat myn oprechtheid in de klem brengt.
Daar ik maar causeer - vergeet dit niet, lezer. Ik heb geen embonpoint te verliezen
- zal ik 't my niet aantrekken, als deze of gene uit het voorafgaande tot het besluit
komt, dat ik de zegelbelasting had willen zien behouden. O neen. Indien ik - par
impossible, naar 't schynt - lid van de Kamer ware geweest, zou ik voor de afschaffing
gestemd hebben, maar... sans phrase! Want de zaak is te eenvoudig en te nietig
om daarover zoveel dwaasheid en wysheid te verkopen, als op 't laatste Letterkundig
Congres, in de dagbladen en in brochures geschied is. De verhandelingen over die
materie hadden evenwel, boven de beenbreuken, dit voordeel dat men ze uit den
weg kon gaan. Door een gemoedelyk bovenschriftje waren de zeef-echtgenoten
gewaarschuwd, en vele couranten die in ellenlange artikelen betoogden dat Mr De
la Palisse een uurtje voor z'n dood nog in leven was, hebben een onsterfelyken
roem behaald door het goed vertrouwen waarmede men hun artikelen oversloeg.
Anders was het gesteld met de ‘behoudende’ bladen, die - ik weet niet recht
waarom? - 't consigne schenen ontvangen te hebben het dagbladzegel met klauw
en tand te verdedigen. Zy moesten bewyzen dat La Palisse dood was vóór z'n
overlyden, en hadden dus talent nodig. Ze bezaten dat ook. Het ‘Dagblad’
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was uniek, en voorzeker zou de zaak anders zyn uitgevallen, indien de uitslag ware
afhankelyk geweest van het spiegelgevecht dat daarby vertoond werd. De afschaffing
was een parti-pris, - 't werd tyd! - en 't is inderdaad te betreuren dat een begaafdheid
als van den heer Lion...
Lezer, weet ge wel dat die heer zo'n ‘byzonder gemeen persoon’ is? Ik geloof
niet, dat er - na Multatuli altoos - tussen Dollart en Moerdyk iemand gevonden wordt,
die den heer Lion te boven gaat in ‘byzondere gemeenheid’. Die man denkt gemeen,
spreekt gemeen, handelt gemeen; staat, loopt, zit, eet en drinkt gemeen; ja, ik ben
overtuigd dat hy gemeen slaapt en droomt. En, ik zeg dit niet als een lasteraar - er
zyn er zo! - die zich wegstopt als men hem reden vraagt van zyn kwaadspreken. Ik
blyf het antwoord niet schuldig, als men my vraagt wat dan toch de misdaad is,
waaraan Lion zich gedurende 24 uren in het etmaal schuldig maakt? Ik zet puntjes
op de i's, en trotseer de vervolging wegens laster. De heer Lion, om het dan maar
ronduit te zeggen, is...
Maar het zou jammer zyn, als ik deze eerste Causerie tot punt van uitgang maakte
van een injurie-proces. Ook komt my de juiste kwalificatie van de verregaande
‘gemeenheid’ des heren Lion moeilyker voor dan ik aanvankelyk dacht, en als ik
my vergis in de termen zal ik 't proces verliezen, dat ik provoceer. Zo gaat het dikwyls.
Men meent iets te weten, en zodra het er op aan komt de juiste uitdrukking te kiezen
voor zyn indruk ontsnapt ons het beeld dat zo helder scheen. Ik vraag uitstel voor
het indienen myner gemotiveerde acte van beschuldiging tegen den Hoofdredacteur
van dat vervloekte Haagse Dagblad. Misschien vind ik 't verloren meesterwoord
onder deze of gene acacia terug, nog voor het sluiten myner Causerie, en zo ja,
dan zet ik 't er nog even, al ware 't als postscriptum, by. D'ici-là vergenoege men
zich met de plezierige overtuiging dat de persoon in kwestie schuldig is aan
verregaande ‘gemeenheid’. De redacteuren van... al die andere couranten voornamelyk liberale - zyn brave lui.
Dat woord ‘liberaal’ heeft wat in! En die uitdrukking is de enige niet, beste lezer,
waarop deze of gene revenant z'n rammelende tanden stomp zou byten, als hy
eens terug kwam om te
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horen welke vorderingen de Nederlandse taal gemaakt heeft, sedert enige tientallen
jaren. Armoede van denkbeelden tracht zich te verschuilen achter de modewoorden
van den dag, en er behoort waarlyk voor iemand die niet met z'n tyd meeging,
inspanning toe, om te begrypen wat men bedoelt. Oude woorden veranderen van
zin. Nieuwe worden ingevoerd. Weer andere uitdrukkingen versleten zodanig door
al te herhaald gebruik, dat ze volstrekt geen zin meer hebben.
Ik herinner me - och, 't is zo lang geleden! Het was lang, lang voor ik naar Indië
werd gezonden voor myn educatie - ik herinner me dan hoe ik eens in een dorp
naby Purmerend door boerenjongens werd nagelopen en uitgejouwd, omdat ik een
broek droeg die tot nederigheid werd gedwongen door een paar souspieds.
- Kaik, hai heit skoytjes an... luidde het Ilpendammer: Kruist hem! en ik liep zo
hard weg, als myn skoytjes gedoogden.
Nu, zonder vergelyking overigens, want ik ben geen voorstander van kruisigen,
ook al drukt men zich anders uit dan ik, by elke aanraking met het jonge Nederland,
sta ik te kyken als die boerenjongens by myn souspieds. En niet het jonge Nederland
alleen draagt ‘schuitjes’. Alom, in gesprekken, in vlugschriften, in advertentiën, in
preken en pleidooien zelfs, bemerkt men zekere zucht naar iets nieuws in den vorm.
Ik zou daar niets tegen hebben, indien zodanig streven het kenmerk droeg van
behoefte aan oorspronkelykheid. Maar - en dit is het eigenaardige van deze
nieuwigheden - ze dragen het schandteken der slaverny van bête, idiote
navolgingsmanie op het voorhoofd, en blyven slechts modieus of gedistingeerd in
de ogen van... Ilpendammers, die niet wisten dat ik eerst permissie kreeg om myn
broekje te breidelen, toen de mode van die onder-bretels reeds lang aan 't afgaan
was.
Toch was ik er groots op, en nooit ging ik met meer genoegen - met minder
weerzin, bedoel ik - naar de kerk, dan op den eersten Zondag na die omwenteling
in myn garderobe. Voor geen geld had ik het gezeur van den voorzanger willen
verzuimen, en ik genoot - germanisme alweer - vóór- en nagebed, dertiendelige
preek, toepassing, en zelfs den zegen. Alles om zoveel langer myn souspieds te
laten kyken.
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Zo loopt men ook met nieuwe woorden rond, en het is grappig om te zien hoe daarby
het verwaand schoeisel wordt vooruitgestoken. Grappig! Och neen, vervelend en
bedroevend is het, te moeten ontwaren dat men alleen dáárom in de kerk der
conversatie of in de katechiseerkamer der polemiek gekomen is, om nieuwigheden
te luchten te hangen, die we reeds zagen dragen door de dii minorum gentium der
mode.
Het jammerst is dat dit misbruik - als immer - het gebruik bederft. Ik weet waarlyk
niet meer hoe ik my moet uitdrukken, als ik iets prachtig vind. ‘Prachtig’ is
tegenwoordig alles waarover men niets te zeggen weet. ‘Prachtig’ zyn, eens voor
al, al de redevoeringen der leden van onze party. ‘Akelig’ is alles wat mishaagt, al
ware 't ook door lafheid of onbeduidendheid. ‘Bepaald’ is verheven, of verlaagd, tot
een adverbium dat Borger voortdurend doet omkeren in zyn graf. Laat ons hopen
dat het ten slotte, voor 't afdanken als stopwoord, een even getal keren gebruikt zy.
De man die zo flink staccato het woord gebruikte om de grenzen aan te duiden die
‘vader Ryn’ stelt aan 't ‘vorstelyk rechtsgebied’, heeft wel verdiend op z'n rug te
liggen. En alle gestorvene mathematici - zo stipt op 't bepalen, waarin ze gelyk
hadden - ook.
Het woord ‘flink’ dat me zo even uit de pen viel, neemt in de schryftaal van dag
tot dag meer de overhand, en wel - natuurlykerwyze! - liefst in een zin, waarmee 't
woord zelf verlegen wezen zou, als 't voelen kon. Ik heb vrede met een ‘flinken’
arbeider, een ‘flinken’ agent van politie, een ‘flink’ besluit, enz. Maar ‘flinke’
onderhuizen, die men te huur aanbiedt, ‘flinke’ kameniers...
O, erger nog! De novateurs gaan tot ‘fiks’. En ook daartegen zou ik me niet
verzetten, als men - dit woord borgende aan 't Latyn, wat ons toch even vry staat
als den Fransen het verliplappen van hun hele taal - het gebruikte in den zin van:
vast, stevig, ferm. Doch zie, wat gebeurt! Ieder weet dat geen oprechte Hollander
gelukkig kan zyn zonder ch's als onnodig staartje van woorden of lettergrepen die
op s uitgaan. Daar las ik nu niet langer geleden dan gister, dat een fatsoenlyke
Mevrouw...
Eens voor al, alle adverterende personen zyn door en door fatsoenlyk en pégé.
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...dat een fatsoenlyke Mevrouw een ‘fiksche’ meid vraagt. Stond er nu fikse of liever
nog fixe, dan ware de uitlegging niet moeilyk. Die meid moet vast op haar benen
staan, zou men kunnen denken. Wellicht sukkelt die fatsoenlyke Mevrouw aan
vallende ziekte. Misschien ook maakt mynheer nu en dan misbruik van sterken
drank, en de meid zal belast worden met de zorg dat hy in zulke crises behoorlyk
naar z'n bed wordt gebracht. Mogelyk is 't fatsoenlyke huis wat bouwvallig... de pui
waggelt misschien, en de fixe meid zal dienst doen als caryatide. Ook kan 't zyn dat
het woord fixe op te vatten is in verstandelyken zin. De meid moet stevige begrippen
hebben over de dogmatiek, en zich noch door Zaalberg, noch door den zendeling
Esser van haar stuk laten praten. Wie weet ook of er niet een zedelyke betekenis
aan het kwestieuse woord moet gehecht worden. De vorige meid verwisselde telkens
van vryer, de nieuwe titularis zal in staat moeten zyn al haar vryers behoorlyk te
fixeren...
Hoe dit zy, met myn gewone goedwilligheid zou ik begrypen wat die fatsoenlyke
Mevrouw met haar postulaat bedoelt, indien niet de ongelukkige ch myn
welmenendste uitleggingen den pas afsneed. ‘Fiksch’ staat er, dat is: fikachtig, fikkig,
fikkerig, gezind tot... eilieve, ieder die Duits verstaat zal inzien, dat de zeer
fatsoenlyke Mevrouw (pégé) zonderlinge eisen stelt aan haar vrouwelyk personeel.
Maar als ik haar kende en ontmoette, zou ik me wel wachten haar dit te zeggen.
Want ik heb gehoord - by ondervinding weet ik dit alweder niet - dat velen boos
worden, als men hen opmerkzaam maakt op dwaling.
Daarom ook zwyg ik over de ‘agrarische wet’ - alweer een nieuw woord! Zou men
niet menen dat het Gracchussen regende? - over de Maatschappy tot enz. van den
Javaan, over onze Tweede Kamer, over onze Kieswet, over de
Scherpschuttersverenigingen, en over nog veel meer.
MULTATULI

P.S. Daar valt me, by 't schryven van m'n naam, de misdaad van Lion in. De man
heeft - in Holland! - talent. Quel crime abominable... ce pélé, ce galeux... Zie zo, 't
is er uit. En nu 't proces van injurie! -
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II
Juchhé... juchheisa... hoera... hoezee... nu weet ik het!
Als ge my toestaat tot bedaren te komen (het laatste modeplaatje der litteratuur
zegt: wanneer ge my toestaat. Omslachtig is 't wel, maar styf), als ge my toestaat
tot bedaren te komen van m'n al te grote vreugde - la joie fait peur - zal ik u vertellen
wát ik weet. Er is een ontdekking gedaan... er is een uitvinding geschied... die...
dat...
Hoe 't zy, laat ons eerst bedaren. In myn overspanning zal ik misschien de zaak
verkeerd voorstellen, en daardoor veel schoons bederven.
Intussen wil ik trachten, even bedaard alsof ik niet razend verheugd was, iets
anders te behandelen.
Vooreerst dan: ik heb twee dagvaardingen ontvangen. Van twee kanten ben ik
aangeklaagd wegens laster, en als ik over veertien dagen in gebreke blyf met myn
causerie, denk dan maar dat ik achter slot zit. Want ik vrees veroordeeld te zullen
worden. Met gewone lezers-kortzichtigheid zal deze of gene nu denken dat de heer
Lion... mis! Ik heb niets van den man gehoord, en 't schynt dat hy, met een by
journalisten niet zeldzame onbeschaamdheid, myn beschuldiging zoetsappig geslikt
heeft. Neen, de eerste dagvaarding is...
Maar ik wil liever beginnen met de tweede. Honneur aux dames. Ja, aux dames!
Want de beschuldiging gaat uit van een vrouw. Verbeeld u, er staat in de
dagvaarding: ‘Wegens het de klageres in den mond gelegd hebben van woorden,
termen en uitdrukkingen, dewelke zy klageresse beweert nooit ofte nimmer te hebben
gebezigd, en welke woorden, termen en uitdrukkingen haar klageresse zouden
overgeleverd hebben aan de verachting en den haat harer medeburgers, indien zy
klageresse die woorden, termen of uitdrukkingen wel hadde gebezigd.’ Dan volgt
er nog iets van ‘overzulks’ en zulke dingen.
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Myn eerste indruk was dat my dit stuk werd toegezonden om my in de gelegenheid
te stellen my wat te oefenen in styl. Maar deze mening werd me ontnomen door
een tegelykertyd ontvangen brief waarin die dame my op de hoogte brengt van haar
toorn.
Na de mededeling namelyk dat zy P.G. is - een communicatie die in geen
fatsoenlyk hollands geschrift ontbreken mag - gaat ze aldus voort:
- Toen ik u sla aanbood...
Lieve God, daar verwyt ze my haar weldaden!
- Toen ik u sla aanbood, kon ik er niet op bedacht zyn, dat ge zo spoedig na 't
gebruik maken van myn gastvryheid...
Alweer! Un bienfait reproché... Zou men er niet voor schrikken ergens anders sla
te eten dan in z'n eigen huis!
...gastvryheid, u zoudt veroorloven my te maken tot de risée van alle fatsoenlyke
mensen, door my afschuwelyke woorden in den mond te leggen, die ik nooit gebruikt
heb, en welker betekenis ik niet begryp.
Hoe weet ze dan dat die woorden afschuwelyk zyn?
- Ik heb Klaasje Zevenster door myn man horen lezen zódanig dat ik daarvan
alleen het schone genoot, voornamelyk den verheven styl, de juiste
karakterschilderingen, den ongekunstelden dialoog, en het extract van Ds Bols
ridderlykheid. Al wat aanstotelyk was, of maar uit de verste verte aanstotelyk schynen
kon...
‘Verste verte’ recommandeer ik aan verzamelaars van verlepte taalnieuwigheidjes.
Het zou kunnen geplaatst worden onder de rubriek: Litterarische ploerteryen, en
gerangschikt tussen: ‘bepaald’, en: ‘ik weet er alles van’.
- Zó ver ging de kiesheid van myn echtgenoot - hy is lid van den kerkeraad,
mynheer! - dat hy zelfs die hele ‘mevrouw Mietje’ er uit heeft gelaten, uit vreze dat
ik in de voorgewende domheid van die verhevene figuur een persiflage zou menen
te ontdekken, schoon het toch van algemene bekendheid is dat ik my nooit aan het
voorwenden van domheid heb schuldig gemaakt. Ook heeft myn echtgenoot de
scabreuze passage overgeslagen - de vader van myn echtgenoot is ouderling,
mynheer! - waarin de Leidse jongelui ‘van achteren’ ontdekken dat Klaasje geen
jon-
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getje is. Myn echtgenoot - hy heeft zelfs een broeder die dominee is, mynheer, en
de neef van onze meid is koster - hy heeft, improviserende onder 't lezen, dien
Haagsen baron, die zo onhaags, onhandig en onbaronnig, een romanheldin wil
verleiden met een tientje, omgeschapen in een ‘oude getrouwe’ stovenzetster, die
wel verre van onkiese bedoelingen te koesteren, haar decentie zó ver dryft dat ze
haar vyfogige voedsterlingen blinddoekt, om ze het spionneren te beletten. Te mynen
behoeve heeft voorts myn gezegde echtgenoot die Klaasje eerst op tienjarigen
leeftyd in de banketbakkersdoos laten plaatsen, om door grotere verwydering van
het vermoedelyk ogenblik der geboorte, de gedachten der Leidse jongelui, en de
mynen, af te leiden van andere vermoedelyke ogenblikken. Klaasjes liefde voor
dien jongen graaf - die in vergelyking van een Amsterdamsen patriciër niet veel
meer dan een koelie is - werd onder de handen van myn man omgewerkt in een
voorheersende liefhebbery in huishoudelyke bezigheden, als 't inmaken van zuurkool,
rolpens e.d., zodat ook aan dien angel, door welken myn al te vurige
verbeeldingskracht misschien zoude gewond zyn, de punt is afgebroken.
- Ga nu na dit alles eens te rade by u zelven, mynheer, hoe onmogelyk het is, dat
ik de woorden gesproken heb die ge my kwaadaardigerwyze toedicht. Ge schynt
weinig omgang met fatsoenlyke vrouwen gehad te hebben, mynheer, anders zoudt
gy weten dat zy uitmunten in een onwetendheid, waarin zich de kracht en de wysheid
Gods ten duidelykste openbaart...
Daarop volgde nog een en ander in den trant van Klaasje van de Gracht (zie blz.
zoveel myner Ideeën) waaronder een verzekering dat ze nooit iets anders had
gelezen dan ‘de Schrift’, en dus niet in staat was onkiese uitdrukkingen te gebruiken.
Dat ‘dus’ is aardig.
Ik zit zeer met de zaak verlegen. Te meer omdat zy stipt genomen gelyk heeft,
en inderdaad geen enkel van de woorden heeft gesproken die ik meende verstaan
te hebben, toen ze my sla aanbood.
Dat heeft men er van dichter te zyn. Zo'n wezen meent altyd meer te begrypen
dan er te begrypen valt, en schept een wereld... uit 'n paar slablaadjes. Myn besluit
ten aanzien dezer rechts-
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kwestie is genomen. Ik zal ronduit schuld bekennen, en betuigen dat ik die dame
voor zeer onwetend houd.
Nu de andere zaak. Die is erger, en ook daarin zal ik waarschynlyk succomberen,
én omdat ik alweer ongelyk heb én omdat myn tegenparty ditmaal geen onwetende
dame is, maar integendeel bestaat uit een verzameling van mannen die byzonder
veel weten. Ik heb myn hand gestoken... niet in een wespennest - want myn vyanden
zyn leeuwen - niet in een leeuwenhol - want hun getal is legio als van een
wespenzwerm... nu, maak de vergelyking maar in orde.
De beschuldiging ‘overzulks’ welke ik ditmaal ter verantwoording word geroepen,
luidt: ‘wegens het zyn lezers in den waan getracht hebben te brengen...
Oef!
...dat de corporatie der Nederlandse dag-, week-, maand-, jaar- en
vlugschriftenvervaardigers alleen daarom den heer Lion met vereende pogingen
tracht te doen voorkomen als iemand van “byzondere gemeenheid” dewyl gezegde
dag-, week-, maand-, jaar- en vlugschriftenvervaardigers jaloers zouden zyn van...
Jaloers van! style Klaasje Zevenster.
...jaloers zouden zyn van de talenten diens redacteurs, een insinuatie, dewelke
gezegde dag-, week-, maand- enz. vervaardigers zoude blootstellen aan den haat
en de verachting hunner medeburgers.’
Wat moet ik nu doen? Eerlykheid komt in rechten niet te pas. Anders zou ik
zeggen, dat ik juist, precies, ‘bepaald’ zelfs, gemeend heb wat ze my ten laste
leggen. Het gevolg is een veroordelend vonnis. En als ik aan myn woorden een
andere uitlegging tracht te geven... als ik aan 't knoeien ga, dan verlies ik 't ook,
want dat verstaan die dag-, week- enz. vervaardigers beter dan ik.
Ik zie een moeilyke toekomst tegemoet. Met het oog op de wraakzucht dier
onwetende dame (P.G.) bereid ik me voor tot de oplossing van 't ingewikkeld
vraagstuk, hoe men in twee gevangenissen tegelyk kan worden opgesloten.
Een troost blyft me over. Enkel of dubbel gevangen, gedurende den tyd myner
afzondering zal ik niet in de gelegenheid zyn
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myn straf te verzwaren door 't ‘genieten’ der producten van de heren die... niet
jaloers zyn op talent, o neen!
De markies verliet een ogenblik 't salon. Toen hy terugkwam, trapte hy op 't staartje
van een discours dat in zyn afwezigheid...
- Lion beschermen... Dagblad pryzen... verkocht aan het behoud...
Gelyk alle staartjes waarop men trapt, kronkelde ook dit staartje weg, en verborg
zich onder: mooi, warm, guur weer vandaag, en iets over de opera...
- Ja, 't is guur, en de opera is tegenwoordig... zó zó, zei de markies terwyl hy wat
snuif van z'n jabot afknipte.
In Klaasje Zevenster en dergelyke prachtstukken laat de auteur z'n helden altyd
een haaltje aan pyp of sigaar doen als hy verlegen is om een stopzin. Een markies
geeft men snuif en jabot voor zulke gelegenheden.
En waarom voert ge hier een markies in? 't Is om op causerietoon te kunnen
blyven, en daardoor 't recht te kopen niet nog magerder te worden dan ik ben. Waar
zou 't heen, als ik toegaf in de verontwaardiging die elken weldenkende bezielen
moet by 't vernemen van zulke lasterpraatjes. Waarmee toch heeft ‘het behoud’
verdiend dat men het tentoonstelle als verkwistend? Zou men de zo zuur
byeengebrachte penningen voor evangelisatie, (liefst buitenslands, en zo ver af
mogelyk) voor bybels, (zonder één enkel apocrief boek er in) zou men, als
ongetrouwe rentmeesters, zulke tot heilige doeleinden byeen gezamelde gelden
wegwerpen aan iemand die de onheiligheid zelve is? Laster! Ik verzoek ernstig myn
vrienden den behouders zulke ongerymde beschuldigingen niet naar 't hoofd te
werpen, beschuldigingen te zotter, daar toch ieder weten kan dat de ware behouder,
op 't punt van liberaliteit byna zo vasthoudend is, als de liberalen zelf. Hadde men
nog de vooruitgangsmannen beschuldigd my te hebben omgekocht... de zaak ware
min gevaarlyk geweest, dewyl by de bekende offerzucht der liberalen, niemand
daaraan 't minste geloof zou hebben geslagen. Voor belangstellenden diene dus a
governo dat ik nog altyd te koop ben. Voor f 10.000 's jaars wil ik pégé worden. Voor
f 20.000 bewys
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ik dat vrye arbeid op Java, geen leugen is. Voor f 30.000 zou ik my verbinden aan
te tonen dat de Septuaginta de élite van 't Nederlandse volk en de Thorbeckiaanse
kieswet een pronkstuk is. Met f 40.000 zou men 't betoog kunnen kopen dat Mr Van
Twist een kundig, yverig, bekwaam landvoogd geweest is... neen, wel beschouwd
kan ik 't er niet voor doen. Maar ik wacht een bod, te adresseren op z'n buiten by
Deventer, waar ik zal gaan logeren zodra ik uit myn gevangenissen kom.
Die man praat nog altyd mee, zelfs over Indische zaken, waarin hy, gelyk ieder
weet, een ware specialiteit is. Men verzekert dat hy druk bezig is met een maleis
woordenboek dat in het licht zal verschynen tegelyk met 's mans ‘beredeneerd
overzicht der belangrykste gebeurtenissen in Nederlands-Indië gedurende het
beheer van den schryver, beschouwd in verband met art. 55 van het
Regerings-reglement’. Dit stuk zal, evenals het woordenboek, dat reeds tot ‘ada
baai’ gevorderd is, in echt-christelyken geest geschreven zyn, en o.a. een heldere
toelichting bevatten van het bekende kuisheidsbesluit. De schryver - geen enkelen
lauwer ongeplukt willende laten, en niet geheel zonder yverzucht op Ten Kate die
Genesis op geologische rymen gezet heeft - stelt zich voor een dichterlyk quodlibet
te leveren waarin de Banjermasinse moorden, de rystlevering op Banka en al de
jongelui die door het joséfisch besluit radicaal verongelukt zyn, tot een harmonisch
geheel worden samengesmolten.
Behalve door dezen letterkundigen arbeid blyft de heer Van Twist zich byzonder
onderscheiden op staatkundig gebied. Men heeft aardschudding waargenomen in
de buurt der grafsteden van Adam Smith. By het behandelen der zegelwet heeft de
edele man de treffende opmerking gemaakt, dat in een staat welks begroting geen
excedent opleverde, elke afschaffing van belastingen moest vergezeld gaan van
een equivalent. De te grote bescheidenheid van den spreker heeft weder belet hem
te verstaan, en ik heb redenen te geloven dat het byblad den moed niet gehad heeft
's mans redevoering ongeschonden over te nemen. De meeste heren namelyk
waren van oordeel dat het equivalent welks noodzakelykheid door Mr Van Twist
was ontdekt, moest worden gevonden in den jenever. Daartegen verzette zich, als
ik wel geïnformeerd ben, de edele man. Het zo valselyk gesuppri-
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meerd advies van den menslievenden staats-wysgeer luidde dat: er een herziening
van het kadaster nodig was; dat de grondbezitters veel te laag waren aangeslagen
in de algemene lasten; dat hy voor zich z'n buitenplaats aanbood... zyn dierbaar
Buffelrust... Het spookt er, moet ge weten!
Het gerucht dat alle leden der Eerste Kamer - grondeigenaars! - dit voorbeeld
zouden gevolgd hebben, schynt evenwel ongegrond te zyn, en wel uit vrees voor
het verkleinen van des heren Duymaers edelmoedigheid. De algemene smaak is
op den jenever gevallen - ik bedoel op een equivalent door verhoging van accyns
op dien drank - en 't is te voorzien dat eerlang slechts een man van middelen zich
't genot der dronkenschap zal kunnen veroorloven.
De tribune is onbeschaamd. Verbeeld u, sedert enigen tyd, (laat genoeg!) zyn de
rechtbanken op 't lumineuse idee gekomen dat groothandelaars, in het bezit
gevonden wordende van gesloken jenever, vervolgbaar zyn. Nu, de heer Van Twist
dacht er ook zo over, en hy behandelde dit zo moeilyk thema met z'n gewoon talent.
Doch zie, ietwat duizelig van z'n kruistocht tegen sopi-gelap, gleed hy uit op de
helling van zyn welsprekendheid, en zonk weg in den afgrond van 't spreekwoord:
‘de heler is zo goed als de steler’. Daarop vernam men gemor onder het publiek,
dat deze aanhaling ongepast vond in den mond van den man die Slymering in
bescherming had genomen tegen Havelaar. Om zulke vitteryen tegen te gaan is er,
naar ik verneem, een ontwerp van wet in behandeling waarby bepaald wordt, ieder
die als opperhoofdheler van knoeiery bekend staat, en op een gepast ogenblik weet
te zwygen ‘uit vrees voor schyn van partydigheid’ een diploom uit te reiken als lid
der Eerste Kamer en de eigendomsbewyzen van een mooie buitenplaats.
Ik hoop dat men toch behoorlyk nieuwsgierig wezen zal naar de oorzaak der vreugde
die my bezielde, toen ik met zoveel gejuich deze causerie aanving. Welnu, de zaak
is dat ik nu eindelyk weet waartoe een dagblad dient. Ik had er vaak over gedacht,
veel gepeinsd, diep onderzocht, ernstig gestudeerd... maar eerst nu is me die
cirkelkwadratuur helder voor ogen gelegd. Ik kan 't nu prompt opzeggen tot den
1000sten decimaal toe, ja verder

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

120
nog. Wie is de edelmoedige die my zo op de hoogte heeft geholpen? Lieve lezer,
't staat in alle letters te lezen in het Handelsblad van den 9den April. Om u deelgenoot
te maken van myn vreugde en van myn verrassing, wil ik de gehele... kwadratuur
voor u afschryven. Het Handelsblad spreekt:
‘Wy van onze zyde hebben nooit ontveinsd welk gevaar ons bedreigde door de
concurrentie welke van een ongezegelde journalistiek te wachten is, en voor welke
wy thans staan. Toch hebben wy ons aangesloten by de beweging ten gunste ener
inderdaad vrye drukpers, en verheugen ons oprecht in haar verkregen uitslag. Wy
zullen niet in gebreke blyven haar gevolgen in ons blad te doen blyken.
Voortbouwende op den verkregen en gevestigden grondslag, wensen wy, in plaats
van den zegelstempel die verdwynen zal, onzen lezers datgene te verschaffen wat
een goed blad zyn moet: een helderen spiegel van al wat...’
Als ik nu werkelyk causeerde en dezen passus in gezelschap voorlas, in plaats van
't vry vervelend overschryven, zou ik hier afbreken, en een spelletje voorslaan. Toch
zal ik 't beproeven. We zyn met ons, niet waar? Komaan, ieder legt een schaap in,
wie 't raadt, krygt de hele kudde. De jongste 't eerst.
- Moet het rymen, Markies?
- O neen, hoe ongerymder hoe beter. Begin maar.
- Ik denk dat de zaak in verband staat met het nieuwe papillottenpapier, dat de
firma Koster - zonder bluf ditmaal - in alle couranten adverteert...
- Mis, zei de markies. A d'autre!
- Ik denk dat ze voortaan veel marge zullen geven in de courant, en dat het papier
gesatineerd zal zyn...
- Mis, zei de markies. A d'autre!
- 't Zal een reclame zyn van een spiegelfabrikant.
- Mis, zei de markies. A d'autre.
- Helder? Een spiegel? Wel, ik denk dat het Handelsblad een huishoudkundigen
cursus gaat houden. 't Is een aansporing om die gladde verlokkers tot ydelheid braaf
met jenever en kryt te poetsen.
- Mis, mis, alles mis, riep de markies. Ik zal u wat op den weg helpen: er moet
wat van de zon in komen.
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- Het Handelsblad moet voortaan al z'n tegenstanders blind schitteren!... Een
zonnetelescoop?... Een mirage?... Een fata morgana?... Een... een... een... ik weet
niet meer. Lieve markies, neem gy de schapen, en vertel ons wat dat voor 'n
ongestempelde spiegel wezen zal?
Ziehier. 't Handelsblad spreekt weer:
‘een heldere spiegel van al wat by den dagelyksen loop der aarde om de zon de
aandacht van den ontwikkelden aardbewoner verdient’.
Is dat niet fraai! En begrypt ge nu myn vreugde? Is 't niet heerlyk zo op eenmaal
- dat heet: na 1 Juli - in zo'n spiegel te mogen kyken?
Ontwikkelde aardbewoner, lees! Ontwikkelde aardbewoner, juich!
En nu na de vreugd - helaas, elke actie geeft reactie! - na de vreugd, het nadenken
en - wie weet! - misschien treurigheid. Vooreerst, gaat dat: ontwikkelde aardbewoner
ons aan? Zou wellicht de scherpzinnige - voortaan ongestempelde - redacteur
daarmee een flink uit de kluiten gewassen mol bedoeld hebben? En wat doet er die
zon by? En die dagelykse omloop? Zou er een kruistocht op til zyn tegen den
eerbiedwaardigen dominee Knack te Berlyn, die van de nieuwerwetse sterrenkunde
niets weten wil, en Copernicus om de oren slaat met Josua X, vs. 12, 13?
De heer Esser houdt nog altyd predikatiën op straat. Ik bevond me eenmaal onder
zyn gehoor. Myn medetoehoorders waren voor 't merendeel kinderen. De weinige
volwassenen die pour la rareté du fait staan bleven, schenen - als ik - dit meer te
doen uit nieuwsgierigheid dan uit bepaalde begeerte om zalig te worden. My stemde
des heren Essers welsprekendheid treurig, en - wie verklaart onze aandoeningen?
- ik was beschaamd toen iemand my vraagde of die straat-preker inderdaad ‘resident
in de-n-oost’ was geweest? Ik moet echter betuigen dat ik de krankzinnigheid van
den heer Esser voor welgemeend houd en - om nu toch te eindigen met iets wat
een quasi-politieken tint heeft - om de welmenendheid zag ik hem liever in de Kamer,
dan zovelen die zich aanstellen alsof ze niet krankzinnig waren.
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Zal 't verbeteren na het ‘vry verklaren der Pers’? Ik betwyfel het. Niet de wetten
schenken of ontnemen vryheid; dat doen de zeden. De zeden nu in Holland... waarlyk
Rochefort is Napoleon III een mooie chandelle schuldig. Hier zou z'n lanterne in
den modder gesmoord zyn, waaraan dan ook - ik erken dit - niet veel verbeurd
geweest ware.
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III
De Hollandse couranten zyn aan 't verkennen van het terrein waarop binnen weinig
weken de veldslag der nieuwe verkiezingen zal geleverd worden. Alom hoort men
personen aanpryzen die ‘zo byzonder achtingswaardig zyn, en volkomen ingewyd
in de belangen van hun district’.
Dat de Thorbeckiaanse kieswet een prul is, en geheel op de laagte staat der
meeste producten van dien ‘eminenten staatsman’, heb ik steeds geweten, en vaak
gezegd. Daarover is men het dan ook nu eens. Maar nooit had ik kunnen voorzien
dat men zo algemeen getuigenis zou afleggen van 't wanbegrip - of van de kwade
trouw - waarmede dat ding wordt toegepast. Candidaten komen er rond voor uit dat
zy van plan zyn vals spel te spelen en hun district zoveel mogelyk te bevoordelen.
Op die voorwaarde worden zy dan ook verkozen. En niemand schaamt zich.
Ook de wyze waarop in de Kamer zelf de zaken worden behandeld, blyft aantonen
dat de verrotting in den staat niet afneemt, en wie de zittingsverslagen van vóór
1848 leest, heeft weinig reden om groots te zyn op de resultaten der beweging van
dit jaar. In de zitting der Kamer - grondbezit-élite! - van gisteren, 5 Mei 1869, verweet
een der leden een collega: eerloosheid. Daar men nu menen zou dat hy het woord
tot Van Twist richtte, verklaar ik hier uitdrukkelyk dat deze ditmaal buiten spel was.
Zekere Van Hengst werd ronduit beschuldigd dat hy een maatregel voorstond uit
persoonlyk belang. Van oorvegen of duel is niets vernomen. De ‘élite’ slikte zulke
dingen als manisan, en 't volk ook.
Ik geloof niet dat het woord ‘middelmatig’ een superlatief toelaat, maar men legt
het er op aan, onze taal daarmede te verryken, en dit zal dan ook wel de grootste
verovering blyven, die de mannen van '48 behaalden. Les dieux s'en vont... welnu,
wat zegt ge van een nieuwen god? Een god met toebehoren, dat is:
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tempels, eredienst, priesters en tienden? Ja tienden liever, vyfden liever, want de
dienaars van Zyne Hemelse Hoogheid Mediocritas, zyn in één punt niet zeer
consequent. Zy maken zich geenszins schuldig aan middelmatigheid in 't vernietigen
van de edelste krachten des volks, en de weinigen die besef hebben van wat men
niet ziet, staren bedroefd terug op de tyden van Baäl-Dagon, die meer at, maar
minder bedierf dan de nieuwe god.
Ja, een tempel! Een tempel - niet te groot vooral - met een niet te groten voorhof,
en rustende op pilaren, die vooral niet te groot mogen zyn. Als eerste hogepriester
beveelt zich de - voorwaar niet te grote - Thorbecke als vanzelf aan. By kerkelyke
plechtigheden zal niemand worden toegelaten die zich ooit schuldig maakte aan
afwyking van 't gemiddelde. Wie meer weet, meer kent, meer kan, meer deed dan
anderen wordt in den ban gedaan, ja zelfs vogelvry verklaard. Ieder mag op hem
schieten, mits men zich van middelmatige pyltjes bediene, en wie hem raakt, krygt
een brevet van uitstekende middelmatigheid. Tweemaal 's jaars is 't hoogty. Daartoe
kiest men de dagen die niet te lang en niet te kort zyn, den tyd der dag- en
nachtevening byv. Alle volksbelangen worden afhankelyk gemaakt van de orakels
die de nieuwe wereldchef door den mond zyner hogepriesters zal gelieven te geven.
Wie vroeger een anderen god diende, kan tot de gemeente worden toegelaten
zonder verandering van geloof, mits hy slechts bewyze dat hy nooit iets uitstekends
verrichtte, en dus nooit iemand persoonlyk - dat wil zeggen: steeds iedereen - in
den weg stond.
De nieuwe kerk zal leerscholen openen die den staat voortdurend voorzien van
de nodige sommiteiten op middelmatig gebied. Het onderwys zal - onder de leiding
der mannen van 1848 - gegeven worden door beproefde capaciteiten, en reeds zyn
er ministers, volksvertegenwoordigers en Gouverneurs-Generaal afgeleverd, die
de proef tegen vroeger fabrikaat met ere kunnen doorstaan. Ook verzenmakers en
taalverbeteraars zullen, quantum sufficit, geleverd worden. Wie goed doordrongen
is van de sublieme waarheid dat het woord ‘ogen’ met twee o's moet geschreven
worden, omdat men in 't Duits Auge zegt, ontvangt een diploom als philologiae
mediocritatis doctor, en als men de planeten op rym zet, wordt men tot dichter
benoemd.
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Het nageslacht - mits het middelmatige eisen doe - gaat een heerlyke toekomst
tegemoet, en de nieuwe godheid...
- Onze markies is knorrig, zeide een der gasten. Bovendien, is 't wel juist gezegd,
dat die godheid nieuw is? Heerste zy niet overal en altyd?
- Niet in die mate! De lieden die zich in onze dagen wisten voorop te dringen, zyn
brutaler in hun eisen dan hun geestverwanten van vroeger, en - met smart zy het
gezegd! - nooit was het volk schaapachtig-gewilliger in het dulden van zulke
brutaliteit. De motie-Heemskerk...
- Ah, politiek!
- Ja politiek dan, als ge wilt. Het voorstel van den heer Heemskerk, om den nu
zo bespottelyken census uit te breiden, is door de zogenaamde liberalen bestreden.
Natuurlyk! De liberalen stryden voor vryheid... van 't middelmatige. Waar bleef hun
mandaat, als 't volk te kiezen had over werkelyk bekende persoonlykheden? Waar
zou 't heen met al onze dorpsrenommées indien er - en dat zou by algemener
verkiezing misschien 't geval wezen - indien er gevraagd werd naar algemeen
bekende verdiensten? Gewis heeft te allen tyde de mediocriteit getracht zich op den
voorgrond te stellen, maar nooit werd dat walglyk streven beschermd als thans,
door de wet. Kleine mannen...
- Ge spraakt van middelmatige personen...
- Eilieve, is er iets kleiner, iets onbeduidender dan middelmatigheid? De dwerg
zal altyd interessanter blyven dan 't mannetje van 4½ voet, en uit een wysgerig
oogpunt is de krankzinnige belangwekkender dan de botterik. Kleine mannen brengen
kleine begrippen voort, en leiden daarmee kleine mensen naar een klein doel.
Maar de couranten worden vergroot. De stem des volks zal luider spreken, en weldra
zal een nieuwe geest ontwaken, die tot den ouden staat als electrisch licht tot de
voorvaderlyke smeerkaarsen.
Zo zegt men!
Of ik dat geloof?
Neen!
Al wat de nieuwe couranten zullen kunnen vertellen wist men.
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Men had, als de ryke man in de Schrift, Mozes en de profeten. De algemene fout
lag niet in onkunde, maar in onwil, en die kwaal zal niet genezen door zoveel
vierkante duimen redacteurs-wysheid méér per dag. Er zyn onweren nodig om de
lucht te zuiveren, en wie verder ziet dan den dag van heden, voelt die dan ook
opkomen in de verte, of misschien niet in de verte...
Alom is beweging, roering, gisting. En dit geldt niet ons land alleen. Werkstakingen
zyn in geheel Europa aan de orde van den dag. Overal zyn de brandstoffen in ruime
mate aanwezig, en de ontploffing wacht slechts op 't - zo makkelyk uit te spreken!
- wachtwoord van dezen of genen volksmenner die meer lust in verwarring heeft,
dan geweten en gezond oordeel.
De naam der ziekte waaraan 9/10 deel der inwoners van 't vermolmd Europa lydt,
heet genotzucht. Men neme dit woord in welken zin men wil, en beschouwe het als
de afkeurende benaming van begeerte naar schadelyke, ongepaste, zedeloze
genietingen - helaas, wie bepaalt de grens waar goed begrepen zedelykheid onzen
wensen: halt toeroept? - of als 't zeer geoorloofd verlangen naar beter voedsel, naar
welstand, naar kunstgenot... Zeker is het dat er penurie bestaat. Zodra iemand een
woord onder de menigte werpt, dat door beantwoording aan de onuitgesproken
maar zo levendig gevoelde behoefte van zovelen, terstond den rang van leus zal
krygen...
Ik zal dat woord niet uitspreken, schoon ik 't kunnen zou. Hoe bitter myn hart
bloedt by 't besef van alles wat er geleden wordt door byna allen die niet tot de
hoogste klasse der maatschappy behoren, hoe innig gaarne ik hun lot zou verbeterd
zien, ik wil myn deel niet aan den vloek van 't nageslacht, én over hen die te veel
genoten, én over de misdeelden die, na lang derven, op al te ruwe wyze het verlorene
trachtten te herstellen. Verstoren van welvaart kan niet leiden tot welvaart. Bovendien:
odi profanum vulgus! Het gemeen der straten is my byna even antipathiek als 't
gemeen der ambtenary en van de would-be aristocratie. Van gemeen gesproken,
heeft men in Indië gelezen hoe de voorzitter van het Zuidhollands gerechtshof en
het publiek ministerie zich aanvankelyk van hun taak hebben gekweten in de
Rotterdamse beroerten? Zou men geen sympathie beginnen te voelen voor
straatschenders, als men let op den toon die zulke
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‘Edelachtbare’ heren by de behandeling van ernstige zaken aanslaan? Een der
beschuldigden beweerde dat hy ongelukkigerwyze naby 't brandpunt van 't
straatschandaal was aangeland, ‘dat hy eerst van plan was een anderen weg te
kiezen...’ - Had je dat maar gedaan, viel hem de Hoogedelachtbare voorzitter in de
rede, dan had ik nou geen last van je.
In de acte van beschuldiging betoogde de Procureur-Generaal: dat de schuld der
beklaagden bewezen werd door hun ontkenning: ‘die zo algemeen was, dat ze aan
complot deed denken’. Ziedaar een nieuwe misdaad uitgevonden, die waarschynlyk
velen publiek-ministeriën welkom wezen zal, als nieuw punt van uitgang voor
vervolging. Een aangeklaagde wachte zich voortaan wel schuld te ontkennen, voor
hy zich behoorlyk zal geïnformeerd hebben of wellicht ook andere beklaagden zich
op onschuld beriepen. Dit constitueert volgens den Zuidhollandsen rechtsbeschermer:
samenspanning in zelfverdediging. Op een andere plaats beweerde de man dat de
beklaagden reeds daardoor strafbaar waren, wyl ze op plaatsen gevonden werden
waar 't onrustig toeging. ‘Wat deden ze daar, riep hy in officiele verontwaardiging
uit, Rotterdam is groot genoeg... ze hadden immers een anderen weg kunnen
kiezen!’ Jammer voor het klemmende van dezen betoogtrant, verscheen er later
onder de getuigen iemand die zelf lid van de rechterlyke macht was, en die zich dus
ook schuldig had gemaakt aan 't niet kiezen van een anderen weg. Van officiële
verontwaardiging gesproken, zowel de voorzitter als de procureur-generaal gruwden
gehörig by 't vermelden, dat een der beschuldigden zou geroepen hebben: weg met
Willem III. De stumperd die zich zou hebben schuldig gemaakt aan deze
verschrikkelyke expectoratie, pleitte not guilty, een hoogst verdacht verschynsel
alweer in de ogen van den heer Terpstra, daar juist even te voren een ander beweerd
had niet geroepen te hebben ‘hoed’ en ‘jato’, en er hier dus alweder rechtsvermoeden
voorligt dat er gecomplotteerd is tussen die twee straatdemosthenessen. ‘Neen, zei
de man, hy had niet geroepen: weg met Willem III, daar hy zeer goed wist hoeveel
Nederland te danken had aan den koning die by Waterloo zich zo byzonder
onderscheiden had in 't vaderlandredden.’
Tot nog toe heb ik niet vernomen dat deze delinquent benoemd
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is tot lector in de nieuwere geschiedenis. Je ne vois pas trop pourquoi non, er worden
wel zotter benoemingen gedaan, maar zeker is 't, dat hy de rechtbank by haar zwak
heeft getast, althans hy is niet veroordeeld wegens anti-dynastieke principes, en
bekomt slechts wat tuchthuisstraf wegens 't niet kiezen van een anderen weg, ‘daar
Rotterdam toch groot genoeg is’ volgens mr Terpstra. Voortaan zal men niet mogen
blyven staan om naar een standje te kyken, dan in gemeenten beneden de 100
zielen.
Om billyk te zyn - zelfs tegenover voorzitters van provinciale gerechtshoven en
de Rotterdamse balie - mag ik niet verzwygen dat er een incident heeft plaats gehad,
waaruit blykt dat de edele verve der Middelkoopen - zie pleitrede voor Pieter de
Groot, en trek er de loquaciteit af - nog niet geheel is uitgeblust.
De beklaagden - monsters in mensengedaante, men zegt dat sommigen hunner
zich niet eens geschoren hadden op den dag van 't oproer! - de beklaagden... nu
ja, hoe zal ik woorden vinden om te schetsen hoe vreselyk hun aanblik was. Men
sidderde by 't aanschouwen, en staat verbaasd by de gedachte dat de maatschappy,
vertegenwoordigd door een staand leger - waarvan een gedeelte te paard zit - en
geholpen door politiemacht en procureurs-generaal, niet zonder inroeping van
burgerzin en vaderlandsliefde, er in geslaagd is al die Cacussen als lammeren op
't bankje der beschuldigden te brengen. De rechtbank had den moed hen
ongemuilband te doen voorkomen, en zelfs de voorzitter durfde, gelyk wy gezien
hebben, hun zeer cordaat den last verwyten dien ze hem berokkenden.
Een der Rotterdamse bandieten echter schynt voor het gerecht een minder
vreselyk voorkomen te hebben aangenomen dan hy werkelyk bezat. Hy verborg
zyn reusachtigen lichaamsbouw in een magere kleine teringachtige gestalte, die
huichelaar! Na zyn verzekering dat hy inderdaad al de gruwelen niet begaan had,
die men hem ten laste legde, verlustigde zich de Hoogedelachtbare heer voorzitter
in de welgemeende betuiging:
- Nee, jy ziet er ook niet na uit alsof je veel kon uitvoeren!
De hoge zielenadel die in deze erkentenis doorblonk, ontsnapte aan het
bevattingsvermogen der verdedigers van den pretensen hongerlyder. Gloeiend van
verontwaardiging dat men den ar-
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me zyn armoed, den zwakke zyn zwakte, den zieke zyn krankheid verweet, stonden
zy allen tegelyk op - er was een Thorbecke onder! - en riepen als uit één mond uit:
‘Halt, hoogedelachtbare voorzitter! Wy ontzeggen u het recht onzen cliënt te
beledigen door ruwe zinspeling op zyn lichaamszwakte. Indien de feiten waarvan
hy beschuldigd wordt, onmogelyk door hem kunnen bedreven zyn... waarom is hy
dan hier? Het staat u niet fraai, hoogedelachtbare heer voorzitter, hier tegenover
dien armen drommel u te verhovaardigen op uw welgedaanheid. Bien-être is
grotendeels een zaak van traktement, en het zyn in den regel niet de
hoogstbezoldigden die zich schuldig maken aan straatrumoer. Liever zien we onzen
cliënt veroordeeld wegens begane feiten, dan dat wy zouden toelaten hem hier te
horen bespotten, wyl hy u tot het begaan dier feiten te zwak voorkomt. De man is
bovendien uitgeput door de preventieve gevangenis. Wy nodigen u uit, eens de
proef te nemen wat er zou overblyven van uw voorzitterlyke welgedaanheid, indien
men u “wegens het niet kiezen van een anderen weg” maanden lang had opgesloten.
Leid de terechtzittingen - als de last u niet al te zwaar drukt - wy hebben er vrede
mee. Geef nu en dan toe in den lust om uw petit mot pour rire te plaatsen, soit! Maar
hoogedelachtbare heer, wat wy u bidden mogen, speel den beul niet, en vooral
wees niet geestig ten koste der menselykheid. Wie belet u, hoogedelachtbare heer,
indien ironie en sarcasme al te weelderig opschieten in uw gemoed, die uitspruitsels
van uw ryken geest te verzamelen tot een bundel? Waarom bespaart gy de vonken
van uw geest tot het zengen des gevoels van een weerloze? Zou niet deze misdaad
zwaarder zyn dan het “niet kiezen van een anderen weg”? Zwaarder dan de door
meer dan één persoon gepleegde ontkenning van schuld? De pers is vry in ons
gezegend Nederland, hoogedelachtbare heer... geef uw humoristische spranken
ten beste aan tydgenoot en nageslacht... wy zullen - voor rekening onzer clienten
- daarop intekenen, en ons verheugen een nieuwen lauwer toegevoegd te zien aan
de kroon van 't letterkundig Nederland.’
Zo spraken ze, die advokaten. De voorzitter had moeite hun te beduiden dat hy
zich niet - en nooit - aan geestigheid schuldig maakte, maar uit welwillendheid zich
aanstelde alsof hy inder-
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daad dupe was van de voorgewende zwakte des misdadigers. Het publiek op de
tribune begreep het beter. Men vond iets vaderlyks in den toon des presidents.
‘Jongens, wat heb ik 'n last van je!’ Kan 't gemoedelyker?
Er staat ons dus een nieuw letterkundig genot te wachten, als die vaderlyke
hoofdambtenaar gevolg geven wil aan den wenk om zyn Ideeën te schryven. Men
zegt dat al de veroordeelden - in 't tuchthuis! - verlangend naar de verschyning
uitzien. De lectuur zal hun een aangename verpozing verschaffen, en tevens een
liefelyke herinnering aan de humaniteit die by de behandeling hunner zaak heeft
voorgezeten.
- Mr le marquis trekt party voor de Rotterdamse onruststokers?
- O neen! maar wel ergert het my... verschoon my, ergeren komt niet te pas by
causerie. Het komt my dan voor, dat velen die geroepen zyn het volk voor te gaan,
en die verplichting niet, of gebrekkig nakomen, het recht verloren hebben zich te
beklagen over dat volk, als het zich slecht gedraagt. Indien er zoveel gedaan werd
tot het voorkomen van misdryf, als er nu besteed wordt tot het vervolgen en straffen
van misdryf... eilieve, 't is als met hygiëne. Wy betalen onze dokters voor 't genezen,
- voor de behandeling liever, onzer kwalen - en niet voor het aanwyzen der middelen
om kwalen te voorkomen. Het ‘niet kiezen van een anderen weg’ dat dien
Rotterdamsen straatschenders zo euvel geduid is, zou met meer recht, en in geheel
anderen zin aan velen onzer voorgangers verweten kunnen worden. Ook zy kiezen
gewoonlyk den weg niet, die hun plicht voorschryft, en houden zich bezig met voddige
byzaken waar de hoofdzaak zo luid roept om behandeling. De lieden die te Rotterdam
toeliepen op 't gewoel, werden niet bezoldigd voor 't kiezen van een anderen weg,
maar wat moet men zeggen van zovelen die eer, aanzien, inkomen genieten voor
't behartigen van de hoogste belangen hunner landgenooten en zich aan die
verplichtingen onttrekken? Onze Kamers...
- Geen politiek meer, wat ik u bidden mag.
- Goed! Geen politiek meer, schoon men nog juist geen politiek behoeft aan te
roeren als men over de Kamers spreekt. Maar Rotterdam dan! Ik erken dat de vuile
hoop volks die, aangehitst
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door straat-sommiteiten, allerlei baldadigheid pleegde, moest gestuit worden, en
het straffen der belhamels keur ik goed. Doch ik zoude tevens straf inroepen over
hen die door plichtverzuim aanleiding gaven tot die baldadigheden. 't Was zomer,
en stikheet. De jongens wilden baden. Waarom mocht dat niet? Pudeur! Ik houd
veel van pudeur, maar ik vind die niet in 't tegengaan van zindelykheid. Ook in Indië
zou men opstand maken, als deze of gene pudieke G.G. - de domme Van Twist
ware er toe in staat! - het baden verbood. Zo'n pudeur - een der deugdjes van den
dag, die met hun alle geen deugd uitmaken! - kan te ver gaan en ze gáát te ver, als
men daaraan de gezondheid opoffert. Bovendien, 't beledigt myn pudeur, dat de
burgemeesters onzer steden - en de publieke ministeriën ook! - zich niet wassen,
niet baden. Vele Indisch-gasten zullen dit met my eens zyn.
En... en... zie eens, het gemeentebestuur van Rotterdam zelf schynt nu - post
festum - party te kiezen voor de zaak die alles in beweging heeft gebracht; er zullen
publieke badplaatsen worden aangelegd! Waarom dat niet eer gedaan? Vrage:
hoeveel glazen moeten er ingegooid zyn, voor het bestuur ener stad op 't zonderling
denkbeeld komt z'n plicht te doen?
Met een der andere aanleidingen tot de beweging is 't evenzo. Rotterdam is
welvarend, en dit openbaart zich o.a. in grote drukte op de straten. Maar die drukte
is, om 't nu eens in 't ruwe te classificeren, van drieërlei soort. De drukte van weelde,
de groot-koopmansdrukte, de kleinhandel-drukte. Er was behoefte aan ruimte. De
pavanerende dame werd op haar sleep getrapt, rytuigen moesten wachten, en dat
was onaangenaam. Ik ben geen ongeschoren democraat, en wie van my verwacht
dat ik mee zou roepen: à la lanterne de ryken! bedriegt zich. Neen, het kwetst myn
schoonheidsgevoel, als de élégance der hogere standen - voor zo ver Holland iets
oplevert dat in de verte op élégance gelykt - overreden wordt. De samenspanning
tegen rykdom is dom en plomp. Dat in ons land de ryken geen verstand hebben
van verteren, dat er weinig gentlemen zyn onder onze millionnairs is waar, doch dit
verschoont het bemorsen niet van de weinigen die dan nog, door satynen sleep of
statiekoets, een beetje geld onder de mensen brengen. Ruimte dus
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voor de edelen, die al geven ze dan niets aan anderen, toch iets minder ongul zyn
omtrent zichzelf, dan overigens de Hollandse zeden - P.G. - voorschryven. - Het
zogenaamd ryke Holland is gewis het armste land der wereld, als men het oog slaat
op mutatie van geld. De lui die meer dan f 40 mille 's jaars verteren, zyn met den
vinger aan te wyzen, en zulk geld gaat nog gewoonlyk 't land uit.
De tweede soort van mensen die op de Rotterdamse straten drukte maken en
ruimte behoeven, zyn de groot-kooplui. Tegen de billykheid van hun eisen op dit
stuk is almede niets in te brengen.
En de derde kategorie! Dat zyn de arme drommels die den weg obstrueren met
kruiwagens en karren. Zy behoren tot de klasse die wy met christelyke bondigheid
gewoon zyn 't gemene volk te noemen. Ook zy hebben behoefte aan ruimte, en
recht daarop. Misschien had ik kunnen zeggen dat de gehele burgery - met
burgemeester en publiek ministerie incluis - evenzeer belang hebben by vrye
circulatie van die ongelukkige rondventers, als de betrokkenen zelf. Ongelukkig?
Ja! 't Is een vreselyke arbeid den gansen dag in weer en wind rond te lopen met
zware vrachten. En dan moeten ze nog bovendien daarby schreeuwen, dat horen
en zien u vergaat. Ik leende hun nog liever myn benen dan myn keel. Geen homme
de peine die nu per vracht of boodschap betaald wordt, zou 't uithouden.
Och, de voorzitter van dat hof klaagde nu al over den last dien hy te torsen had!
Wat zou hy zeggen als 't lot hem eens de functie had opgelegd van een Amsterdamse
notenmeid die, om zeven of acht stuivers te verdienen, een paar duizend maal
daags roepen moet: krakkepijekoò!
Lieve lezer, dit woord heeft my slapeloze nachten gekost. Philoloog van inborst,
Hollander van geboorte - ach god, naar my door geloofwaardige mensen verzekerd
is, ben ik zelfs te Amsterdam geboren - nu, al m'n krachten van geest en hart schoten
te kort in 't ontcyferen der hiëroglyphische klanken die zo'n notenmeid luchtgolvend
in den stank schryft der Amsterdamse grachten... waarin nooit een bader zich wagen
zou, et pour cause! - Lieve markies, we wachten op de wyze waarop men volgens
u den Rotterdammers ruimte had moeten verschaffen...
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- Indien u dit nader aan 't hart ligt dan de verklaring der hiëroglief?
- 't Een belet het ander niet.
- 't Wordt laat, zei de markies, terwyl hy z'n jabot, enz.
- Kom aan!
- Liever spreek ik over die notenmeid. Het gaat tegen den nacht, en ik loop gevaar
verdrietig in te slapen, als ik m'n dag besluit met redeneren over plichtverzuim.
Krakkepijékò dan...
- Neen, Champollion! Eerst de Rotterdamse ruimte!
- Goed! Hebt ge een paar gulden te missen voor een weldadig doel?
- We zien niet in, dat meer ruimte in onze portemonnaie iets zal vermogen tegen
de obstructie der Rotterdamse straten.
- Wie weet! Zie hier... we hebben twintig gulden byeen. Die zenden we aan den
burgemeester met het volgend briefje:
Edelachtbare Heer!
De Rotterdamse straatbeweging is ontstaan uit botsing tussen politie en de kleine
burgery. De onaangenaamheden die daaruit voortsproten zyn zo ver gegaan, dat
zelfs de hoogedelachtbare heer voorzitter van het provinciaal Hof er last van gehad
heeft, waarover de man zich bitter heeft beklaagd. Met vreugde hebben wy gezien
dat één der oorzaken waarover het volk zich ten rechte bezwaard gevoelde - schoon
wy de wyze waarop het zyn grieven lucht gaf, niet goedkeuren - voortaan zal komen
te vervallen, daar Uweledelachtbare, geholpen door de leden van den gemeenteraad,
in het jaar onzes Heren 1869 - dus niet te vroeg! - middel heeft gevonden om pudeur,
zindelykheid en hygiëne met elkaar te doen overeenstemmen door het daarstellen
van publieke baden.
Over die zaak zal het dus in den vervolge niemand gelukken de gemoederen te
uwent in beweging te brengen. Wy hopen van harte dat andere burgervaders dit
voorbeeld mogen volgen, voor zy daartoe op al te krachtdadige wyze, ten behoeve
der glazenmakers, worden uitgenodigd.
Een andere grief echter - belemmering der circulatie in uw stad - blyft bestaan.
En om nu te voorkomen dat de geest van De Vletter, wanneer die man zich na enige
jaren, door den dood
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zal hebben weten te onttrekken aan de levenslange tuchthuisstraf die hem wacht om nu te voorkomen dat de geest van dien man weer ruiten zal ingooien met dien
anderen grief...
- De styl is niet correct, markies.
- Bah! 't Is aan een burgemeester! Deze week nog las ik een stuk van den
Commissaris des Konings, waarin hy zyn provinciegenoten waarschuwde tegen 't
niet voortgaan met ongeregeldheden. Zulke stukken ontvangt de Rotterdamse
burgemeester ook, en hy begrypt ze. Dus zal hy 't ook wel voor lief nemen dat wy
- in ons briefje altoos - ruiten inslaan met een grief.
- Concedo. Ga voort.
- Om nu de oorzaak weg te nemen die allicht aanleiding zou kunnen geven tot
nieuw verzet, hebben wy, leden der causerie van de Locomotief, twintig gulden
byeen gelegd om Uweledelachtbare in staat te stellen een reisje te doen naar
Brussel. Daar aangekomen, verzoeken wy Uweledelachtbare zich den weg te doen
wyzen naar den marché de la Madeleine...
- Wat is daar te koop?
- Alles! Bloemen, vruchten, vlees, manden, vaten, melk, kippen, kleren...
- Lieve god, wat kan hy krygen voor twintig gulden min 't reisgeld? En als de man
nu juist geen kippen of kleren nodig heeft?
- Hy kan daar kopen wat voor hem en al zyn collega's een onmisbaar vereiste is.
Zonder een centime meer te besteden dan 't loon aan den commissionnair die hem
den weg wees... maar nu moet ik inderdaad naar huis, en te bed. Je me fais vieux.
Zo sprak onze markies, die zich niet ergeren wou.
Daar de markies nu voor goed vertrokken is, zal ik deze gelegenheid aangrypen
om myn Indischen vrienden - vrienden zeg ik zo by wyze van spreken, want... och!
- nu, ik wil iets vertellen, dat allen die belang stellen in de kennis van 't Maleis, met
vreugde zal vervullen. Nooit vond ik sprekender bewys voor de waarheid der stelling:
alles is in alles, dan toen ik, by 't bestuderen van het Rotterdamse oproer eensklaps
de verklaring vond van een woord welks betekenis den Onderkoning van Riouw
zoveel hoofdbrekens gekost heeft. De nieuwe taalcolumbus is ditmaal een inspecteur
van politie. Het woord djato beduidt,
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volgens de nasporingen van dezen geleerde, dien men voortaan den titel geven zal
van inspecteur der Oosterse talen, het woord djato, of jato, want de Rotterdamse
straatjeugd heeft met aartsvaderlyken eenvoud den djiem in een j veranderd, dat
woord beduidt...
Ik durf 't haast niet zeggen.
Toch zal ik 't proberen. ‘Jato’ is de imperatieve modus, praesens, secunda persona
singularis van een verbum neutrum, welks betekenis zou kunnen omschreven
worden als: het tegen zyn zin ondergaan van een pynlyke bejegening die ons
overbrengt in een onnatuurlyken toestand van verlenging.
Als er een fout is in myn partes, denk dan dat myn schooltyd ver achter my ligt,
en dat ik sedert dien tyd zóveel heb moeten leren, dat er waarachtig niet veel plaats
overbleef voor 't onthouden. Ik word oud, als myn markies.
Nu doen zich de vragen voor, hoe de Rotterdamse spes patriae er toe kwam,
haar verbolgenheid in 't Maleis te vertalen, en wat het woord ‘jato’ in den mond van
die spes betekende?
De andere krygsroep: ‘hoed’! is licht te verklaren. Het is een uiting van afkeurende
verbazing over het hoofddeksel der agenten. By een volgende gelegenheid zal men
roepen: ‘schoen!’ ‘kous!’ of ‘hemd!’ en 't effect zal vreselyk zyn. Maar: jato? 't Is
laag-Maleis, heeft de inspecteur in O.T. gezegd, en ik vergiste my dus, toen ik een
Riouwsen nazaat van Iskander den Grote er by te pas bracht, die zich alleen met
het hoge bezig houdt. Ik voorzie dat ik te land zal moeten komen by de notenmeid
die me ‘krakkepi-jèkò’ heeft uitgelegd.
De Nederlandse Christenen - waaronder enige Joden - gaan dapper voort met het
vervalsen van levensmiddelen. Ze behandelen hun koffie, suiker, melk, brood, wyn
en bier, alsof 't de zedelykheid zelf was. Weldra zal iemand die z'n maag respecteert,
niets kunnen gebruiken dan eieren. En nog! Men zal in dat geval z'n kippen streng
in 't oog moeten houden. By de minste aanraking met de buitenwereld - vooral in
tyden van verkiezingen - loopt men gevaar dat de arme dieren ook aan 't vervalsen
gaan, want ‘contagium’ is, naar 't woord zelf zegt, aanstekend.
De minst onzekere wys om in een winkel te bekomen wat men
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begeert, is naar iets anders te vragen. Er zyn inderdaad voorbeelden van, dat iemand
een pond zuiver tarwemeel is machtig geworden, door 't voorgeven dat hy kalk nodig
had om z'n muur te witten. Wie deze proef nemen wil, moet niet onder kerktyd
komen, want als de patroon aan 't bidden is, zou een nuchtere leerjongen zich
misschien vergissen, en werkelyk geven wat men vroeg om 't niet te krygen.
Over die vervalsingen heb ik een paar aardige staaltjes mee te delen, maar ik
bewaar die voor myn volgend bulletin. Ik wil ditmaal nog een paar zaken met m'n
lezers afdoen, die geen uitstel lyden kunnen; omdat de port hoog is, kies ik
telegraaf-styl.
1. Charge Zegen Gods Waterloo niet overdreven. Zie: man niet riep: weg Willem
III.
2. Krakkepi-jekò = Kraak open eer je koopt, d.i. noten en kamerleden. Eerst
ontbolsteren!
3. Jato, import marine = verrek! (auctoritate inspecteur O.T. en politie).
4. Slot brief markies burgemeester: ‘Dan kunt ge eens zien wat een markt is,
waarop het volk recht heeft.’
Vgl. Idee 451 (Deel III, blz. 135).

Den Haag, 6 Mei.
P.S. Alweer een proces. Ik ontvang daar een brief van de Rotterdamse balie, waarin
weliswaar erkend wordt dat die president den armen hongerlyder zyn ziekelyk
voorkomen verweten heeft, maar... 't is laster dat de verdedigers hun cliënt tegen
dat verwyt hebben in bescherming genomen. ‘Zoiets doet geen fatsoenlyk advokaat’,
zeggen zy. Ze hebben, volgens hun plechtige verzekering, uit één mond... gezwegen.
Maar, als 't weer gebeurt, dan zullen ze... weer zwygen.
Zie nu 't voordeel van hoog briefport. Als ik nu voortschreef, zou ik me boos maken,
dus vaarwel voor heden!
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IV
De Paryzenaars, verleid misschien door het voorbeeld van Bekasi, hebben dezer
dagen enige luidruchtige pogingen gedaan om... ja om wát eigenlyk?
De Marseillaise is gezongen. Er is geroepen: Vive Rochefort! Het fameuse air
des lampions is aangeheven. Er is door politiemannen gehouwen, door militairen
geschoten. Er ‘hebben vele arrestatiën plaats gehad’ (dagbladstyl). De rust is hersteld
(nog eens: dagbladstyl).
En wat wilde men eigenlyk te Parys en te Bekasi?
Het antwoord op die vraag zou moeilyker te geven zyn dan het schynt. Een
bevolking lydt, als een individu, soms aan boos humeur, en dat is niet gemakkelyk
tevreden te stellen. Het ligt in de natuur van den mens, zich nu en dan te willen
wryven aan den scherpen kant van een of ander gevaar, en als dan ten laatste de
schuring pyn doet... welaan, dit geeft reden of voorwendsel tot klacht, en er is iets
gewonnen. De ‘wreedheden’ die er zeker te Parys weder gepleegd zyn, zullen op
rekening komen van l'homme du 2 décembre, en Victor Hugo heeft weer stof tot
een nieuwe diatribe. De man heeft reden tot dankbaarheid. Niemand - na Napoleon
zelf altoos - heeft aan den coup d'état zoveel te danken als die verzen- en
phrasenmaker par excellence. De Notre-Dame de Paris is wat versleten. Niemand
zingt of leest de Chansons des rues et des bois. Men begint vry algemeen de
Misérables nogal miserabel te vinden. Les légendes des siècles beginnen vry
legendair te worden. Wat zou den kleinen schreeuwer resten als hy geen exilé was?
- Maar, zegt ge, hy is geen balling. Er is amnestie.
- Pardon, monsieur! Je suis exilé. Je suis ce qu'il y a de plus exilé. Zeg van m'n
verzenmakery wat ge wilt, noem myn Napoléon le petit een voddige, niets bewyzende
kyrielle van aaneen gerymelde scheldwoorden, ontzeg me den rang van dichter...
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- Ik ben zo vry!
- ...maar laat me den titel van balling!
- Precies! En arm, nietwaar? Arm als Lusignan in la Reine de Chypre: Pauvre
exilé sur la terre étrangère... dat kleedt een mens. Waarlyk als ik niet ik was, zou ik
een exilé willen zyn. Men scheldt op de Nero's en Caligula's, maar welken vloek
zullen de menslievende historieschryvers uitstorten over monsters als Napoleon en
Frans Josef, die met één amnestiërende pennestreek zovele personen beroofden
van 't enige dat zy bezaten, van hun staatkundig martelaarschap?
Voor drie, vier jaren was een gedeelte van Duitsland overstroomd door gevluchte
Hongaren. Te Frankfort vooral wemelde het van politieke vluchtelingen ‘die geen
vaderland hadden’. Gelukkige arme mensen! Geen vaderland! Kan men iets
voordeligers bedenken?
Men haalt vaak staaltjes aan van bedelaars-bekwaamheid. De een beroept zich
op 't aantal zyner onmondige kinderen. De ander is stekeblind geboren. Een derde
is lam, enz.
Welnu, het verwondert my dat de gewoonte niet is doorgedrongen, zich aan den
weg te zetten met een bord voor de borst: Heb toch medelyden, lieve mensen, met
een ongelukkige die zyn vaderland verloren heeft. Me dunkt het zou ‘trekken’, en
ik recommandeer dezen nieuwen truc aan de broeders van 't gild dat Lesage
beschryft in zyn Don Guzman d'Alfarache, en aan de volgelingen van den H. Labre.
Ik herinner me hoe het amnestie-besluit van de Oostenrykse regering vele
Hongaren zeer ongelegen kwam, en menigeen heeft thans moeite om te Pest of te
Ofen aan den kost te komen als dagloner of klerk, die te Frankfort zyn positie als
‘overste in afwachting van oorlog’ vry wel wist te doen gelden. De zachtmoedigste
van alle heersers is nog altyd keizer Nicolaas, die z'n Polen voortdurend in de
gelegenheid stelt in 't buitenland de niet onwinstgevende rol van mishandelde
integriteit te spelen. En de wreedheid van Napoleon strekt zich dan ook niet zó ver
uit, dat hy de drukpers behandelt met de minachting die zy - voor een zeer groot
gedeelte - verdient. Al ontnam hy den armen slachtoffers zyner tyrannie de
gelegenheid zich in 't buitenland op ballingschap te verhovaardigen - Victor Hugo
blyft,
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gelyk wy weten, een uitzondering, en de tonnen gouds die men gek genoeg is voor
z'n schryvery te betalen, maken dit nog al gemakkelyk - toch ontneemt men in
Frankryk aan mannen van half en kwart talent de gelegenheid niet, zich, met behulp
van een beetje vervolging, voor hele talenten te doen doorgaan. Rochefort is
kandidaat voor de wetgevende vergadering, en zal waarschynlyk gekozen worden.
Hy is St Napoleon een mooi kaarsje schuldig.
Zo dom zou men in Holland niet zyn. Elke hier aangestoken lantaarn - ja, al ware
't een electrisch licht - zou in 't land dat zich beroemt op de uitvinding der drukkunst,
gedoofd worden in de stikstof van onverschilligheid.
Zal dit veranderen na de uitbreiding der dagbladlitteratuur? Ik geloof het niet.
Nog altyd zyn de aanstaande verkiezingen aan de orde van den dag... in de
couranten namelyk, want het volk is onverschillig als altoos. Het is grappig te zien
hoe de dagbladen zich beyveren elkander den loef af te steken in 't bezigen of
uitvinden - neen, uitvinden doen ze niet - van grote woorden. Als men niet beter
wist, zou 't schynen dat alles in rep en roer was, en dewyl dit nu eenmaal zo niet is,
mag men vaststellen dat de ‘voorlichters der publieke opinie’, ook al maken zy zich
niet schuldig aan 't verzinnen van feiten, reeds daarom leugenaars zyn, wyl hun
toon altyd enige octaven hoger is dan de werkelykheid. Woorden en termen als:
welzyn des vaderlands, heil der maatschappy, ondergang, vreselyke toekomst,
ongelukkig Nederland, enz. moeten door den lezer, als Liebigs vleesextract, enigszins
verdund worden ingenomen.
Waar zou 't heen als er waarheid lag in de toonhoogte waarmede men - als
doorslaande zangvogels - tegen elkander opbiedt? Vandaag is de redacteur van
de -ale of -ieve courant ‘verontwaardigd’. Zeer wel. Maar gister was hy...
‘verontwaardigd’, en eergister was hy almede ‘verontwaardigd’ over de verregaande
boosheid van het -ieve of -ale blad. De ‘domheid’, de ‘kwade trouw’, de ‘opzettelyke
verkrachting der logica’, waaraan de andere aal of ief zich schuldig maakt, gaat alle
grenzen te buiten. Dikwyls merkte men op dat er onjuist gerede-
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neerd werd, - ei! - maar zó onjuist, zo croustilleus, enorm, kolossaal, pyramidaal
onjuist als nu die ale of ieve redacteur... kyk, dat gaat nu alles te boven! Jammer
maar dat de aangeklaagde logicicide op zyn beurt even superlativialiter tegen zyn
concurrent in marktschreeuwery aan 't schelden is. De lezer zou bezwyken, als hy
inderdaad zich moeite gaf om wys te worden uit de kwestie. Maar gelukkig is dit
meestal zo niet. Men is zo gewoon aan die verrekte schryfmanier - 't woord styl is
er te goed voor - dat men eens voor al weinig notitie neemt van dat geschreeuw,
en er dus minder onder lydt dan eigenlyk 't verdiende loon wezen zou van lezers
die 't met zulk geschryf voor lief nemen. Jammer is 't echter dat iemand die inderdaad
verontwaardigd is, bevreesd wordt lucht te geven aan z'n indrukken, dewyl de uiting
daarvan zo licht zou verward worden met de ambachtelyke kunstenmakery. Er zyn
er die daarom óf geheel zwygen, óf slechts praten, causeren.
't Is kermis in Den Haag geweest. Er waren dikke dames in menigte. Er waren
acrobaten, poffertjesbaksters, kunstmuseën, koorddansers, paardryders, getygerde
meisjes - nitras argenti! - juffrouwen die 't hoofd in den bek van een leeuw staken,
vrouwen met baarden, ‘Zeeuwse landmeisjes’ die de toekomst voorspelden, kramen
met koek, speelgoed en allerlei...
Ach, myn Griekin van '33! Of ze nog altyd zo mooi is?
Nu, op die Griekin na, was 't een behoorlyke kermis. En 't was meer dan dat. Er
was voor weinig geld iets te koop, neen sterker nog, er was iets te verkrygen om
niet, dat inderdaad niet te versmaden is in deze dagen van vervalste levensmiddelen,
hoge belasting en parlementery.
Ik weet niet of myn lezers zich den juisten prys zullen herinneren van een bordje
poffertjes. Ook niet of 't hun levendig voor den geest staat hoe groot de rol is die
deze gebakjes speelden in de fantasie hunner kindsheid. Een huisvader die
verzuimde z'n kroost te onthalen op die lekkerny, zou verdienen door Napoleon
geamnestiëerd te worden of publicist in Holland te zyn. Myn kleine meid - Nonni,
ieder lezer die zich respecteert behoort haar te kennen - had zich sedert vele weken
verheugd in 't vooruitzicht haar hartje eens terdege aan die snoepery op te
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halen en zie, de daartoe nodige 15 centen - of juister: de dertig centimes, want de
Nederlandse pasmunt is tegenwoordig Belgisch - lagen gereed. De kermis brak
aan, 't mooiste jurkje werd gekozen, en ze vertrok onder geleide van Rika de meid
die my beloofde een kraam te kiezen waar men ‘met zilver’ bediend werd, en te
zorgen dat de jongejuffrouw zich niet vuil maken zou. Wat wil men meer voor drie
Hollandse stuivers in Belgisch koper!
Doch zie, 't kind bleef wat lang uit naar m'n zin. Ik werd ongerust en vreesde dat
ze haar begroting overschryden zou. In myn verbeelding zag ik me reeds vervolgd
door een legioen poffertjesvrouwen die my sommeerden voor de hemel weet hoeveel
bordjes! En wat kon er bovendien al gebeurd zyn! Overryden, in 't water vallen,
dakpannen, schoorstenen, schaken... neen schaken niet. Daartoe is Non te klein.
En al ware ze groter, de Hollandse jongelui doen zo iets niet. Ze zyn er te fatsoenlyk
toe, en dryven hun buitensporigheden liefst op 1/100 van de ware grootte. 't Is
daarmee als met inbraak, roof, diefstal by nacht door meer dan een persoon, allemaal
dingen die op schrikbarende wyze afnemen. Flinke misdadigers hebben we niet
meer. De kieswet...
Nu, ik was ongerust. Maar zie, daar kwam ze aan met de meid, en ik bespeurde
terstond dat er iets byzonders was voorgevallen. Rika, anders een potige Gelderse
deern, had iets aetherisch in haar voorkomen dat me sentimenteel stemde, en ook
Nonni zelf scheen meer te zweven dan te gaan.
- Wel kinderen, riep ik ze reeds in de verte toe, ben je met zilver bediend, en...
- St, papa er is iets gebeurd dat...
- O m'nheer, als je wist... maar eerst, ziehier!
En met een soort van minachting - niet voor my zozeer, als voor de Belgische
centimes - gaf me de meid myn drie stuivers weer.
- Hoe nu, vroeg ik, was de kraam gesloten? Bakte men niet?
- M'nheer, papa... hoor eens... kyk me eens goed aan... ik veracht uw geld... slyk,
m'nheer!... ik heb geen lust in aards gebak papa... begeerlykheid des vleses,
m'nheer... ik ben... ja, ze is... ja en Rika ook... ja en de jongejuffrouw ook... we zyn,
we hebben...
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- Ach lieve hemel, riep ik, myn kind is gek geworden!
Nu, 't scheelde niet veel, dat zult ge zien.
- Maar jy, grote lummel van 'n meid...
- Zwyg, m'nheer! Ik ben geen meid, ik ben...
- Ja dat 's waar, zei Non, ze is... en wy zyn...
- Ik ben 'n engel, m'nheer, en de jongejuffrouw ook!
- Gut Rika, wat 'n snelle verandering!
- Ja papa... we hebben de genade, en je kunt je drie stuivers houden.
't Kind noemde me eigenlyk uit oude gewoonte: Dek. Maar ik zal er my nu na dien
omkeer aan moeten wennen dat ze papa zegt.
De genade dus! De genade op de kermis! Wie had dat kunnen voorzien!
En nu zyn m'n lezers nieuwsgierig te weten hoe die zaak in haar werk ging. Maar
ik noem die nieuwsgierigheid dom. Men moest zich niet verwonderen dat dingen
die niets kosten zo makkelyk verkregen worden, en wel beschouwd is 't vreemd dat
zulke prettige veranderingen niet dagelyks gebeuren. Men zoekt nog altyd naar 'n
blauwe tulp. 't Is moeilyk om Texelse schapen in Durham te herscheppen. Het pogen
om hei en duin tot moesgrond te maken, heeft velen geld en tyd gekost. Maar... de
genade! Het veranderen van mensen in engelen, iets wat van een spreuk of
machtwoord afhangt... ik vind het recht verdrietig dat dit alleen by uitzondering
voorvalt. Het moest de ordinairste zaak der wereld zyn.
Gelyk alle goede dingen, was ook ditmaal het buitenkansje uit het Oosten
gekomen. De heer Esser snapt de voorspellende ‘Zeeuwse landdames’ haar beste
klanten af, en de poffertjes-vrouwen zitten als Niobe, in smart verzonken by haar
uitgebrande kraters. Er wordt nergens meer in zilver bediend. Er wordt in 't geheel
niet meer bediend. De gehoorzaamste hengst van Oscar Carré is koppig geworden.
De gevlekte dames worden vlekkeloos... als andere dames. De clowns hebben hun
aardiger bêtises verruild voor een bêtise pour tout de bon, die niemand meer lachen
doet. Neen, men lacht in 't geheel niet meer. Zelfs de kakatoea en 't aapje voor de
dierentent laten 't hoofd hangen...
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Das hat mit seiner Gnaden
Herr Esser uns getan!

Nu ja, 't woord is er uit. De man staat met een kraam op de kermis, verkoopt
stichtelyke tractaatjes - of geeft ze weg om niet, en ik hoor zelfs dat hy ze den
voorbygangers opdringt - en hy preekt!
Het effect van dat preken heeft men by Rika en Non gezien. Maar ik moet als
eerlyk causeur bekennen dat men het niet altyd even snel vat. Ik althans heb hem
eens gehoord, en voel me geen engel. Ik heb nog altyd de genade niet, en 't schynt
dat myn wedergeboorte veel voeten in de aard heeft. Dat kan aan 't weer liggen.
De dag toen ik plaats nam onder Essers hoorders, was zonnig en warm, en de
genade heeft bedompte lucht nodig, denk ik. Ook was 't toen geen kermis, en
misschien zette de spreker niet zo z'n beste beentje voor als toen hy voelde een
wedstryd te voeren met Nonni's lust in poffertjes. Ieder staathuishoudkundige kent
den heilryken invloed der concurrentie.
Hoe dit zy, de meid en Non hebben de zaak beet. Het is nu maar te hopen dat
het lieve kind niet al te laag zal neerzien op haar tafel van vermenigvuldiging. Wel
beschouwd is 2 × 2 = 4 een aardse zaak, en 't is te vrezen dat iemand, eens
verlekkerd op hemelse spys, zulke wereldse wysheid zal minachten. En als Rika
maar koken wil!
Ik ben zo vry voor te stellen dat voortaan de genade niet zo broksgewys worde
uitgedeeld. Per huisgezin, per buurt, per gemeente... ja, dat zou beter zyn. 't Is
vreselyk lastig als een der huisgenoten aangestoken is, en de ander niet. Ik zal er
Esser over spreken, en hem voorstellen de bekeringen en bloc te doen. Waren we
nu dien dag maar mee gegaan, myn vrouw, Max en ik! We lieten 't uit economie.
Dat heeft men van die wereldse wysheid!
't Is waar, als ook ik een engel geworden was, zouden de lezers van de Locomotief
myn causerie gemist hebben, want men begrypt dat ik me dan te goed achten zou
my met gewone dingen bezig te houden.
Badinage à part, dit laatste meen ik. Ik denk over die zaken nog
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juist zo, als toen in den brief aan Ds Francken schreef, dien men in de Herdrukken
vinden kan. Ik begryp dat men gelooft. Maar ik begryp niet, dat men gelovende, zich
gedraagt alsof men twyfelde. Wie zeker is van zaligheid, moet - als Nonni en Rika
- alle aardse poffertjes minachten, en dat doen, in den regel, de gelovers niet. Die
stellen op wereldse zaken een prys die niet strookt met het bewustzyn van hoger
eigendom, en dát neem ik kwalyk, niet het geloven zelf.
In weerwil dus van den lachlust dien het gedrag van een Esser moet opwekken,
kan men zyn handelwyze van een kant beschouwen die eerbied afdwingt. Er moet
niet weinig valse schaamte te overwinnen geweest zyn om zich daar op de hoeken
der straten bloot te stellen aan spot en verguizing. Ik stel hem, wat moed aangaat
- tenzy men hem krankzinnig noeme, in gewonen zin - boven de apostelen, boven
de yveraars onder Diocletiaan. Marteling en dood hebben iets aantrekkelyks. Maar
zich daar te posteren als preker - 't woord zelf heeft reeds in 't spraakgebruik een
ridicule betekenis - daar te staan galmen over zondeval, zoendood, verlossing,
wedergeboorte en den lieven heer Jezus, voor een troep kwajongens die elkaar by
de haren trekken en 't certificaat van penurie aan zakdoeken op den bovenlip
dragen... kyk, daar hoort wat toe! Van genade heb ik geen verstand, maar dat Esser
zelf zalig is, al vat ik dan ook niet hoe hy 't andren maakt, dit staat duidelyk te lezen
in Mattheus V vers 3. Hoe men evenwel hem met die zaligmakende armoed van
geest als resident in Indië heeft kunnen gebruiken, is weer een van die mysteriën
die de armoede van myn geest niet doorgronden kan.
De indische bladen brachten ons in den laatsten tyd herhaaldelyk staaltjes van een
soort van rechtspraak die zeker alle leden der Maatschappy tot enz. van den Javaan
met vreugde vervult. M'nheer X. heeft z'n jongen geslagen, en is veroordeeld tot
gevangenis en boete. ‘Wees niet al te rechtvaardig’, heeft Salomo gezegd, of wie
dan den Prediker geschreven moge hebben, en behoudens allen afschuw van
prekery, zeg ik dat dien Prediker van harte na. Ik heb nu eenmaal 't geluk niet, door
myn tydgenoten begrepen te worden. Men heeft in m'n Havelaar een
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pleidooi voor vryen arbeid willen zien. Myn stryd tegen hysterie is opgevat als
bescherming van dat monster. Myn fulmineren tegen goddienery en leugen is
verdraaid in vyandschap tegen waarheid en het goede, enz. enz.
Zo verwacht ik ook dat men my zal voorstellen als een toejuicher van zulke
vonnissen. Misschien! Maar dan zou ik er meer van moeten weten, dan my nu
mogelyk is, en tot nader bericht gis ik dat men een zeer verkeerden weg opgaat,
en aan spelden wil byeenzoeken wat er aan spykers verloren is. Niet de inlandse
bediende is de Javaan. Niet de ‘broodheer’ vertegenwoordigt het Europees element
in Indië. De Javaan is slaaf, maar er is ter wereld geen onafhankelyker schepsel
dan de inlandse huisbediende. De poging om nationale misdaad te boeten door 't
al te streng straffen van huiselyke vergrypen, is weer een van die afdwalingen
waartegen Jezus reeds waarschuwde toen hy over kemels en muggen sprak. Van
werkelyke mishandeling die rechtstreeks onder het bereik der strafwet vallen zoude
spreek ik thans niet, maar het toedienen van een paar klappen aan 'n huisbediende
kan zeer gevoegelyk onder de overtredingen van de allerlichtste soort worden
gerangschikt, daar de gemakkelykheid waarmee een inlandse jongen zich aan de
heerschappy van een ruwen meester onttrekt, ons borg staat dat enige vryzinnigheid
op dit punt nooit tot ergerlyke gevolgen leiden zal. Wy allen weten by ondervinding
hoe de Europese particulier, of de beambte in particuliere verhouding, vaak de
speelbal is van de kuren zyner ondergeschikten, en de verwarring dezer verhouding
met het politiek misbruik van ons gezag in Indië is baars, bataviaas en dom.
Niemand zal beweren dat slaan goed is. Maar tussen afkeuring en een straf die
den betrokkene veel zwaarder treft dan een gezonde wetsuitlegging toelaat, ligt een
wyde kloof. Denken de rechters er wel aan, welken indruk het maakt op de
betrekkingen van een veroordeelde als deze of gene hem verwyt dat hun zoon, hun
broeder ‘in de Oost gezeten heeft’? Herinneren zy zich nog wat dit zeggen wil in de
bourgeoise opvatting hier te lande? Ik ken op dit ogenblik een familie die in zak en
asse nederzit by de vreselyke tyding dat een harer leden...
Geen halfheid, goed! Bescherm den inlander. Pas de wetten

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

146
streng toe, onverschillig of daardoor een carrière wordt verbroken, het geluk van
ganse familiën verwoest. Maar... dat dan ook die steile integriteit overal heerse!
Waar is 't visum repertum van 't lyk myns vermoorden voorgangers? Waar zyn de
stukken over den Banjersen oorlog? Waar zyn de rechters van Van Twist? Is er
geen huichelary in dat uitziften van 't kleine, in dat doorlaten van het grote?
Liberale ministeriën slaan munt met zulke vonnissen - de behouders zouden 't
ook doen - en 't Nederlandse volk is goedig genoeg zich met die munt te laten
betalen, of liever het leest niet goed genoeg om te begrypen hoe het gefopt wordt.
By de beschuldiging van huichelary had ik het oog geenszins op de rechtbanken
die zulke vonnissen uitspreken. Als Bataviase autoriteiten zyn zy niet geroepen
verstand van inlandse zaken te hebben, en zy menen te goeder trouw hun plicht te
doen. Maar zy dwalen. Hun roeping ligt niet op politiek gebied, en 't is een ydele
poging de Nederlandse schuld aan Java te willen afkopen door het al te streng
straffen van een klein vergryp dat één Nederlander jegens een huisbediende begaan
heeft.
De halfmaandelykse berichten uit Indië, die voortdurend getuigen van achteruitgang
en malaise, laten als naar gewoonte, de bevolking van Nederland koel. Men neemt
nu eenmaal geen aandeel in 't wel of wee dat daar ginder genoten of geleden wordt,
en er zal een hevige crisis nodig zyn om de belangstelling op te wekken. 't Zou
terstond veranderen als er eens een stremming kwam in ‘delegatiën’. Ik stel my
hiervan meer dadelyk effect voor dan van een mislukte koffie-oogst, waarin de
bevolking hier te lande minder algemeen betrokken is dan men meent. De meer
belangryke voordelen die Indië afwerpt worden door enige weinigen genoten en 't
eigenlyke Volk heeft er niets aan.
Dat Volk wordt dan ook hoe langer hoe armer, en dit blykt vooral wanneer men
het oog slaat op den prys en 't gehalte der levensmiddelen. Er wordt veel ontbeerd,
veel geleden. Zonderling is het dat zo weinigen op het denkbeeld komen dat de
liberale en conservatieve geneesheren zich zo weinig bemoeien met den practischen
kant der zaken. Men berust er in, dat de wyzen
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in den lande zich by voortduring bezig houden met byzaken, en dat de hoofdzaak:
voedsel, de aandacht van die heren niet schynt waardig te zyn. De hoge politiek
schynt te bestaan in 't vermyden van alles wat door de natuur der dingen aan de
orde van den dag geplaatst is, en - als immer! - gaan zy die zich de liberalen noemen,
hierin voor. Gewetenloosheid en plichtverzuim aan beide zyden gelyk stellende,
hebben de liberalen dit tegen zich, dat hun leus pretentieuser is:
‘... meent ge dat de woorden juist zyn
Waarmee men 't goede en schone in vakjes deelt,
Als schelpen in de kast van een museum?
Neen, neen, zo ingeworteld is 't onware, dat
De naam zelfs der partyen leugen is.
Wie zich vryzinnig noemt, en liberaal,
Is vaak - en niet als mens alleen, maar ook
Juist in zyn zogenaamde staatsmanskunst Zo vastgeroest en stram, zo ónvryzinnig,
Bekrompen en ónliberaal, dat by
Den ramp der zaak, nog de ironie van 't woord
Haar bytend gif in de open wonde spuit,
En 't arme volk, al dankend voor 't genot
Van 't liberaliserend hongerlyden,
Met smart doet uitzien naar de rampen van 't Behoud...’

- Ziet ge wel dat onze markies is overgelopen? Hy is conservatief, geloof me.
Nu, heel griffermeerd is deze causerie niet. En wat het behoud aangaat... och, ik
wou dat het vlees en de boter wat goedkoper was! Wat overigens m'n geloof betreft,
ik geloof dat de schryver van Deuteronomium groter profeet was dan de ‘Zeeuwse
landdames’ op de kermis. Er staat duidelyk in Cap. XXVIII vers 31: Uw os zal geslacht
worden voor uw ogen, maar gy zult daarvan niet eten. En nog durven sommige
betweters beweren dat de bybel geen geschikte lectuur is voor 't Nederlandse volk,
foei!
Den Haag, 20 Mei 1869
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V
Ems, 30 Mei 1869
Ja, ik ben te Ems! Ik baad me hier in zeker vocht, dat door een gewoon mensenkind
water genoemd wordt, maar wel beschouwd heel iets anders schynt te wezen.
Daarom zal dan ook myn geschryf ditmaal rieken naar allerlei dingen met gekke
namen. Men zal er dubbel-koolzure en fosforzure natron in ontdekken, Koolzure
kalk, Kiezelzuur, Bariet, Magnesia, Zwavelzure Kali en Chloornatrium. De lezer die
enigszins ervaren is in physiologische chemie zal hier en daar sporen vinden van
Lithion, Ammon, Joodnatrium en Broomnatrium. Ja, van Broomnatrium vooral.
Dit laatste bestanddeel myner causerie van deze dubbelweek heeft zyn oorsprong
te wyten aan den verraderlyken trek, dien 't ivoren balletje van de roulette myn
friedrich d'or gespeeld heeft. Hy was myn ooilam, die friedrich, myn laatstgeborene,
myn Benjamin!
Dat vervloekte balletje!
Indien er een hel is voor olifanten - waarvan ik niet zo heel zeker ben, omdat myn
anaphysische kennis zich minder ver uitstrekt dan sedert een week myn
bekwaamheid in de scheikunde - dan verzoek ik daarin een warm plaatsje open te
houden voor 't beest dat uit z'n slagtanden dat balletje draaien liet. De jager die God weet met wat gemene conniventie van wyfjes-olifanten - hem onder 't schot
lokte... in de hel! En de ivoordraaier die 't balletje leverde... in de hel! En de croupier
die 't met z'n lamzalig: ‘Messieurs, faites votre jeu!’ z'n baan injoeg... in de hel! En
't lieve meisje dat haar zakdoek vallen liet of op den grond wierp - want ze deed het
expres, dat zult ge zien - ook zy...
Neen, in de hel hoeft ze niet, maar de waarheid is 't, dat ook zy schuld heeft aan
't rampzalig uiteinde van myn friedrich.
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Ik zal u vertellen - à la rescousse, Fancy! - hoe dat in z'n werk is gegaan. 't Is een
vreemde historie. Wie haar leest zal meteen te weten komen hoe ik geheel
onverwachts knap genoeg ben geworden in scheikunde, om al die vreemde woorden
te spellen, en tevens door welken invloed myn gemoed zo bezwangerd is met
Broomnatrium.
Daar nu natuurlykerwyze de meeste myner lezers niet zo ver in chemie zyn als
ik, wil ik beginnen hen enigszins op hun gemak te zetten door de edelmoedige
verzekering dat zy zich daarover niet hoeven te schamen, en wel in de eerste plaats
omdat lezers-onkunde een zeer algemene zaak is. Algemene schande nu, is geen
schande. (Zie: Nederlandse begrippen en handelingen omtrent Indië.) Secundo:
die onwetendheid biedt geen materie aan ter rechtelyke vervolging, en men behoeft
zich nooit te schamen over dingen waarby geen deurwaarders kunnen worden te
pas gebracht. (Zie: ut supra.) Ten derde is bedoelde onkunde een vry onbekend
gebrek, en daar schaamte eigenlyk niets is dan een reflectie van de veronderstelde
ongunstige mening onzer overburen, valt er niets te reflecteren indien die overburen
niets van de zaak weten. Robinson Crusoë schaamde zich nooit. Ja, toen Vrydag
by hem was. Maar zie eens Adam en Eva. Hun schaamte begon toen ze merkten
dat er over de zaak gebabbeld was. Had die Cherub z'n mond gehouden, dan aten
ze nog appelen. Maar er bestaat nog 'n oorzaak die myn lezers alle schaamte op
dit punt zal uitwinnen. Ik wil met edele zelfverloochening hun 't middel aanwyzen
om in een kwartieruur my te evenaren in scheikundige terminologie. (Ik ken nog
meer woorden, maar kan ze op 't ogenblik niet spellen, daar ik myn boekje heb
uitgeleend.) Dit middel bestaat in 't kopen van een Fremdenführer in Bad Ems und
Umgegend, waarin men een allernauwkeurigste opgave vindt der weegbare
bestanddelen van de Emser wateren... en van myn gemoed. Want dat is nu, zolang
deze causerie duurt - één. De Broomnatrium... nu, dat volgt straks.
De analyse is gemaakt door den beroemden professor Fresenius, een geleerde
van wien ik vroeger nooit iets gehoord had. Dat hy evenwel beroemd is, maak ik
daaruit op, dat z'n naam op us uitgaat en derhalve als asinus kan verbogen worden.
Om u terloops een bewys te geven van de nauwkeurigheid waarmede
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die man my onderzocht heeft: op 33.81588 bestanddelen besta ik, volgens zyn
meting uit 6.78866 delen vrye koolzuur.
Is dat niet verbazend? Ik had het nooit durven denken dat ik zo zuur was. En
koolzuur nog al! En vry bovendien!
Nu, ik wilde wel dat m'n andere delen even vry waren als die 6/33 koolzuur. Maar
dat kan nu eenmaal niet, en men moet niet te veel verlangen. Wat overigens de
zurigheid aangaat - kool of geen kool, dat laat ik nu daar - wie my drinkt uit de
Augusta-bron, krygt nog meer zuur binnen. Of 't ‘vry’ is, weet ik niet. En uit de
Kränckenbrunnen is 't nog sterker. Een oude dame die wat veel uit het laatste vaatje
getapt had, verkoolzuurde en verjongde zo vreselyk, dat ze last kreeg van de
onhebbelykheden harer kleinzoons, die haar als een buurkameraadje begonnen te
behandelen. Nu moet het mens, om weer wat respect terug te winnen, my uit 'n
ander bronnetje drinken, dat weer meer Broomnatrium oplevert.
Ik zal haar myn causerie te lezen geven.
Dus: myn friedrich, dat jonge meisje en 't balletje van ivoor. Ik hoop de zaak goed
te vertellen, maar vraag verschoning voor 't geval dat ik nu en dan mocht afdwalen.
Wanneer men op eenmaal zo onbeschryfelyk geleerd geworden is, valt het moeilyk
z'n wetenschap te verstoppen.
Het allerbelangrykste van myn verhaal, of liever 't minst geloofwaardige, is: dat
ik inderdaad een friedrich bezat. Ieder weet dat er op de begrotingen geen fondsen
uitgetrokken zyn voor plichtsvervulling, en 't is dus een zeldzaam verschynsel dat
iemand die zich daaraan schuldig maakte, over zo'n som beschikken kan. Hoe dit
zy, ik bezat een goudstuk. 't Ding was iets minder geel en even rond, maar platter
dan ik, en droeg op de ene zy - of 't hem plezier deed, weet ik niet - een pruisisch
koningsgezicht. Ook aan den anderen kant zat een grote roofvogel op 'n paar
gekruiste kanonnen. Die kanonnen beduiden dat men zeer vér dragende courage
heeft. En 't kruis betekent een der alleen ware geloven. Indien ik nu in numismatiek
even ervaren was als in scheikunde, zou ik rare dingen van dien vogel kunnen
vertellen. Van ornithologie echter weet ik genoeg om allerlei opmerkingen te
verzwygen over Bonds-klauwen en an-
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nexatie-snavels. Daar staatkunde de enige zaak is van menselyke wetenschap
waarmede ik me in 't geheel niet inlaat, kan ik u niet zeggen of de koningskop op
myn dierbaren friedrich een staartpruikje droeg, als in '85, of koetsiersbakkebaarden
als later. Maar dit zal er weinig op aankomen, denk ik. De hoofdzaak is dat ik
werkelyk een goudstuk tussen de vingers had, toen ik gisteravond de speelzaal
binnentrad, en daarmede driehonderd en vyftig gulden winnen wilde.
Niets is gemakkelyker dan dat, lezer, en men moet juist den zeer byzonderen
tegenspoed ondervinden, dien ik ondervond, om in zo'n eenvoudig plan niet te
slagen.
Op de roulette te Ems zyn achtendertig nummers. Men behoeft slechts een stuk
gelds te zetten op 't nummer dat uitkomen zal, om in één halve minuut 3500 procent
te winnen. Wie nu tyd en lust heeft zich een paar voormiddagen in de week daarmee
bezig te houden, is een ryk man. Dit was dan ook myn voornemen, en de zaak zou
volkomen gelukt zyn als die jonge dame my niet gehinderd had.
Ik maakte my prettige voorstellingen van de toekomst en tobde alleen over de
depreciatie van het geld, wanneer alle mensen even schatryk zouden zyn. Want
dat ik ieder ryk maken wil, spreekt vanzelf.
Ik kneep dan myn roofvogel - ik noem dit woord in zuiver ornithologischen zin, en
bedoel dus den arend - en mompelde, om 't niet te vergeten, het toverwoord dat
zoveel algemeen geluk verspreiden zou, het fameuze getal 27. Want op dat nummer
moest myn friedrich gezet worden.
Toen ik zo even kortelyk vertelde hoe men doen moet op aan een speelbank goede
zaken te maken, vergat ik daarby te voegen hoe nodig 't is het nummer dat door
het rollend balletje zal worden aangewezen, een ogenblik vooruit te weten. Doch
dit bezwaar is niet groot. Men behoeft namelyk volstrekt niet te weten welke nummers
morgen, aanstaande week, of een volgend jaar gelukkig zullen zyn. Neen, zó ver
de toekomst in te zien is geen vereiste. Men bepaalt zich by 't éne nummer dat juist
nu volgen zal, en zorge slechts het geld waarop men die miserable 3500 procent
winnen wil, daarop te plaatsen één halve
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seconde vóór de croupier z'n: rien ne va plus! heeft geroepen. Nu, ieder weet hoe
'n kleinigheid een halve seconde is. Men moet een kniesoor wezen, iemand die te
veel Broomnatrium gebruikt heeft, om daarin moeilykheden te zien. De zaak is
allereenvoudigst. Door een kleine verschikking te maken in de volgorde der
ogenblikken, kan men zich gewennen - als een speels hondje op 'n wandeling - een
paar sprongen tyds vooruit te doen en dan op z'n weg terug te keren. Wie geen lust
heeft in dat heen en weer huppelen, zou eens voor al 't hele leven à rebours kunnen
nemen, en 't graf den rug toedraaien om zich in z'n wieg te laten begraven.
Met de fantasie, die vaardig over my wordt, zodra Fancy my een vertelling
voorzingt, stel ik u voor de gehele wereldgeschiedenis aldus van achter af te laten
beginnen. Wy maken dan een aanvang met de grote cataclysme die alles likwideert
- sakkerloot, wat zal Von Beust in z'n schik zyn, en ik ook! - om te eindigen met de
appelhistorie van zo even, en de geest op 't water. God weet wat vreemde dingen
die Adam en Eva zouden vertellen van hun omgekeerd voorgeslacht. En wat 'n rare
bybel zouden ze hebben: ‘In den beginne was er een heleboel, en nu is er
niemendal’. Eén ding zou er logischer uitzien dan nu: gouden eeuw en onschuld ná
verlossing. De tegenwoordige wereldbeschouwing is op dit punt nogal wanstaltig.
Nummer 27 dus. Ziehier hoe ik, na een paar schreden vooruit gedaan te hebben,
op dat nummer terugsprong. Het getal drie is heilig. Wie dat niet weet is te dom om
myn causerie te lezen. Wanneer nu drie heilig is, moet drie maal drie wel heel heilig
wezen, dus: negen. En indien negen en drie beide heilig zyn, kan hun vereniging
niet dan een allerheiligst product opleveren. Ergo: 27. C'est simple comme bonjour.
Wie nu menen mocht dat er aan de roulette geen heiligheid te pas komt, vergist
zich. Heilige zaken zyn als suiker in een Duitse keuken. Men doet ze in alles - de
suiker - by vlees, by augurken, in saus. Ik zal m'n schoenen eens aan Prof. Fresenius
zenden, om 't smeer te analyseren. Ik ben zeker dat-i er suiker in vindt. De
heiligheid... maar wat hoef ik meer te betogen. Als bewys voor de deugd myner
methode heb ik 't succes, 't schoonste bewys
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dat er bestaan kan. Het heilige nummer is inderdaad op z'n tyd gearriveerd, maar...
- Beste markies, ik dacht wel dat er een maar volgen zou.
- Mevrouw, daartoe hadt ge slechts een zeer klein deel nodig van uw gewone
scherpzinnigheid. Ieder weet dat heiligheid en mislukking ganz Siamesisch aan
elkaar verbonden zyn. Daar hebt ge zum Beispiel de verlossing. Dat is ook een
heilige zaak en wat heeft het geholpen? Het vlees is veel duurder dan op 24
December van 't jaar nul...
- De verlossing heeft geen vleselyke betekenis, markies.
- De vis dan! Er is geen aankomen in Den Haag. Alles wordt uitgevoerd. Te Keulen
eet men onzen schelvis op.
- Die is er dan ook naar!
- Ganz süss, auf Ehrenwort! Dat zal u elke kellner kunnen verzekeren. Maar
bovendien, toen ze ingepakt werd was ze niet duits-süsz maar hollands-fris, waarom
stuurt men 't eten het land uit? Is dat Verlossing? Alles is even duur. En de
hondenbelasting! En 't equivalent!
- Zyt ge wel zeker, markies, dat de geleerde Prof. Fresenius slechts sporen van
Broomnatrium in u ontdekt heeft?
- 't Staat zo in myn boekje, mevrouw. Maar vielleicht is er een fout in zyn koolzuur.
Zo'n breuk met een noemer van zes cyfers is een ding dat nauw luistert. Wat moet
die man toch vreselyk heidenmässig geleerd zyn. En hoe of-i 't heeft aangelegd om
al die kooldelen vry te krygen. Dat noem ik nu eens een ware verlossing. Maar die
andere.
- Die andere heeft met vlees en schelvis niets te maken, markies. 't Is een
vrymakinge des geestes.
- Ben ik dan niet geestig? Ben ik geen geest? En waar is de verlossing? Myn ziel
is een ware Javaan van onvryheid...
- Doe als de viskopers, markies, en exporteer uw waar. Misschien vindt men ze
süsz aan gene zyde van Moerdyk of Oberhausen.
- Wie weet! Maar nu moet ik vertrekken, zei de markies, terwyl hy de snuif, enz.
- Neen, eerst de geschiedenis van uw friedrich en die jonge dame...
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- Er is iets spokerigs in myn verhaal, en 't gaat tegen den nacht...
- Wy zyn niet bang. Allons!
- In het voorjaar van 1839 had ik op 'n avond te veel garnalen gegeten in de
chinese kamp te Batavia. Ook bami hadden we gebruikt, en kimloh. Ik zelfs rynwyn
met selterswater. Sommigen onzer - althans zo werd me later verteld - dreven de
matigheid zó ver, dat ze 't selterswater onaangeroerd staan lieten. Toen we naar
huis reden in wagens met vierspan, zongen wy: Ma Normandie, en Jeune fille aux
yeux noirs. Ik herinner me dit niet, maar kan 't verzekeren omdat we altyd die dingen
zongen, wanneer we terugkeerden van een bami-party, en ik zie niet in waarom we
dat toen zouden verzuimd hebben.
't Waren vrolyke dagen! De generaal De Eerens was pas gestorven en de graaf
Van Hogendorp was, by absentie van den heer Merkus, aan 't bestuur. Maar niet
daarom was 't zo vrolyk op Batavia. Wy waren jong!
Ja jong waren we, en er bestond nog een reden die op 't leven in Indië een anderen
tint wierp dan daarover tegenwoordig geworpen is. Les dieux s'en vont, schreef ik
in myn vorige causerie. Och, waar zyn de Indische goden heen, die Batavia zo
gezellig maakten in de dagen myner jeugd! En de godinnen?
Maar ik beken dat de oudgasten toen ook al klaagden. Hadden zy daartoe zoveel
recht als wy? Ik geloof het niet. Wat er al in hun tyd mocht veroverfatsoenlykt zyn
in de zeden, zal toch wel niet halen kunnen by de verlammende werking der politieke
verandering van 1848. Een vervloekt jaar!
Hoe dit zy, wy jongelui van 1839 waren vrolyk.
In 't naar huis ryden schynt er twist ontstaan te zyn. Later vernam ik dat een
adelborst van de marine daartoe aanleiding had gegeven door de koppigheid
waarmee hy zich obstineerde sinjo bobo te zingen op de wys van een scheepsdeun.
Daar sommigen onzer meenden aan de eer van een paar baboes waarmee ze wel
eens een praatje hadden gehouden, verplicht te zyn party te trekken voor de ware
melodie - een portugees volksgezang, N.B. - verdeelde zich de inhoud van onzen
wagen in twee partyen. De radicalen beweerden dat de adelborst, op zyn manier
zingende, geen kamerlid in slaap zou krygen, laat staan een klein kind. De
gematigden sloegen een middelweg voor: 't ene couplet scheeps,
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't andere wals. Maar dat kon niet, omdat we van 't hele lied nooit meer hadden
geleerd dan een enkelen regel, die nog vry kort is. De mannen van combinatiën
bedachten een finesse. Sinjo bobo zou op z'n baboes kunnen gezongen worden,
en bobo sinjo kon geadopteerd worden op den dreun: Van Delfshaven naar
Schiedam, het duitse Eduard und Kunegunde. Er was een fractie die alle voorstellen
verwierp, maar niets beters in de plaats gaf.
Wat myzelf nu betreft, ik had waarachtig te veel oedang gegeten. Te veel
gedronken had ik niet. Ik kan personen die later excellent geworden zyn tot getuige
roepen, dat er wel zes kruiken selterswater ongeopend mee terug gingen naar
Goenoeng Sahari. Want daar moesten wy wezen. We hadden daar een groot huis
gehuurd, waar veel koolzuur vry gemaakt werd. En de Broomnatrium was nog niet
uitgevonden.
Och, als men 19 jaar is!
Ik neem deze gelegenheid waar om een kleine fout te berichtigen, die ik aantrof
in professor Van Vlotens Bloemlezing. Ik kwam veel deugdelyk - deugdelyk,
waarachtig! - te Batavia aan, in Januari 1839, en niet later zoals in dat boekje te
lezen staat. Avis aux biographes! Of liever, laat de biografen me maar met rust laten.
Men weet zeer weinig van me. Een denker zou dat kunnen opmaken uit het weinige
dát men van my weet.
De twist in den wagen schynt geëindigd te zyn met een hevige commotie. Dit is de
gewone loop als gematigden, schipperaars en knoeiers 't hoogste woord voeren,
en dit was in onzen wagen 't geval. 't Was een ware Tweede Kamer. A force van
alles te willen pleisteren en toestoppen en vergoelyken, was niemand tevreden. De
koetsier werd van den bok gegooid, omdat hy geen schuld aan den stryd had en
geen party koos. ‘Men moet toch iets zyn!’ riepen de partymannen. De teugels
werden gegrepen door den onbekwaamste. Van Twist was nog - of nog niet eens
- boeren-procureur, anders hadden we hem op den bok gekregen. Dit kon nu
eenmaal niet, maar, toch vielen wy om.
Ja, we vielen om! Daar lagen we op Molenvliet, zowat tegenover de Prinsenlaan,
waar ik den vorigen dag op de schutters-exercitie door den kommandant Lutjens een hartelyken goe-
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den man toch, al was hy wat driftig! - wegens ‘verregaande excentriciteit’ van
korporaal gedegradeerd was tot gemeen. Lieve god, ik was van den troep afgelopen
om tjin-tjao te drinken. Ik zou 't waarachtig niet gedaan hebben als er een vyand in
de buurt ware geweest. Maar in vredestyd! Is dat nu zo erg!
Toch heeft het me geen kwaad gedaan in m'n promotie, want 'n jaar of veertien
daarna werd ik op eenmaal benoemd tot Overstekommandant van 't Ambonse corps,
flink volk! Ik wou dat ik ze hier had, die schutters, die burgers van Amboina! Ik zou
kans zien heel Ems in te pakken! Ems en de bank en myn friedrich...
- Juist, uw friedrich, markies. Dáárop wachten wy. Ge zyt er ver af. Bedenk dat ge
te Batavia op Molenvliet in den slik ligt. Hadt ge u bezeerd?
- Neen, ik val altyd heel gelukkig. De sprong van Molenvliet op myn armen friedrich
is niet zo groot als ge meent. Maar nu is 't waarlyk tyd naar huis te gaan. De spokery
zal beginnen, en die vertel ik liever by daglicht. Tot later dus.
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VI
Vervolg der zeer fantastische historie van den friedrich, 't ivoren balletje
en die jonge dame.
De markies ging den eerstvolgenden causerie-avond aldus voort: - Daar lagen we!
Ik zal me niet ophouden met de beschryving van onzen toestand in 't algemeen.
Niets zou my gemakkelyker vallen dan een schets te geven van 't gehele toneel,
indien myn geweten my - als by schilders van veldslagen 't geval schynt - toeliet
dingen voor te stellen, die ik niet zag. Hoe kon ik weten hoe ver de koetsier was
weggeslingerd? Welke parabool er beschreven was door myn gewezen buurman
in den wagen, den ‘derden kommies by financiën’? Hoe my precies herinneren,
welke vloeken er werden uitgestoten, gesteld dat er gevloekt is by die gelegenheid?
Neen, dit alleen weet ik, en dit alleen mag ik dus zeggen, dat ik zelf zeer
ongemakkelyk lag. Er drukte me iets op of in de maag, dat me ongeschikt maakte
tot waarneming van alles wat buiten me omging. Nog thans weet ik niet of 't de
schuld was van de garnalen - een zwaar eten! - of van den adelborst die, als ik later
vernam, kruiselings over myn buik lag, alsof we met ons beiden een plus moesten
voorstellen.
Er zyn ogenblikken, ja gehele uren soms in 't menselyk leven, die voor onze
herinnering reddeloos verloren gaan. Het schynt dat ik in den nacht waarvan ik
spreek, zulke ogenblikken beleefd heb. Nu zou het my althans onmogelyk wezen
te verklaren op welke wyze ik van myn adelborst - of van m'n garnalen - verlost
werd. Het komt my voor dat ik myn besef niet weerkreeg, voor ik een eind wegs
was voortgelopen langs Molenvliet tot aan de brug die naar Noordwyk voert.
Misschien koos ik dien weg, omdat... neen, ik had geen keus. Garnalen zyn een
zwaar eten, en wie er misbruik van maakt... vooral in verband met bami en kimloh...
en dan bovendien al 't selterswater dat we niet gebruikt hadden... en de val... en
die adelborst... neen,
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ik koos myn weg niet! Ik ging waar al die dingen tezamen genomen my heendreven.
Het schynt dat ik de gang Petjenongan ben ingeslagen, de moordenaarslaan...
- Nu begint de akeligheid!
- Volstrekt niet, mevrouw. Moordenaarslaan zegt men zo by manier van spreken.
Neen, er geschiedde niets akeligs. Ik kwam ongedeerd tussen de Chinese graven.
't Was maneschyn. Ik liep... ik liep... en maakte een praatje met de dwaallichtjes die
heel yverig boodschapjes overbrachten van 't ene graf naar 't ander. Ik verstond
alles wat ze zeiden.
‘Compliment van Ko-Wan-Hiang aan Ong-Woe-Tsé...
't Graf van den laatste was vers, en de daarop gestrooide zegen-papiertjes nog
geheel nieuw. Onder de geurstokjes waren er die nog brandden.
...en Ko-Wan-Hiang laat vragen naar 't nieuwste nieuws onder de levenden.’
Ong-Woe-Tsé vertelde daarop wat er zo al in den laatsten tyd gebeurd was,
allemaal dingen die ik nu niet behoef te herhalen, omdat we ze in de officiële Javase
Courant gelezen hebben, een blad dat in die dagen byzonder volledig was. Sommige
Chinezen vroegen naar hun achtergelaten betrekkingen, en 't antwoord was als
men gissen kan. Weduwen met geld treurden korter dan arme weduwen. Kinderen
waren groot geworden, en hadden hun ouders vergeten, of nagenoeg, wat ik een
groot geluk noem. De meeste doden informeerden zich naar de pryzen van ryst,
kain-kain, etc.
Eindelyk stuitte ik op den Chinesen tempel waarin de gehele verdieping bewoond
wordt door vleermuizen. Ik denk dat dit huis er anders zal hebben uitgezien in de
dagen van Alting. Ieder weet - dit is zo een manier van zeggen om te kennen te
geven dat de zaak weinig bekend is - dat die Gouverneur-Generaal dit huis bewoond
heeft. Hoe dit zy, tegenwoordig is het vol vleermuizen boven, en goden beneden.
De eerste vliegen den moedigen bezoeker wild en verschrikt om de oren, maar de
goden zyn bedaard, onbeweeglyk, werkeloos en zwygend, zoals fatsoenlyken goden
past. Men zou ze onheus kunnen behandelen als Abraham den god zyns vaders
Terach deed, zonder vrees voor hun wraak. Gy kent die geschiedenis?
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- Niet heel juist meer.
- De zaak was aldus. Terach was orthodox en Abraham modern. Deze, om z'n
papa te bewyzen dat de houten pop dien hy voor god hield, eigenlyk niets was dan
een... houten pop, sloeg op zekeren nacht 't beeld armen en benen stuk, en vertelde
aan 't ontbyt dat de god zichzelf zo gemaltraiteerd had...
- Zo was 't niet. Er waren meer goden in de buurt, en Abraham, na de kleintjes te
hebben stuk geslagen, gaf den grootsten dien hy ongedeerd liet, daarvan de schuld,
en een stok in de hand.
- Goed, over zulke kleinigheden kibbel ik niet. Dit is zeker dat de orthodoxe Terach
zich niet liet foppen. Hy schynt geweten te hebben dat Abraham een ondeugend
jongetje was, en beweerde dat die pop niet schuldig kon zyn aan broedermoord,
omdat hy zich niet bewegen kon. Abraham hield daarop een redevoering waarvan
de juiste tekst in den Elisabethsnacht is verloren gegaan, doch welker inhoud eens
voor al de orthodoxie uit het veld heeft geslagen. Wie geen houten pop kon stuk
slaan, had ook de macht niet om zon, maan, sterren enz. te scheppen. Attrape,
Terach!
Ja, die Elisabethsnacht heeft veel kwaads gesticht. De redevoering van dat
moderne zoontje zou zeker licht verspreid hebben over de vraag, of zyn god wél
beelden kon stuk slaan? Men verhaalt dat Isaäc z'n grootvader gewroken heeft door
op zekeren nacht allerlei kattekwaad uit te voeren en dat, à l'instar van papa, op
rekening van den nieuwen god te zetten. Abraham, onvoorzichtig genoeg om
hetzelfde antwoord te geven dat hy in der tyd van z'n papa ontving, moest tevreden
zyn met de dupliek die hy in z'n jeugd zo mooi had gevonden. Zo gaat het. Alles is
Kreislauf en Wechselwirkung...
- De friedrich, markies!
- J'y suis. De Chinese goden - 't waren dikke vette poppen met hangbuiken en
opgeblazen gezichten, knikten my vriendelyk toe en zeiden...
- Ei, ik meende dat ze onbeweeglyk waren en zwegen?
- Ja, maar... ik had te veel garnalen gegeten. Een zwaar eten! Zy heetten my
welkom, en vraagden of ik verdwaald was? Zy wisten zeer goed dat een fatsoenlyk
christenmens hun geen bezoek zou komen brengen. Misschien ook zagen zy aan
myn be-
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modderd kostuum, dat er iets aan my haperde. Ik antwoordde dat ik te veel garnalen
had gegeten, en op Goenoeng Sahari woonde maar verdwaald was en myn huis
niet vinden kon. 't Is een zwaar eten!
Maar ook zonder garnalen, ik heb de bosse niet van 't locaal-geheugen... een
hondenkwaliteit. De hoofdgod nodigde my binnen en boven - 't is by die gelegenheid
dat ik al die vleermuizen gezien heb, een ware sabbath! - men behandelde my heel
vriendelyk, en na enige theologische gesprekken stelde men voor, my een der
kleinere godjes mee te geven die my den weg naar huis wyzen zou. Ik nam die
vriendelyke offerte aan. Een klein, rond, mollig, verguld poppetje dat in een donker
hoekje administratie hield over de zwaartekracht, kreeg een kwartier verlof om my
te begeleiden. Er zyn in dien nacht veel dingen naar boven gevallen, en de
achterstand is nog heden ten dage niet helemaal by gewerkt. Multatuli klaagt er
over in z'n Ideeën...
- Ik ken die tekst:
‘Gy zoudt niet rusten als een trage luiaard
Die 't nuchter aanziet hoe de misdaad heerst,
Hoe laagheid hoog staat, en wat hoog is, laag...’
- Juist. En ook op andere plaatsen: Zy - de koningen ‘Ze omringen zich met een cordon van middelmatigheid, omhoog gevallen door
Gebrek aan zwaarte...’
- Broomnatrium!
- 't Is wel mogelyk. Nu, dat alles is een gevolg der vriendelykheid van dien chinesen
hoofdpop om my den weg te laten wyzen. Myn kleine gids was in een vorige
schepping boekhouder geweest, en wegens zyn nauwkeurigheid tot
zwaartekracht-administrateur-generaal verheven. Zyn werkkring was wel eenvoudig,
maar nogal uitgebreid, daar hy ieder stofdeeltje met een credit- of debet-post moest
boeken, voor elke beweging die er in andere stofdeeltjes plaats had. Hy vertelde
my, al snappende, dat-i veel last had gehad van onzen val uit den wagen. De schok
dien wy ondergingen en meedeelden, moest gerepartitieerd worden over 't heelal,
en de minste fout in de boekhouding zou vreselyke gevolgen na zich slepen. Toen
ik hem daarop beleefdheidshalve verzocht my te verlaten en weer aan z'n werk te
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gaan, daar ik er een gewetenszaak van maakte het heelal te bederven, gaf hy
daaraan weliswaar niet terstond gehoor, maar scheen tóch niet ongenegen my aan
myn lot over te laten, zodra hy vermoeden kon dat ik my verder wel zou terecht
helpen zonder hem. Hy had my om den tempel heen langs kampongs en over
sawahs naar Goenoeng Sahari gebracht en zei me dat ik nu maar rechts om moest
slaan om myn huis te vinden...
- Hoe rymt al de bereddering van die poppen met hun onbeweeglykheid?
- De vraag riekt naar Abraham. Maar de oplossing is zeer eenvoudig. Een pop is
een pop, maar als men te veel garnalen heeft gegeten, en men ligt daar in den
modder met een adelborst op z'n maag...
- Dus komt de zaak neer op een cauchemar?
- Dat weet ik waarachtig niet. 't Is in zaken van theologie drommels moeilyk het
effect van gegeten garnalen - een zwaar eten! - af te scheiden van de werkelykheid.
Dat ik myn friedrich verloren heb tengevolge van de zonderlinge gebeurtenissen
die ik verhaal, is zeker.
Daar stond ik dan op Goenoeng Sahri en sloeg linksom omdat m'n huis rechts
lag. 't Is nu eenmaal m'n bestemming een verkeerden weg in te slaan. Na enig
dwalen kwam ik over een bamboezen brugje aan den overkant, sloeg weer linksom,
daarna rechts, en bevond me in een laan van tamarindebomen...
- Dat was de oude weg naar ‘de stad’.
- Juist. Naar ‘de stad’, waar ik een gedeelte van den avond had doorgebracht, en
die ik dezen nacht niet had menen weer te zien. Ge ziet het alweer: Kreislauf, of
liever nagenoeg. Want in de stad kwam ik niet. Het schynt dat ik, enigszins vermoeid
- de omgang met goden is fatigant, en dan nog al de andere zaken die ik beleefd
had! - nu, ik zette my neder met den rug tegen een klein muurtje. Misschien ben ik
daar in slaap gevallen. Ook is 't mogelyk dat ik wat hardop sliep, althans ik heb
besef van een stem die my in een enigszins vreemden tongval toeriep: ‘Kom maar
binnen, stoor je niet aan den vloek. Je hoeft daar niet onder dien mallen steen te
blyven liggen.’
Ik wreef m'n ogen uit, en zei waarschynlyk: hè? of iets dergelyks. Het aanbod om
binnen te komen werd herhaald. De stem
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kwam van achter 't muurtje. Opstaande zag ik op dien muur een stenen mensenhoofd
op een piek. Iets lager las ik op een ingemetselden steen den naam van den
huisheer. Schoon 't nu op Batavia de gewoonte niet is z'n naam op de deur te
schryven, zou ik daarin niets byzonders hebben gezien, omdat ik pas onlangs uit
Holland was gekomen, waar men 't wel doet, als er niet by dien naam andere dingen
waren vermeld geweest, die men gewoonlyk niet aan den voorbyganger te lezen
geeft. De huisheer namelyk scheen van beroep landverrader, en dat stond by z'n
naam gebeiteld. Die kop boven den steen maakte 't effect van een geslachtswapen.
De invitatie om binnen te komen was te vriendelyk om er geen gevolg aan te
geven. Maar... le moyen! Want zie, ik vond geen deur. Om eerlyk te zyn tegenover
myzelf moet ik verklaren op dat ogenblik een korte aanvechting van wysheid gehad
te hebben. Ik vroeg my ernstig af, of wellicht dat niet vinden van een deur een gevolg
wezen kon van die garnalen. Het is jammer dat ik dien eerbiedwaardigen twyfel aan
de juistheid van myn oordeel niet beter bewaard heb. Na dien gedenkwaardigen
nacht namelyk heb ik vaak voor een resultaat van waarneming en denken gehouden
wat misschien te wyten was aan garnalen en adelborsten. Er moest
volledigheidshalve een oude Oosterse fabel bestaan, waarin koning Hoofd door
vrygelatene Maag wordt onttroond, of een roman: Vermakelyke strooptochten van
prins Onderbuik op 't gebied van de Rede... garnalen zyn een zwaar eetn! Ik zou
wel eens willen weten of anderen ze verdragen kunnen, en of niet die prins een
grote rol spreekt in veel zaken die...
- Broomnatrium!
- Ach ja! Nu, 't is te betreuren dat ik m'n wysheid ging gebruiken juist op een
ogenblik dat ik ze had kunnen missen, en ontydige wysheid - dit weet ieder, i.e.
weinigen hebben er begrip van - ontydige wysheid is dwaasheid. Want zie, de
garnalen waren ditmaal onschuldig: er wás geen deur. Ik liep en zocht aan de voorzy,
aan den kant, achter - alles zo ver struikgewas en paggers my toelieten, en vond
nergens een ingang. De woning van den ‘landverrader’ scheen ontoegankelyk. De
man schynt myn verlegenheid begrepen te hebben, althans ik hoorde hem
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met de woorden: ‘Gretchen, help hem een handje... toe, als 'n meid!’ bevel geven
my binnen te laten. Weldra zag ik een meisje in saja-kebaja op den muur staan. Ze
wenkte my vriendelyk toe, reikte my de hand en ik wipte naar boven.
‘Heb ik 't genoegen freule Geyerstein te spreken’ vraagde ik. Want ze deed my
denken aan the maiden of the mist, die den jongen romanheld Arthur terecht hielp
in de Zwitserse bergen.
‘Neen, zei ze, ik ben Gretchen...’
‘Uit de Faust?’ vroeg ik verbaasd.
‘Gut nee. Myn naam is Gretchen... zo noemde my m'n grootvader die een Duitser
was, en vader noemt me ook zo. Maar u mag wel Grietje zeggen. Dat is beter
Hollands, boekan?’
Ja, ‘boekan’, zei ze. En ze gebruikte nog meer Maleise woorden, die me, als haar
lichtbruin gekleurd gezichtje, bewezen dat ik met een liplapje te doen had. Ze zag
er allerliefst uit, en had iets schalks in haar blik, dat me aantrok. 't Was een ware
Lorelei. Ja, Lorelei! Want gevaarlyk was de kennismaking met haar, dat zult ge
straks zien, als ik de lotgevallen van myn onvergetelyken friedrich zal bezingen.
Gevaarlyk was ze! Maar dat wist ik niet, toen ik daar met haar op den muur stond
van 't vervloekte erf. ‘Toeroen-lah’ zei ze, en vatte my opnieuw by de hand. Wy
zweefden neer in de struiken... garnalen zyn een zwaar eten. De struiken weken,
de grond spleet, wy daalden... daalden en bevonden ons weldra in de binnengalery
van een ouderwets Bataviaas huis, zoals men ze vinden kan in Valentyns
beschryving van Oost-Indië.
- 't Zal een droom geweest zyn, beste markies.
- Misschien. Er zat iemand van een zeer vreemd voorkomen - hy had namelyk
geen hoofd - in een oud boek te lezen. Gretchen meldde my aan, als den vreemde
die onder 't onplezierige uithangbord in slaap was gevallen.
‘Kasi koersi!’ riep myn gastheer, een bevel waaraan door dezen of genen Sidien
ogenblikkelyk voldaan werd. Schoorvoetend nam ik plaats, want ik moet bekennen
dat het gemis van een hoofd my een zonderling gebrek toescheen. Myn gastheer
scheen dit te bemerken en vroeg verschoning voor zyn achteloos tenue, waarin hy
echter terstond verandering bracht door Gretchen te gelasten hem z'n nieuwe
pantoffels, een graslinnen
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négligé-jasje en z'n stenen kop van den muur te brengen. ‘Eigenlyk ben ik verbrand
en in den wind gestrooid zei hy, en ik heb alle moeite van de wereld gehad al die
weggewaaide asdeeltjes weer by elkaar te krygen. Ik ben nu byna klaar, maar m'n
kop kan ik niet vinden, en daarom behelp ik me, als er bezoek is, zo lang met dat
ding van den muur. Maar hy is niet zo goed als de oude. Ook zit er een piek in, dat
is lastig.’
Ik condoleerde den man zo goed mogelyk. Er was iets aandoenlyks in de
oprechtheid waarmee hy bekende dat die kop z'n eigendom niet was. Pas den
vorigen dag had ik nog een raad van Indië stokstyf horen beweren dat de indische
regering uit haar eigen ogen zag, ge kunt dus begrypen hoe de gulle openhartigheid
van den landverrader my goeddeed. Toch had hy de zwakheid naar zyn eigen hoofd
te verlangen. Daar ik nog pedant was in 1839, deed ik hem de vraag hoe 't met zyn
geheugen stond? Ik giste dat hy daarover ontevreden zou zyn en was van plan hem
dood te gooien met Larochefoucauld's: Tout le monde se plaint de sa mémoire,
mais personne ne se plaint de son jugement.
Maar 't kwam zo ver niet.
‘Ik zie waar je heen wilt, jongeheer...’
Verbeeld-je ‘jongeheer’!... ik had een rok aan van Herment & Blavet!
‘...Ik zie waar je heen wilt, maar je vergist je. Als men eens verbrand is geweest,
kan men van ondervinding spreken. Dat ik my m'n ouden kop terug wens, is niet
omdat ik zo hoog loop met m'n oordeel van vroeger...’
Ik viel hem in de rede met de vraag of hy van mening was dat de onderbuik...
‘...Qui bene distinguit, bene docet, jongeheer. Wy spreken nu niet van onderbuiken.
(Gretchen laat de tafel dekken, en geef me myn mutsje.) Zie, jongeheer, ik betreur
het verlies van m'n vorig hoofd alleen daarom, wyl ik zeer vatbaar ben voor zinkings,
en op dat vervloekte stenen ding past het calotje niet waaraan ik gewend was. Die
piek door myn kop... ik lyk wel een pruisisch soldaat. Steek een cheroot aan, en
vertel me eens hoe 't er uit ziet op de wereld buiten myn muur. Is Holland al
geannexeerd?’

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

165
‘Nog niet, landverrader...’
- Maar beste markies, bedenk dat uw geschiedenis voorvalt in 1839.
- Ja, in 1839. Maar wie bang is voor 'n paar anachronismen, hoeft niet verder te
luisteren. 't Zal nog wel erger komen. Ik verhaalde hem van Bismarck en Königgrätz,
en hoe men er op uit was de verspreide delen van 't oude Duitse ryk weer tot een
geheel byeen te brengen...
‘Precies als ik met m'n as, zei hy. Als ik nu dat vervloekte hoofd maar vinden kon.
Dat is 't moeilykste. En wat is er verder voor nieuws?’
Nu, veel wist ik niet, maar ik vertelde wát ik wist. Ik zeide dat de Hollandse
litteratuur een hoge vlucht had genomen, hetgeen voornamelyk te danken was aan
De Vries en Te Winkel die een woordenboek schreven vol diepe gedachten. Ook
sprak ik over 't slechte water in Den Haag en de verkiezingen. Ik meen zelfs een
paar woorden gerept te hebben van deze causerie, en dat het jammer was dat ik
zoveel garnalen had gegeten, omdat juist morgen de mail vertrekt. Ik vroeg hem of
hy me niet kon verlossen van den adelborst die van plus in maal was overgegaan
door een allerpynlykst pivoteren op m'n maagstreek.
Zo koutende werd het tyd voor 't souper. Hy dreef de vriendelykheid zo ver, dat-i
me vroeg of 't me aangenaam wezen zou meer gasten aan tafel te zien? Na enig
weigeren - want beleefdheidshalve meende ik hem niet op kosten te mogen jagen
- noemde ik een paar honderd dozyn namen van personen die ik gaarne eens
ontmoeten wilde, en die dan ook terstond verschenen. Garnalen zyn een zwaar
eten!
Daar kwamen Heine die blind was en Byron die hinkte. Die twee schenen elkander
familjaar te kennen, want ze zetten zich terstond in een hoekje aan een écarté-tafel.
Goethe wou meespelen, maar ze wezen hem terug en lachten om z'n dikken buik.
Nu, daarin hadden ze gelyk, vind ik. De profeet Elias verscheen op de eerste invitatie,
maar kon geen gebruik maken van den hem aangeboden stoel omdat hy zich
spreekwoordelyk gebrand had. Abraham kwam ook. Dezen plaagde ik een beetje
met vertellingen die er over Sara in omloop waren. Ik zei dat Isaac precies leek op
een der drie heren die hem kwamen bezoe-
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ken in Genesis XVIII. Hy werd niet boos, maar stak er den gek mee. Lamartine huilde.
't Speet me dat ik hem geroepen had, want hy verveelde ons allen met z'n eentonige
weemoed. Romulus en Remus verschenen niet, waaruit ik opmaak dat die heren
nooit bestaan hebben. Josef was er, maar hy had wel weg mogen blyven want z'n
gedrag jegens Gretchen was hatelyk en lomp. Toen 't lieve kind hem sambal
presenteerde, smeet-i haar, onder den uitroep: Nee, zo slecht ben ik niet! de
schoteltjes om de oren. 't Was een waar schandaal. De nydigheid stond op z'n
gezicht te lezen, en ik was 't volkomen eens met Ruben die beweerde dat men beter
zou gedaan hebben, hem maar stilletjes in die put te laten. Montaigne was aardig,
dat moet ik zeggen. Ook Swift, Sterne en Rabelais waren kreuz-fideel. Ze sloten
een vriendschapsverbond met Lucianus. Anna Maria Schuurman breide een
hebreeuwse liefdesverklaring in een wollen onderbroek die voor dominee Labadie
bestemd scheen. Hooft had een Tacitus by zich, en sprak geen woord voor-i had
nageslagen hoe z'n voorman zich by zo'n gelegenheid had uitgedrukt. Vossius sprak
latyn en beproefde vruchteloos Gretchen in te wyden in de geheimen der syntaxis.
Ze zei dat ze geen tyd had, omdat ze 't opzicht moest houden over de tafel. Spinoza
was beminnelyk. De landverrader had hem dan ook bovenaan geplaatst. Ik vraagde
hem of 't waar was wat Van Vloten van hem zeide: dat hy een dóórdenker was?
‘Neen, gaf-i ten antwoord, wel byna, maar er mankeert een beetje aan.’ Cartesius,
Leibnitz, Fichte, Kant zaten - zoals billyk was - beneden 't zoutvat. Gretchen zette
hun gedurig kreeft voor. ‘De heren zullen er wel mee terecht kunnen, zei ze, 't is
een spys waaraan veel te pluizen en weinig te eten valt.’ De aardigheid is wel oud,
maar ik vind dat zy haar goed te pas bracht. Een allerplezierigste gast was Lessing.
Hy was inderdaad veel aardiger dan men na z'n Nathan de halfwyze, zeggen zou.
Om discours te hebben, vraagde ik hem of-i 't eens was met de velen die - elkaar
napratende - z'n ringenhistorie zo concluant mooi vinden? ‘Waarachtig niet, riep hy,
't moet een ellendige vader zyn, die nagemaakte ringen in omloop brengt, en
daardoor aanleiding geeft tot eindeloze ruzie onder z'n kinderen. Maar voor “Publiek”
van myn tyd was 't goed genoeg’. Dat vond ik ook, en durf 't zelfde zeggen van
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veel dingen waarmee ik niet hoog loop. Ik vertelde hem dat ik een paar dagen
geleden z'n standbeeld gezien had te Brunswyk, maar hy luisterde er ternauwernood
naar. ‘Och, een standbeeld!.. liebe Herzens-Gretchen, noch ein ganz kleines
Stückchen koee-lapis wenn ik bitten darf... nein, kleiner noch... noch weniger...
mikroskopisch wenig. Es ist mir nicht um den Kuchen, verstehst du?’
‘Wel zeker! M'n grootvader was een Duitser.’
‘Also! Es ist mir nicht um den Kuchen, sondern um deine moie - sag 'ich 's gut?
- um deine moie Hand zu tun.’
Grietje bloosde een beetje. 't Stond haar allerliefst. Haar aanziende bemerkte ik
dat ze links boven en rechts onder het coquet kneveltje op haar bovenlip, een grain
de beauté had, twee snoepige pompadoertjes.
Maar ondeugend was ze. Dat zei ook Voltaire die schuins over haar zat, en dien
ze vraagde of hy familie was van den kakatoea die in de achtergalery zat te snateren
en te fluiten dat ons horen en zien verging.
‘Sla een kain over 't beest’, zei de landverrader.
‘Hein?’ vroeg Voltaire, enigszins geraakt naar 't scheen.
‘Ja, over de kooi van den kaketoe’, antwoordde de beleefde gastheer.
Keppler en Copernicus trokken Ptolemaeus by een oor uit het hoekje waar hy
met dominee Knack van Berlyn...
- Halte-là, markies, Knack leeft nog, en kan dus redelykerwyze geen deel nemen
aan een spokenmaal.
- Hm! zei de markies - terwyl, hy enz. - 't kan wezen dat ik my vergist heb, maar...
garnalen zyn een zwaar eten, en bovendien... als ge 't beter weet dan ik, ik die
zaken vertel quorum pars magna fui...
- Wees niet boos, lieve beste verteller. Toe, ga voort en denk vooral aan den
friedrich dien wy te goed hebben.
- Hm! Ik ben hees en schor... en als men my in de rede valt...
- Wy beloven beterschap.
- Daartoe zal ik u tyd geven tot de volgende mail. Voor heden bonsoir...
- Broomnatrium!
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VII
Vervolg.
De gastheer was allerliefst, dat moet ik zeggen (aldus ging onze verteller voort)
maar het spyt me dat ik dit niet van alle gasten getuigen kan. Grietje die zo goed
mogelyk de honneurs van de tafel ophield, werd zeer onheus bejegend door een
oud heer die boos werd omdat ze hem gebakken aardappelen had aangeboden. 't
Was een onzedelyk eten, zei die grompot, en hy bromde er een versje by dat-i in
z'n jeugd tegen liberalismus gemaakt had, en dat door velen werd toegejuicht, vooral
door de arme drommels die den zondvloed hadden kunnen beleven, als ze niet by
die gelegenheid verdronken waren na heel goedig Noach geholpen te hebben aan
z'n ark. Een gast die in myn nabyheid zat - zeide my dat die verzenmaker eigenlyk
van beroep jurist, theoloog en geschiedschryver was, en altyd woedend werd als
er van aardappelen of liberalismus werd gesproken. Daar er nog bovendien
duizenderlei onderwerpen bestonden, die hem even woedend maakten, zou men
hieruit kunnen afleiden, dat de oude heer byna voortdurend in een toestand van
razerny verkeerde. Deze mening scheen dan ook niet ongegrond, want toen Grietje
betuigde van liberalismus geen verstand te hebben, maar party trok voor
aardappelen, vloog hy op:
- 't Is het onzedelykste eten van de wereld, zeg ik je!
- Tobat, m'nheer, hoeveel kati's had u dan wel gebruikt toen U ‘Ridder Sox’
schreef?
Och ja, 't was Bilderdyk! (Een vervelend heer!) Hy schold de lieve Grietje uit...
't Kind had ‘Ridder Sox’ nooit gelezen, moet ge weten. Ze had het aardappelige
van die historie maar van horen zeggen.
Bilderdyk schold Grietje uit, en zou haar aangegrepen hebben, als niet een deftig
man van een gunstig voorkomen hem daarvan had teruggehouden. Maar zie, dit
was olie in 't vuur. De
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‘Bard’ - als zodanig had Bilderdijk zich in 't introductieboek laten inschryven - stortte
nu zyn toorn over den welwillenden bemiddelaar uit. 't Was een bandjir van
scheldwoorden:
- Wat! Jy ook hier! Domkop, uil, ezel, langoor, stommerik, vervloekte Amsterdamse
klerk...
Men begrypt, de aldus aangesprokene was de goede, vlytige, conscientieuse Jan
Wagenaar. De man was verlegen over 't schandaal en begon, heel onverplicht, zyn
excuses aan den gastheer te maken, maar deze begreep de zaak anders, en joeg
‘Ridder Sox’ de deur uit. Prof. Tydeman zelf die dezen geïntroduceerd had, moest
bekennen dat zyn beschermeling zich mal aanstelde.
Ternauwernood was dit geschil ten einde, of we hoorden een stem die zich onder
de tafel horen deed:
- Zo lang ik hier lig, kun je me trappen en schoppen, maar nooit zal ik erkennen
dat je 'r 't recht toe hebt, nooit! Ik ben minstens zo goed als 'n ander... dat wil ik je
op schrift bewyzen.
- Laat die heer er eens onder uit komen, beval de landverrader, er is plaats genoeg
aan tafel, en ik moet de heren verzoeken niemand te schoppen.
De verschoppeling kwam voor den dag. 't Was Job. Ten gevolge ener
weddingschap van God met Satan was-i onder tafel geraakt, juist in de buurt van
Karel XII die er plezier in had hem met z'n sporen te plagen. Fair play was 't niet,
en Job wou 't er dan ook niet by laten zitten. Hy dreigde met een vervolging voor
het Provinciaal hof van Zuid-Holland omdat hy na 't proces der Rotterdamse
oproermakers vernomen had dat dit kollege zo uitmuntte in humane rechtspraak,
maar Karel XII zei dat hy liever z'n excuses wilde maken dan zich bloot te stellen
aan die humaniteit. Dit geschiedde dan ook, en Job was tevreden. Maar zyn vrouw
en drie ‘vrienden’ (die, onder ons gezegd, zo hard mogelyk hadden meegeschopt)
schenen onvergenoegd omdat het voorwerp hunner vertroosting nu geen troost
meer nodig had. Ze gaven hun wrevel lucht door naar den welstand van de kinderen
te vragen, wetende hoe men Job daarmee plaagde, wyl hy daarby gedurig aan z'n
eerste jobjes dacht, die al mooi begonnen op te schieten en waarvoor hy op z'n
ouden dag allerlei klein grut had in de plaats gekregen. De man ver-
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dedigde zich niet kwaad, en zeide te hopen - als er weder een bezoeking over hem
mocht gedecreteerd worden - dat men hem eens in z'n echtgenoot en vrienden
straffen mocht. Hy beloofde tegen dien tyd een voorbeeldig geduld, en zou 't
teruggeven kwytschelden. ‘Zoudt ge wel geloven, Solon - want hy meende dat deze
wetgever naast hem zat, maar hy vergistte zich - zoudt ge wel geloven dat ik van
een vrouw en drie vrienden meer last had dan van al m'n puisten! Geloof me, edele
Solon...’
- Je bent in de war man, riep de landverrader. Uw buurman is de eminente...
- Ik weet al, nu... Thorbecke dan! Ik zeg u edele Thorbecke dat er geen hatelyker
ding is dan vrienden. En ge komt er zo onwillekeurig in. Na hoofdstuk XVIII van myn
boek vermyd ik alle koffiehuizen, uit vrees van kennismaken. Want zó begint het.
Solon, die z'n naam had horen noemen, kwam naderby, en de vrienden kregen
medelyden met Job. De bezoeking scheen hem op de ogen geslagen te zyn. Solon
namelyk was een vervelend dor mens die zich niet behoorlyk wist uit te drukken,
waaruit sommigen de gevolgtrekking maakten dat hy niet gewoon was logisch te
denken. Maar liberaal wás-i, en dat openbaarde hy door de vrolyke verklaring dat
niemand gelukkig was voor z'n dood.
- Och ja, riep Cresus, dat zeg je wél, man!
- Ik vind het met verlof een flauw praatje, riep ik. Ik weet niet hoeveel tractement
u de Atheners gaven, maar 't moet al heel weinig geweest zyn, als je 't verdiende...
- Gut, markies, hoe kwam je 'r toe zo onwelvoegelyk te spreken!
- Mevrouw, ik was onaangenaam gestemd...
- Broomnatrium!
- Ja, en nog iets. U kent de definitie van parallele lynen?
- Ten naaste by.
- Nu, ook die definitie deugt alweer niet. Hebben wy niet van jongsaf moeten horen
dat ze elkander nooit ontmoeten? Gekheid! Myn adelborst had zich van maal in zo'n
lyn geconverteerd, en ontmoette my meer dan me lief was, dat verzeker ik U. En
dan de garnalen, dat een zwaar eten is.
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Hoe 't zy, ik was knorrig, en daar bovendien die Solon me in zyn voorkomen niet
beviel, stortte ik myn boos humeur over hem uit. Gelyk alle mensen die tractement
ontvangen, beweerde hy trouw z'n plicht gedaan te hebben. Van alle kanten werd
ik overschreeuwd, en zou 't onderspit gedolven hebben, indien niet Grietje my ware
te hulp gekomen. Dat snuggere kind scheen niet veel met beroepswysgeren te
hebben omgegaan, want ze had nog altyd de gewoonte de dingen te noemen zoals
ze heten, en in elke kwestie rechtuit op de kern der zaak af te gaan. Dit is een
methode die veel systemen van beroepswysgeren niet lyden kunnen. Ze vraagde
den ouden spreukspreker hoeveel tractement er te Athene betaald werd aan
wysgeren die vertellen konden of men dan wél gelukkig was na den dood? Solon
was verbluft. Hy had er nooit aan gedacht, betuigde hy, dat het mededelen van iets
ónbekends, en niet het opdreunen van dingen, die ieder weet, de taak wezen zou
van voorgangers en katechiseermeesters.
- Juist, riep Dathenus, zeer juist. Alle heidense wysheid is dwaasheid, want ze
gaat niet verder dan 't graf. Wy...
- Ja, wy, wy, wy theologen, bestraald door 't nieuwe licht...
- Grietje, snuit de kaars eens, riep de landverrader, ik kan ternauwernood myn
bord zien.
- Ja, 't is zeer duister hier, riepen alle gasten, zelfs de theologen.
- En bovendien, begon ik weer - want ik was niet van plan Solon zo spoedig los
te laten - zelfs dát wat ge meendet te zeggen, hebt ge - hoe onbeduidend ook van
strekking - niet goed uitgedrukt. Was uw bedoeling dat er geen volkomen geluk
bestaat? Dat kan men van alles zeggen, zelfs van wysgeren en wetgevers. Of wildet
gy te kennen geven dat het geluk onstandvastig is? Ook dit is toepasselyk op alle
mogelyke dingen. Daar alles verandert, moet een gelukkige toestand ook veranderen,
op straffe van zonder veranderen ongeluk te worden, door verveling. Was eindelyk
de zin uwer wysheid dat men eerst in 't ogenblik van sterven gelukkig wordt, spring
dan in de kali.
- Wel zeker, zei Grietje, waarom zou ik dan gehuild hebben toen ze m'n vader
verbrandden?
Solon lei 't af. En nu ik op m'n dreef begon te komen door 't succes - ik had al de
theologen aan m'n zy, daar ze 't prettig
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vonden een blinden heiden zo te zien uitborstelen - ging ik voort:
- Over 't geheel moet ik zeggen zelden of nooit van wysgeren iets geleerd te
hebben...
- Nog een kreeftje, m'nheer Kant? vroeg Grietje.
- Daar heb je Descartes...
- Een godverzaker, riepen de theologen.
- Ja, een godverzaker. Welnu wat doet de man? Hy gooit God omver en bouwt
op z'n cogito ergo sum...
- Wat wil dat zeggen, vroeg Grietje aan Vossius.
- Het beduidt enigszins onletterlyk: ‘ik zit hier, dus zit ik hier’. Cogito, - avi, - atum,
- are.
- Precies, riep ik. Nu op die punt van een naald bouwt hy...
- Niemendal! riepen de theologen.
- Van bouwen gesproken, riep Vitruvius, wie van de heren heeft de nieuwe beurs
te Amsterdam gezien?
- 't Is een lelyk gevaarte, zei Michel Angelo.
- Daarover kunt gy niet oordelen, was 't antwoord. Het betrof hier een zaak van
praktyk, en...
- Dat's waar, zei Michel, myn vak was meer in 't kerkelyke.
- Juist. Die beurs is wat zy wezen moet. Overmaat van Schoonheid zou de
bezoekers bedorven hebben voor hun vak. Een beurs moet lelyk wezen...
- He, zei Grietje, waarom vergaderen de heren kooplui dan niet in 't Paleis van
Volksvlyt?
- Inderdaad, antwoordde Vitruvius, hebt ge gehoord hoe Rafaël dat ding heeft
omschreven? Hy zei 't was een grote massa ruimte op de lelykste manier in glas
en yzer besloten.
- Nu, Rafaël mag wel zwygen, bromde ik. Zyn prentebybels in de kerken te Rome
zyn miserabel. Al weer een geüsurpeerde renommée... pardon Mr Thorbecke, ik
zeg dit niet om U te beledigen.
- Rafaël is een groot kunstenaar, riepen alle gasten die nooit iets van Rafaël
gezien hadden. Wie heeft er iets tegen Rafaël?
- M'nheer, antwoordde de ondeugende Grietje, op my wyzende. Hy zegt dat die
schilder geen verstand had van proportie of perspectief. Op de zwevende aarde
van Genesis 1 VS 1, zyn de bomen 1/20 evennachtslyn hoog. Ook noemt hy Rafaël
smake-
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loos en beroept zich op de voorstelling van 't zon-en-maanscheppen. God heeft
daar die dingen als bekkens op z'n handen en maakt een gebaar als plakte hy ze
tegen den wand. De houding van Adam by 't appel-eten is onmogelyk, en de slang
heeft een mensenkop. De scheepstimmerlui die aan de ark werken, schynen nooit
'n zaag in handen te hebben gehad.
- Nu, riep Noach, dan moet ik zeggen dat die Rafaël er meer van wist dan de
meesten. Niemand begrypt wat ik 'n getob met dat ding gehad heb. En ze wilden
verhoging van loon net als verleden maand hun confraters te Amsterdam. Ze
dreigden met grève...
- Je hebt toch niet toegegeven, hoop ik?
- Ja... en neen. In vermindering van werkuren - want daarop drongen ze ook aan
- kon ik niet treden, maar wat het loon betreft... och, men is mens, en ik ben altyd
goedgeefs geweest voor den werkman. 't Brood is duur, de vis wordt sedert de
vermeerderde communicatie, naar Duitsland uitgevoerd... 't vlees gaat naar
Engeland... wat moet een arbeider beginnen met zes gulden en vier kinderen in de
week...
- Z'n tong slaat dubbel, riep een afschaffer.
- Dubbel? Neen drie-, tiendubbel heb ik hen betaald...
- Ja, in wisseltjes, te voldoen, zes honderd voeten boven de Ararat, riep Grietje.
- Kan ik 't helpen dat ze niet gepresenteerd zyn?
- Ge deedt verkeerd hun loon te verhogen, riep een staathuishoudkundige - 't was
Malthus - dat eeuwig verhogen van werkloon doet de mensen te veel eten, en hoe
meer ze eten hoe meer kinderen ze krygen. Al die kinderen willen dan later ook
weer hoger loon, en eten dan weer meer en krygen dan ook weer meer kinderen...
- Welnu, hoe meer zielen hoe meer vreugd, meende Epicurus.
- Geen vreugd zonder voedsel...
- Precies myn opinie, betuigde Jan de Witt. Ik heb uitgerekend dat men om den
werkman gelukkig te maken, hem zeer weinig geld in handen moet geven. Zodra
er wat mensen van honger sterven, zal 't er voor de overigen beter uitzien. Dat was
ook de bedoeling der Acte van Seclusie. Myn domme tydgenoten hebben de nuttige
strekking van die zaak nooit begrepen...
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- Wie praat daar van Seclusie? liet nu Willem de Zwyger die niet graag zelf iets
zeide, door z'n vriend Marnix vragen. Hebben wy daarom goed en bloed voor ons
land opgezet, om later gesecludeerd te worden? Wie heeft Ulieden verlost van de
vervloekte tyrannie, zeg, wie heeft U beschermd tegen de roofmoord- heers- eeren alle andere zuchten van den vervloekten beul Filips...
- Ik vraag acte! riep een bleke man met een nydig gezicht. Eindelyk is hy in
confesso. Ziet ge wel dat ge 't loog toen ge door Uw vriend liet verklaren dat gy ‘den
Koningk van Hispaniën altyd gheëert’ hadt. Je speelde den rol van de vleermuis.
De man die dit zeide was Filips zelf. Egmont en Hoorne, die anders nogal reden
hadden zich enigszins over hem te beklagen, moesten erkennen dat-i ditmaal
volkomen gelyk had. Hierover ontstond een woordenwisseling die vry hevig werd.
Op 't ogenblik dat men handgemeen worden zou, maakte de Zwyger er een eind
aan door heen te gaan. ‘Hy hield niet van gevaar, liet hy door Marnix zeggen, maar
als de ruzie voorby was, zou hy terugkomen om zyn deel te nemen van 't dessert.’
En dat heeft-i dan ook later gedaan, door Brederode opzy te gooien en diens plaats
in te nemen. De arme drommel verzette z'n verdriet hierover door zich een roes aan
te drinken, dat hem naderhand door Bilderdyk en Alberdingk Thym heel kwalyk
genomen is.
Ge zult wel begrypen, Mevrouw, dat ik onmogelyk al de discoursen kan teruggeven
die op dat gedenkwaardig feest werden gevoerd. Vergun me dus my te bepalen tot
een gedeelte der gesprekken waarin ikzelf aandeel nam. Ik geloof hierdoor over
myn vertelling een waas van subjectiviteit...
- Goddank, markies! Ziedaar nu al drie avonden dat ge ons bezig houdt met de
geschiedenis van uw friedrich, en nog had ik de woorden objectief en subjectief niet
uit uw mond gehoord. Ik begon me te schamen voor de meid die de tafel dekt.
- Nous voici en règle, dus. Daar ik nu niets lastiger vind dan de herhaling van: zei
ze, zeide hy, enz.
- Ge kunt variëren met: riep hy uit, antwoordde hy, etc.
- Ja, dat zou kunnen. En indien 't myn streven was een van de vele toppunten te
bereiken waarop onze hedendaagse letterkun-
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de boogt, zou 't my zelfs vrystaan woorden die volstrekt geen zin opleveren, als
surrogaat te bezigen voor 't vervelend invoeren van sprekende personen. Iets als:
ja, lachte de hofraad, neen, zuchtte de gravin, wel zeker, grynsde de booswicht,
ongetwyfeld, hoestte het kindermeisje... Wilt ge dat ik op die wyze vertel?
- Liever niet.
- Welaan, raad er dan maar naar wie de spreker is. Waar 't my nodig voorkomt,
zal ik u een wenk geven. Gezegden, die flink en logisch klinken zyn natuurlyk van
my. Een verteller is altyd de wysheid in persoon. Op: toen zei ik, volgt altyd iets dat
de moeite van 't drukken en lezen waard is en alle overige ingevoerde personen
dienen slechts om zo'n: toen zei ik, met - of zonder - fatsoen te pas te brengen.
Zonder nu geheel en al Brederode na te volgen, moet ik erkennen dat het in ons
gezelschap vry levendig begon toe te gaan. Ge hebt geen begrip van de fideliteit
waartoe byv. de priesters van Isis by zulke gelegenheden afdalen. Een hunner
maakte 't hof aan Haasje Klaas, de stichteres van 't burgerweeshuis te Amsterdam.
De man was inderdaad aardig. Hy maakte haar z'n compliment over de kleding van
haar beschermelingen, en zei dat-i dezelfde mode by zyn adepten wilde invoeren,
om hun afkeer in te boezemen van gebraden vlees, een zaak waarin, naar hy
vernomen had, alle weeskinderen byzonder uitmunten.
- Zy moeten wel, lieve Egyptenaar. Maar zeg me eens hoe 't komt, dat ik u meen
te kennen van vroeger. Zodra ge my op uw schoot naamt, zei ik zo in me zelf, ik
heb dien m'nheer meer gezien.
- 't Zal een verbintenis onzer zielen zyn, dierbare Haasje, of ook misschien... ben
je wel eens te Leiden geweest, daar heb ik lang gelegen als mummie...
- Gut, daar heb je 't! Ik ben er wel niet zelf geweest, maar een van m'n
nakomelingen heeft er gestudeerd. U zal hem wel kennen, hy is doctor in de letteren.
- Wel zeker, alle doctors in de letteren kennen wy. Dat zyn immers de lui die de
meesterstukken niet maken en daarvoor beloond worden met een titel?
- Daar heb ik geen verstand van. Wat noem je een meesterstuk?
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- Wel... een pyramide of 'n gedicht of zo iets.
- Gedichten maakte m'n nazaat wel, maar van z'n pyramiden heb ik nooit gehoord.
- Die zyn zeker anoniem uitgegeven.
Dat zei ik.
- Wel zeker, markies, wy herkenden uw stem.
Des te beter! En ik bromde nog wat voort en schold op schryvers en wysgeren
en verzenmakers. Daar ging een algemene kreet van verontwaardiging op, en men
wierp my Letteroefeningen, Muzenalmanakken, Gidsen en Spectators naar 't hoofd.
Een deel van Tollens' Romancen, balladen en legenden - nu, als projectiel was 't
zo lam niet! - beschadigde myn neus. De preken van Van der Palm...
- Mon Dieu, wou men u begraven?
- Neen, integendeel! Die preken hebben my gered. Want juist toen men beginnen
wilde, daaronder my te Beilingen, riep Prins Menzikoff dat het gemeen was met
ontplofbare dingen te vechten. Dat streed tegen alle begrippen van mensenliefde,
men mocht iemand wel doodsteken, doodschieten, doodknoeten, maar
dood-ontploffen was een ware schande.
Van der Palm zette een borst op van belang, toen-i z'n arbeid op byna één lyn
hoorde zetten met donder en bliksem. Hy had iets van Sinaï in z'n gelaat en streek
zich met blykbaar welgevallen over den buik als iemand die zeggen wil: daar heb
ik nu eindelyk eens wat me toekomt. Maar Grietje gunde hem dien triumf niet.
- De prins bedoelt dat je geschryf niet goed genoeg is om er iemand mee te
gooien.
- Precies! En je bybel! 't Is een waar paleis van volksvlyt... een monument van
kinderachtig gewawel, van lafhartig schipperen, van kwakzalverig goedpraten... 't
is een pyramide van...
- De man zal doctor in de letteren zyn, wou Haasje verschonend inbrengen.
- Méér nog, juffrouw. Hy professeerde...
- Dat doen we allemaal, schreeuwde een kalligraaf, een franse taalmeester en
een akrobaat tegelyk.
- Nu, met of zonder professeren, die bybel van Van der Palm is ellendig. Wilt ge
staaltjes?
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- Neen, neen, neen, geen theologie over tafel. Niets is nadeliger voor de digestie.
Dat heeft Hippocrates gezegd.
- Malle praatjes! Dat vervloekte zweren by 't woord van den meester. Pythagoras,
dat is uw schuld.
- Ik heb 't m'n jongelui nooit aangeraden.
- Dat is niet genoeg. Als wysgeer die eeuwen lang beroemd wezen zou, had ge
moeten voorzien dat ze 't zouden doen, en 't hun moeten verbieden. Apropos wat
zegt ge van myn bewys voor uw theorema?
- 't Is heel aardig. Zyt ge Math. phil. enz. magister?
- Gut nee! Ik heb 't gevonden tussen twee buien van verdriet en gramschap in.
Euclides zal er boos om zyn. Maar ik stoor er me niet aan. Ook ik ben boos op velen
die - God weet met welk recht - zich meester maakten van beroemdheid. Hoor eens,
dat moet gy oudjes erkennen, Uw nageslacht is mild geweest met canoniseren. Wat
al laffe praatjes van den voortyd zyn verheven tot 'n Sesam open u van alle
geheimen. Of 't vlees goedkoper was in uw tyd dan tegenwoordig weet ik niet, maar
aan roem was gemakkelyk aankomen.
- Kunnen wy 't helpen dat de nageslachten zo mild waren?
- Dat 's waar. Ze zetten zich op uw schouders en meenden zich zelf te verheffen
door U tot Goliatten te maken.
- 't Is een vervloekte leugen dat ik my door dien kleinen jongen heb laten
doodgooien, riep een gezet heer die flink uit de kluiten geschoten was en een
Philistynse ridderorde op de borst droeg. Nu 't geen kwaad meer kan, wil ik u wel
vertellen hoe die zaak in elkander zat. Samuel was een lastig heertje, en kon niet
verdragen dat Saul z'n eigen zin wou doen. Daarom moest er een ander op den
voorgrond gesteld worden, en David werd daartoe gekozen. De profeet kwam by
me, en bood me een aardig sommetje als ik by de eerste gelegenheid doodliggen
wilde...
- Dat kan men een krulhond ook leren.
- Ja, met honger en slaag. Nu honger had ik. Myn vrouw en kinderen ook. 't Geld
van Samuel was zo goed als van een ander en dus... Mooi was 't niet van me, maar
als men in nood zit...
- Ei, en dan uw kop dien David thuisbracht?
- Dat was een valse streek van David. Er was afgesproken dat-i me stil zou laten
liggen. Maar de kwajongen...
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- Ik vorder eerbied voor den gezalfde des Heren, riepen de legitimisten, Joseph le
Maistre en Berryer 't hardst.
- Gekheid, met jelui zalf! Was Saul ook niet gezalfd?
- Ja maar hy was onwel met den Here...
- Dat wil zeggen met Samuel.
- En David was een man naar Gods hart...
- Daar weet Uria van te spreken... alweer een geüsurpeerde renommée!
Hier werden wy gestoord door enig gerommel buitenshuis. Het scheen dat
Bilderdyk ons nog extra muros vereerde met zyn tegenwoordigheid. Hy was aan 't
harrewarren geraakt met een sapada over de juiste betekenis van 't woordeken os,
dat volgens hem in 't Koptisch heer betekent en dus later de uitgang geworden is
van Griekse mannelyke naamwoorden, waaruit ten duidelykste blyken moest dat
heer Bilderdyk van grafelyk Teisterbantse afkomst was, en dat er in aardappelen...
Maar verder konden wy den twist niet volgen, daar de gesprekken aan tafel al
onze aandacht vorderden en 't luisteren byna onmogelyk maakten. Cleopatra zong
gaudeamus igitur, en voerde een aardig klein slangetje, waaraan ze zeide grote
verplichting te hebben, met klapperwater. Ze vraagde aan Mehemet Ali of 't waar
was wat ze in den Haarlemmer gelezen had, dat zy beiden nu Europese
Mogendheden waren geworden? Mehemet rookte hennep en antwoordde nogal
wysgerig, dat men een Europese Mogendheid zyn kon, zonder daarom Europees
te wezen. Maar wel verwachtte hy dat er eerstdaags een speelbank te Caïro zou
worden opgericht. Hy vond dit plan goed, omdat anders de officieren en ambtenaren
van Java met verlof Nederland bezoekende te veel geld meebrengen, hetgeen in
Holland de markt bederft voor burgerlui. Ook met de doorgraving van de landengte
was hy ingenomen, schoon 't de vraag wezen zoude of men...
- Open lyf houden, riep Boerhaave (in Europa) ik zeg maar: open lyf houden!
Warme voeten, koud hoofd en open lyf...
- Juist, open lyf, daar is 't om te doen, antwoordde Z.H. Mehemet. Wat baat het
of men al graaft, als men geen raad weet tegen 't verzanden...
- Nietwaar, riep Rhamses de negenentachtigste van de drie en negentigste
dynastie, we hebben zo dikwyls gegraven...

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

179
- De jongelui hebben tegenwoordig 't hoogste woord, klaagde een Hyksos die 'n
paar honderd dynastieën vroeger geleefd had. Myn grootmoeder herinnerde zich
van een oude baker gehoord te hebben...
- Was 't in 't fatsoenlyke? vroeg juffrouw Pennewip...
- Dat 's waar ook, markies! Kunt ge ons niet door een van uw gedienstige spoken
laten zeggen, wanneer de geschiedenis van Woutertje zal worden voortgezet? Il y
en a die er naar verlangen...
- Daarvan is my niets gebleken. Ik denk dat de schryver niet tevreden is over z'n
lezers, en dan is 't vertellen een verdrietig werk.
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VIII
Nadat onze Grietje den graaf van Teisterbant over den muur had geholpen, werd
er een algemeen pandverbeuren voorgesteld. Op juffrouw Pieterse en my na, waren
we nu grote mannen onder elkaar, en wy meenden dat zo'n jeu innocent ons goed
zou staan. Wy deden: alle vogels vliegen.
Ik verloor 't eerste pand door Grietjes schuld. Het ondeugend kind lokte my in den
val, door op mussen, spreeuwen en uilen heel snel genieën te laten volgen, en in
het vuur der uitspanning hief ik de handen op. Dom genoeg, want ik had het beter
kunnen weten. In 's hemelsnaam, de zaak lag er toe. Wel beproefde ik nog de bévue
myner al te vlugge handen goed te praten, ik zeide iets van zweven, van verheffing
boven 't gewone en zulke dingen, maar 't baatte niet. Al de 1001 grote mannen
gaven my ongelyk. Het genie werd als de slang uit Genesis tot kruipen veroordeeld
en ik leverde myn pand in. Het was ‘de laatste traan’ die ik een paar uur geleden,
voor we naar de chinese kamp gingen, om myn eerste liefde geweend had. Grietje
nam de boete gratieus aan, en beloofde my genadige inlossing. Helaas, ze heeft
geen woord gehouden. Ik heb het ding nooit weergezien.
Het spreekt vanzelf dat ook de handen der andere heren zich nu en dan vergisten
en dat het aantal panden in dien gedenkwaardigen nacht zeer toenam. Hoe die
gelost zyn weet ik niet, maar my werd als straf opgelegd, allen aanwezenden een
onaangename waarheid te zeggen. Ik moest op de helden- en philosophen-jacht.
Daar ik toen ter tyd nog nooit Emser water had gedronken, viel me die taak
moeilyker dan...
- Dan ná de Broomnatrium, dat spreekt vanzelf. En hoeveel helden en philosophen
brengt ge ons nu hedenavond mede in uw weitas?
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- Heden niets, Mevrouw. Maar als ge er op gesteld zyt, wil ik u later gaarne enige
uitgeklede renommée's ten beste geven. Myn arme friedrich wacht met smart op
z'n lykzang. Grietje verloor aan my ‘een eerste begeerte’ en ik gaf die trouwhartig
terug op belofte dat ze myn traan goed behandelen zou. Want die hield ze tegen
alle recht en wet, ook nadat ik van alle aanwezige helden en wysgeren pis que
prendre had gezegd.
- Dat was u toevertrouwd, markies.
- Misschien! De grote mannen verdwenen de een na den ander. Bias van Priëne
was de laatste. Ik had hem z'n omnia mea voor de voeten gegooid en hem verweten
dat-i z'n spreekwoord van een slak had afgeluisterd. ‘Nu nog een afzakkertje’, zei
de Landverrader, ‘en dan naar bed, myn hoofd begint my zwaar te worden.’ Na het
derde kopje tjioe begon er beweging in myn adelborst te komen. Hy mompelde iets
als: klaar om te wenden! en juist toen ik myn hand uitstrekte om den zakdoek aan
te nemen waarin Grietje myn pand had geborgen...
- Ach hemel, ik werd wakker met vreselyke haarpyn. Want garnalen zyn een zwaar
eten! Sedert dien nacht - 't is nu dertig jaar geleden - eet ik ze nooit meer.
Nu de friedrich! Ik was dezer dagen naar Ems gegaan om my te genezen van allerlei
kwalen. Ik werd gekweld door aanhoudende hoofdpynen, myn ogen beginnen zwak
te worden, ik ben zenuwachtig... waarlyk het werd tyd me eens te herstellen, want
on a beau geen garnalen te eten, dertig jaren lang, er zyn zo veel andere zaken in
de natuur die 'n mens den maag bezwaren, dat het er eigenlyk weinig op aankomt
wat men eet. Naar de baden moet men eindelyk toch. Dat ziet men aan alle
gekroonde hoofden die jaarlyks een kuur nodig hebben en somwylen twee of drie,
om tant soit peu gezond te blyven. Hoe maken 't toch de burgermensen en de
ambachtslui? Maar dat is hún zaak.
Het grootste gedeelte der reis maakte ik per spoor. Daar me echter als gewoonlyk
dat eentonig schudden, trillen en ‘kaartjes-zien’ begon te vervelen - ik kan niet
denken in een wagon - stapte ik te Neuwied uit en wachtte daar den Humboldt af.
't Is een schoon vaartuig en evenals de Friede aan den Kinderdyk gebouwd. De
salon is óp dek.
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Veel passagiers waren er niet. De spoorwegen maken zich - vooral stroomopwaarts
- van alle toeristen meester, daar het een eigenaardigheid is van plezier-reizigers
dat zy juist als mensen van zaken gaarne zo spoedig mogelyk aankomen. Het schynt
dat de fraaie gezichten langs den Ryn niet te lang moeten genoten worden. Nu,
vreemd is 't niet. De byzonderheden die men te aanschouwen krygt, zyn zo
afgezaagd-onbyzonder geworden dat men zich schaamt er naar te kyken. Ieder
kent de vry schrale ridder-legendes van buiten, en wie zich respecteert slaat by alle
Drachensteins en Rolandsecken de ogen neer. Wat de natuur aangaat... och, men
weet nu eenmaal wat armzalige mensjes er wonen op, om en achter die heuvels,
en de ordinairheid der bevolking maakt alle opgedrongen reizigers-poëzie te schande.
Scherr noemt den Ryn de grote papenstraat van Duitsland. Ik vind deze benaming
niet ongepast want de orthodoxie in allerlei gestalten bloeit er welig, maar 't
verwondert me dat de scherpzinnige Zürichse hoogleraar juist die eigenaardigheid
als overheersende van de Rynstreek heeft opgemerkt. Naast de rechtzinnighedens
teelt het Ryn-alluvium andere vruchten die de Kerk overschaduwen. Ik bedoel den
kellnerteelt. De jongetjes komen daar ter wereld met een auswendig gelernte glimlach
op 't gelaat. Ze dragen een schotel met Nudeln in de ene, en een logementrekening
in de andere hand. Alles is daar Hotel, Wirtshaus, Speisegeschäft, Biergeschäft,
Weingeschäft, Trinkhalle, Kneipe. Wat de hooggevoelende bewoners dier
romantische streken in den winter doen, is me een raadsel. Ik denk dat ze vice-versa
by elkander gaan logeren, eten en drinken. Het zo hooggeroemd gedicht van Heine:
‘Ich weiss nicht was soll es bedeuten’ etc., is vol leugens. Die Lorelei is geen nix
met gouden haren die ze kamt ‘mit goldenem Kamme’. Dat mens is doodeenvoudig
een afgedankte Stubenmagd die daar op 'n stuk lei haar fooien zit te tellen.
Waarachtig, om minder hekel aan Holland te krygen, moet men van tyd tot tyd eens
uit gaan. Dan ziet men dat veel lelyke dingen elders tout comme chez nous zyn, of
soms erger.
In de salon van den Humboldt scheen een jong meisje dat met ‘papa’ reisde, van
al deze waarheden niet overtuigd. Zy bespiedde elken heuveltop en zocht naar
bouwvallen. Terstond
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zag ik dat ze een ‘inlands kind’ was, en zou dit geweten hebben ook zonder haar
te zien door den klemtoon die ze byna onveranderlyk op de voorlaatste syllabe
legde, als ze haar papa - zonder gevolg evenwel - op 't een of ander trachtte
opmerkzaam te maken. De oude heer was een van die wezens welke men op alle
reizen aantreft: een mixtum van verwaande zelfgenoegzaamheid en onbeschaamd
welvaren. Z'n onberispelyke zwarte rok was versierd met het lintje dat van
Nederlandse verdienste getuigt, en z'n hele houding kwam daarmee zó juist overeen
dat ik den leeuw al rook toen ik den man nog slechts van achter gezien had. Onder
de kentekenen die myn scherpzinnigheid te hulp kwamen, behoorde vooral zekere
styfheid van beweging die een mensenkenner van lagere orde zou verleid hebben
tot de mening dat de man naar 't bad ging om zich te doen genezen van rheumatiek
in de nekspieren, maar die my tot de zekerheid brachten dat myn reisgenoot een
indische rykworder was. Hoe meer ik zyn nek bestudeerde, hoe duidelyker my zyn
carrière voor den geest stond. Er lag in de langzaamheid der wending van het hoofd
iets gepensionneerds, iets millionairachtigs, iets dat kellners en medereizigers
scheen toe te roepen: ik ben waar ik wezen wilde, en de rest gaat me niet aan. Zo'n
man is 'n geweeste of aanstaande minister, hy vertegenwoordigt een district of zal
't vertegenwoordigen, hy beschermt Javanen - helaas, wie beschermde de Javanen
tegen hém? - hy is lid van... 't een of ander. Oók vindt men z'n naam als commissaris
vermeld boven oproepingen om deel te nemen in assurantie-maatschappyen.
De jonge dame zag er lief uit, en ze had iets in haar trekken dat me aan Grietje
deed denken. Want ik beken dat de garnalen-nacht my nooit uit het geheugen ging.
En wel beschouwd had ook de oude heer iets in z'n voorkomen dat me den
verfoeilyken Landverrader herinnerde. Het toeval dryft soms een grillig spel, en voor
't minst dat de verbeelding zich oefent in het uitwerken van de schetsen die de
werkelykheid ons te zien geeft, komen er vreemde schilderyen voor den dag. Zelfs
het vry hoge tochtmutsje dat de dochter papa aanbood, stelde zich aan alsof 't de
punt van een piek verborg. En die styve starre kou op 't gelaat, dat onbeweeglyke!
Hoe 't zy, ik kon me niet ontdoen van 't denkbeeld, of liever van de fantasie, dat ik
met een terugge-
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keerden landverrader te doen had, die ditmaal gemakshalve een meer veiligen weg
had gekozen om fortuin te maken.
Een Duitse dame geraakte met het meisje in gesprek en het trof my dat ook de
stem van het jonge ding - misschien omdat ik accent met toon verwarde - my in de
oren klonk als een echo uit m'n garnalendroom. Met dichterlyke tuchteloosheid
schrapte ik dertig jaren door, en liet me door Fancy voorzeggen: ‘dat is Elberfeld
met den stenen kop... dat is Grietje!’
Het scheelde weinig of ik had haar m'n traan teruggevraagd, niet zo zeer omdat
ik nu nog op het terugkrygen van myn pand gesteld was, als wel om de kennis te
hernieuwen. Ook had ik groten lust haar te vragen of ze nog in 't bezit was van haar
eerste begeerte, maar vóór ik hiertoe besluiten kon, waren wy te Koblenz
aangekomen, en in de Rheinstrasse verloor ik myn oude nieuwe kennissen uit het
oog.
Den volgenden morgen ging ik te voet naar Ems. Dat is een schone wandeling. Men
stygt uit het dorp Ehrenbreitstein de vestingwerken voorby de heuvels op en vermaakt
zich met mensenhatende beschouwingen over fortificatiën. Die massa steen te
Ehrenbreitstein heeft, alleen by de laatste restauratie, acht millioen Talers gekost
en ligt daar nu, dag in dag uit, gereed om nooit belegerd te worden. Ik weet niet juist
hoeveel duizenden heldhaftige soldaten zich daarin voor den vyand kunnen
verschuilen, maar in vredestyd is de bezetting vry gering om ruimte te laten tot
huisvesting van officieren die een burger vermoord hebben, een vergryp dat in de
‘Intelligenz-Staat’ Pruisen, met vaderlyk-militaire zachtmoedigheid pleegt gestraft
te worden. Zodra men het plateau beklommen heeft, voert ons de weg langs Arzheim
en Fachbach naar de Lahn, die z'n nauw bed met dorp en bad Ems deelt, op
voorwaarde dat de gebouwen zich met een smal randje tevreden stellen. En in die
gebouwen wonen kellners.
Wat de speelbank aangaat, ik moet amende honorable doen over myn boutade
van een paar causerie-avonden geleden. Het is me onmogelyk daarop zo laag neer
te zien als tegenwoordig onder moralisten de mode is. Het wordt lang en breed
uitgemeten wanneer nu en dan een speler zich uit wanhoop om 't leven
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brengt, en men vergeet dat dit noodlottig uiteinde niet het gevolg was van speelzucht
zo zeer, als wel van de omstandigheden die hem tot spelen noopten of dwongen.
Men zoude met evenveel recht het hospitaal een ongezond verblyf kunnen noemen,
omdat er in zo'n inrichting meer mensen sterven dan in kostscholen of kazernes.
De gezonden komen niet in 't ziekenhuis, en wie te Ems of Homburg geld waagt op
de groene tafel, offert gewoonlyk geen fortuin op, maar tracht als laatste redmiddel
een verloren fortuin terug te winnen. Zoals dan ook somtyds inderdaad geschiedt.
Er is bovendien in het zogenaamde hasardspel - wie er om lacht, is geen denker!
- iets eerwaardigs dat gunstig afsteekt by de filouterie waardoor andere speculatiën
beheerst worden. Men heeft aan de speelbank rechtstreeks met onberekenbare
kans te doen, en staat niet bloot voor berekend bedrog. Ieder weet welk gedeelte
van 't gewaagde geld onherroepelyk voor de bank bestemd is. Wie deze schatting
betalen wil, behoeft verder geen zorg te hebben. Het is de bank volkomen
onverschillig of men grote sommen wint of verliest. Die winst wordt door anderen
betaald, dat verlies wordt door anderen als winst genoten. Zy is het intermediair
tussen gelukkige en ongelukkige spelers en leent - tegen een provisie die oneindig
lager is dan de woekerwinst der Nederlandse Staatslotery! - haar localen, haar
contanten, haar geëmployeerden tot die transactie. Van bedrog kan nooit sprake
zyn, en 't is kinderachtig daaraan te denken. Immers het belang der onderneming
brengt mede dat geen croupier den minsten invloed kan uitoefenen op den loop van
het spel, dewyl deze daarvan terstond door een compère zou gebruik maken. De
volslagen onverschilligheid omtrent tydelyke winst of tydelyk verlies - in beide
gevallen heeft slechts een voorschot plaats - bewerkt dan ook dat de gelukkige
speler nooit wordt lastig gevallen met chicanes. Men verwyt hem zyn winst niet.
Men ziet hem er niet op aan. Hy behoeft niemand te danken. Hy heeft geen relatiën
aangeknoopt die onder voorwendsel van recht op revanche, hem zedelyk verplichten
het gewonnen kapitaal opnieuw in de waagschaal te stellen. Niets belet hem, zo hy
verstandig is - en zo neen, kan de bank dit helpen? - de behaalde winst tot herstel
zyner zaken te besteden.
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De onberekenbare kans, gelyk ik het noemde, is voor allen gelyk. Daar het oneindig
getal factoren die beslissen zullen tussen rouge of noir, onmogelyk bekend kunnen
zyn, staat men als voor een ondoordringbaren muur van onzekerheid. Dit schynt
verdrietig, maar wel beschouwd ligt er iets vertroostends in de overtuiging dat de
uitspraak van het feit niet kan beheerst worden, noch door vooroordeel, noch door
gezag, noch door kwakzalvery, noch door omkoping, noch door valsheid. Niets is
rechtvaardiger dan het zogenaamde toeval, en dagelyks zien we dat de ἀνάγϰη der
Grieken niet onttroond is. Nog altyd gelooft men aan het feit, en buigt zich onder de
almacht der noodzakelykheid. De croupier is in den waren zin des woords een
priester van de eeuwige godheid die zich in het zyn openbaart. Hy voorspelt niet
wat wezen zál, hy verdiept zich niet in beschouwingen over wat geweest is, hy deelt
den volke mede wat is, en wie nu op een verkeerd nummer zet...
- Dáártegen waart ge gewaarborgd, markies. Ge wist immers dat 3 × 3 × 3...
- Ach ja, maar die vervloekte Grietje!
Ik lag dan op de Fachbacher heuvels en bekeek Ems van boven. Ik zag de
koepeltjes op de uitstekende bergpunten en bespiedde de gezelschappen die 'n
‘ezelstour’ deden. Ook zag ik hier en daar wandelaars flaneren, en op eens... ja
waarachtig, ik herkende den man met den stenen kop. Ik durf hem nu wel ronduit
zo noemen want ik had den gansen nacht van hem gedroomd en alle verschil tussen
het beeld myner herinnering en dat van de werkelykheid was uitgewist. Ook 't meisje
van 't vervloekte erf vloeide geheel samen met de dochter van den styfnek, en snel
opspringende uit het kreupelbosje waar ik had liggen uitrusten van de wandeling,
liep ik zo snel my de helling toeliet de heuvels af en het dorp in. Ik voelde behoefte
myn gastheer van 1839 te vragen, hoe hy 't had aangelegd om weer een wezenlyk
mens te worden, of hy de wysgeren en helden had weergezien, of-i z'n hoofd had
weergekregen, en zulke dingen meer.
Toen ik de Kursaal in 't gezicht kreeg, waren vader en dochter verdwenen. Ik
troostte my met de hoop dat ik hen wel spoedig zou weervinden want groot is Ems
niet, en daar de inwoners zelf allen râteau's in de hand dragen of witte voorschoten
voor
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den buik, is 't makkelyk de vreemdelingen te controleren. De ‘société’ was op de
gewone wyze saamgesteld. De vreemdelingenlyst krioelde van gravinnen,
generalinnen, maar op de wandelplaats zocht ik die titelmensen tevergeefs, en toen
ik eenmaal meende kennis gemaakt te hebben met 'n marquise, liet me een nydig
bekende een val uit de koets doen door de vraag, vanwaar ik zo gelieerd was met
madam... zo of zo, een gemeen wyf uit Parys? Zulke madams waren er vele, en ik
vind het niet de moeite waard gravin te zyn als men gevaar loopt daarmee verward
te worden. Het is dan ook bekend hoe slecht eenmaal de poging van den
bankdirecteur Blanc geslaagd is om z'n publiek ‘fatsoenlyk te houden’. Deze
industrieel had - zo verhaalt men - een gedécaveerden speler die juist wilde overgaan
tot de laatste acte van z'n spelersleven - of die zich aanstelde alsof hy daartoe
inclineerde - de goedbezoldigde betrekking van zeden-contrôleur opgedragen. Zyn
taak was het ware fatsoen te schiften van 't valse, het goud van 't verguldsel. En
zie, de man vergiste zich zó dikwyls, hy liet zó vaak madammen binnen, en zó vaak
wees hy titelmensen af, dat Blanc wel genoodzaakt was hem zyn ontslag te geven,
onder betuiging echter dat de functies te zwaar wogen op menselyke schouders.
Er waren als immer, kappersjongens die den heer speelden, en kruieniers die 't
bel-air van de kappersjongens naäapten. Er waren Hollanders die Amsterdams
spraken met ‘aber’ er tussen, en daarna verzekerden dat het Duits een der
gemakkelykste talen van de wereld was. Ik zag Fransen die verloren hadden en nu
op 't ‘infâme tripot’ scholden. Ik zag er den statigen ouden heer, dien velen voor den
volstrekt niet doden Keizer Nicolaas houden. Ik zag er legioenen van eer en
Leopoldsorden, wladimirs en olifanten, metalen kruisen, Waterlookruisen, St
Helena-medailles, Düppel- en Königgrätz-penningen... zo'n Kurort is een
verzamelplaats van verdienstelyke personen. Meer nog dan overal elders bevangt
me by zulke gelegenheid een drukkend gevoel van verwondering dat het al dien
verdienstelyken mensen tot heden toe niet gelukt is voedsel en levensgenot wat
goedkoper te maken. Dat toch zou dunkt me de taak zyn van hen die in verdienste
boven hun landgenoten uitsteken en daarvoor niet gestraft worden met
werkeloosheid.
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Maar onder al dit rumoer, vergat ik myn friedrich niet. Ik had een nota gemaakt hoe
ik de daarmede te winnen driehonderd vyftig gulden besteden wilde en was nog
slechts in twyfel over een kleinigheid. Ik had namelyk in gedachte nog niet beschikt
over een sommetje dat juist groot genoeg was om my te abonneren op een der
onlangs zo vergrote dagbladen. Ik weifelde tussen ‘echt’ liberaal of ‘echt’ conservatief,
en kon maar niet tot een besluit komen. ‘Echt’ moest het zyn, dat spreekt vanzelf...
Ik trad de speelzaal binnen, en mompelde myn nummer - zeven-en-twintig...
- Begaimana, papa, is dat nu de fameuse speelbank? hoorde ik naast my vragen.
- Ja myn dochter, daar viert men den hartstocht van het spel den vryen teugel.
Op die groene tafel wordt het geluk van vele familiën te gronde gericht. Het spel,
myn dochter...
- Tobat, papa, is 't zo erg? antwoordde Grietje.
Want ze wás het. Ik herkende haar duidelyk. Ik zag de twee moesjes weer, die
me zo aantrokken op den muur, den ondeugenden lach waarmee ze het
Koningsberger wyshoofd kreeft aanbood, ik herkende den toon waarop zy Bilderdyk
z'n Ridder Sox voor de voeten wierp...
Nu of nooit, dacht ik, en naderde het paar dat de zaal doorwandelde. Toen ze my
in 't oog kreeg - zie Mevrouw, 't was of ik door den grond zonk - bleef ze op eenmaal
roerloos staan, trok ‘papa’ by den arm, en riep:
- Daar is hy!
- M'nheer zei de steenkop, myn dochter heeft iets voor U.
- Als ik 't nu maar vinden kan, zei Grietje. Ik heb 't geborgen in m'n zakdoek...
- Juist, zei ik.
En ze haalde een graslinnen kwadraatje uit. 't Was snoepig om te zien. Ik was
jaloers op den traan die daarin dertig jaar gelogeerd had, en beken dat ik nieuwsgierig
was het ding weer te zien.
- Maar zoek dan toch, myn dochter, ge ziet dat m'nheer er belang in stelt.
- Ja waarachtig, zei ik. Niet om 't nog te gebruiken, maar men hecht soms aan 't
oude...
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- 't Zal er uit gevallen zyn, klaagde Grietje, en zocht in den zak van haar
barège-japonnetje... o zie, daar is het!
En ze bood me een pleten lucifersdoosje aan dat in de salon van den Humboldt
uit myn zak op de sofa scheen gevallen, toen ik luisterde naar haar gesprek met
die Duitse dame.
Verstoord liep ik naar de roulette. Ik had gedurende het zoeken naar myn traan
op hete kolen gestaan. Naby de tafel komende drong ik een paar personen op zy,
die myn geluk in den weg stonden, en wierp myn friedrich op nummer 27.
- Trop tard, zei de croupier die al: rien ne va plus! had geroepen. Hy schoof myn
ooilam terug en:
- Vingt sept, rouge impair et passe! klonk het door de zaal.
Was 't niet om razend te worden?
Den volgenden zet plaatste ik myn friedrich weder op 27. Ik ontmoette Grietje's
ogen die ondeugender keken dan ooit...
- Rien ne va plus!
Zy stootte haar papa aan, en scheen my te bespotten...
- Zero!
Met een helsen glimlach op 't gelaat - och alles schynt ons hels, als men z'n enigen
friedrich verliest - verliet ze met papa de zaal: - Betoel papa, semoea gila itoe orang!
Toen ik den volgenden dag den vreemdelingenlyst raadpleegde, vond ik onder de
‘aus Holland’ aangekomen gasten: Herr X, ehemaliger Zeeoff. und Gutsbesitzer,
mit Fräulein Tochter.
X nu, moet ge weten, was de naam van den adelborst die me zo zwaar op de
maag had gelegen, toen ik te veel garnalen had gegeten. Hy had promotie gemaakt.

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

190

IX
Myn laatste woord der vorige dubbelweek betrof den uitslag van het proces-De
Vletter, en reeds by het verzenden dier weinige regelen stelde ik my voor, op dat
onderwerp terug te komen.
Daartoe bestaat immers velerlei aanleiding.
Niet alleen wekte de lezing van de stukken, voor zo verre de dagbladen die
mededeelden, allerlei gedachten in my op, waarvan ik de uiting met moeite terughield,
maar ik ontving van onderscheidene kanten uitnodigingen my de zaak van den
veroordeelde aan te trekken.
Tot nog toe heb ik gezwegen, en zelfs heden deel ik den indruk dien deze zaak
op my maakt, liever mede aan de lezers van de Locomotief, dan dat ik de kans
lopen zou, het gewicht der rancune waaronder de heer De Vletter bedolven ligt, te
verzwaren door den blaam van myn bondgenootschap. Zyn zaak is in hoger beroep
en ik zoude vrezen hem te benadelen, vooral na de opmerking hoe de hedendaagse
jurisprudentie bezwarende momenten weet te putten uit feiten en uitingen waaraan
de beklaagde zelf ten enenmale vreemd is.
In die vrees, en volstrekt niet in ‘eerbied voor de justitie’ - een aandoening waarvan
ik my vry ken - lag dus de oorzaak van een zwygen dat ik - wat Nederland aangaat
- niet zal afbreken voor ik zeker ben dat de tuchthuisstraf die ik misschien volgens
het oordeel ener Nederlandse rechtbank met myn schryven verdienen zal, niet zal
worden opgelegd aan een ander.
Voor zoverre het my gelukt is hier en daar enige klanken op te vangen, die ik voor
de echo houden mag van de publieke opinie, komt het my voor dat het door de
rechtbank te 's-Gravenhage uitgesproken vonnis ‘wat al te streng’ wordt gevonden.
Verder durven de fatsoenlyke lui niet gaan.
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- De man is byna zestig jaar oud, en dan tien jaren tuchthuis... 't is een beetje veel!
Bovendien, er is getuigd dat-i ‘overigens’ goed van gedrag was.
De mensen die zo spreken zouden heel goedig een paar jaartjes hebben laten
vallen, indien hun de rechtspraak ware opgedragen, en zeker zullen zy
Hollandse-Natie's dichten op Nederlandse rechtvaardighedens, zodra een hoger
rechter de marteteling van den Rotterdamsen burger op zes of acht jaren inkrimpt.
- Tuchthuis? Goed!
- Een paar jaar lang? Goed!
- Maar geen tien jaar, want... de man is al oud, en heeft zich ‘overigens’ goed
gedragen.
Overigens?
Eilieve, dus in deze zaak niet? Is De Vletter in deze zaak misdadig?
Deze vraag - al te eenvoudig en dus baroque - legt men zich niet voor.
Nog minder deze:
Heeft misschien de heer De Vletter aanspraak op beloning? Verdient hy wellicht
een burgerkroon, hy de enige byna, die z'n plicht deed onder de velen wier meer of
min achtbare namen in dit proces genoemd worden?
Neen, zulke vragen legt zich 't jansalie-kanalje niet voor.
- Er zal wel een steekje aan los wezen. 't Is dan toch niet voor niemendal dat hy
zo lang ‘gezeten’ heeft.
Zo redeneren - en zo zullen redeneren, ook na mogelyke vryspraak - de gemeenste
exemplaren van 't kanalje-genus.
En de anderen - de fatsoenlyken - zullen altyd den neus blyven optrekken voor
iemand ‘die zich zo op den voorgrond stelde’. Want dat blyft steeds een
onvergeeflyke misdaad in 't land der schuifgordyntjes.
Sommigen alzo noemen het vonnis ‘een beetje al te streng’. Een flinke vertaling
dier omzwachtelde afkeuring zou 't woordeke ‘wreed’ te voorschyn roepen.
Nu ja, wreed is de uitspraak van het Zuidhollands Gerechtshof. Maar dat is de
hoofdkwalificatie niet die aan de zaak voegen
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zou. Het overheersend kenmerk van de rechterlyke uitspraak in de zaak van den
heer De Vletter, is bespottelykheid. Dat dit de wreedheid niet uitsluit geef ik toe,
maar belachelyke domheid heeft den boventoon. En het is voornamelyk van die
zyde dat ik de zaak zoude aantasten, indien my de verdediging van den veroordeelde
ware opgedragen.
Een verdrietig werk zou dit zyn... in Nederland, waar de diepste minachting voor
alle gezag hand aan hand gaat met onbegrensden eerbied voor de uitspraken van
dat gezag. Verklare dit raadsel wie 't kan! De volksvertegenwoordiging is een risée.
De magistratuur een dwaasheid. De politie een zondenbok. De ministers... wat is,
du temps qui court, een minister! Men speelt er ‘Saute Choiseul, saute Prâlin!’ mee
als Dubarry.
Toch hecht men hoge waarde aan de goed- of afkeuring van die heren. Toch stelt
men prys op den stempel van officiële erkenning, en menige Hoff die in een bierhuis
den farouchen roodrepublikein uithangt, is er groots op dat z'n malz een excellentie
heeft genezen.
Voor enige weken bevond ik my in een winkel om sigaren te kopen. De tabaksman
klaagde vreselyk over... alles. - 't Is een lorreboel hier in de stad, m'nheer. Bestuur?...
Niks! Orde?... Niks! Directie?... Niks. Alle dagen ongelukken in de Venestraat, van
de volte, m'nheer. Verleden week nog is er een kind overreden. Waar dient de politie
voor, 't is een ellendige boel. Verbeel je, van de week stond hier m'nheer X voor de
deur met z'n rytuig... U kent hem zeker wel, want-i heit 'n buiten en-i houdt rytuig:
nu die stond voor de deur met z'n rytuig, en vroeg monsters, en toen kwam er direct
zo'n agent van politie, zo'n gemene ploert, en die zei dat-i moest doorryden. Maar
ik zei tegen den koetsier: je rydt niet, hoor! Dat zei ik. Want zei ik tegen dien agent,
ik betaal me patent, zei ik, en wat er van komt, dat komt er van maar je rydt niet. O
m'nheer, 't is zo'n lorreboel. Ik zeg maar, er is geen directie. En alle dagen
ongelukken... van de volte, weet U. En nu spreken ze weer van onteigenen omdat
de straat te nauw is. Ik zal ze zien komen. Ze doen maar met de burgers wat ze
willen. Die heren van den Raad denken dat we maar met alles tevreden moeten
wezen. 't Zyn lorren. Gut, 't was een klein kind dat overreden is. De moeder... nu
dat
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begrypt u. Hier heb ik nu een soortje dat is puik, daar heeft m'nheer A terstond een
heel kistje van genomen.
- Het lid in den gemeenteraad?
- Precies... dezelfde. En hy heeft ze ook aan m'nheer B gerecommandeerd.
- Den wethouder?
- Juist. Ja, m'nheer, ik bedien de nobelste lui van de stad. Daar heb je zelfs
m'nheer C...
- De burgemeester?
- Ja. Nu, die rookt ook by me.
- Je hebt gelyk, man, 't is een lorreboel.
De man zag me waarschynlyk voor een geestverwant aan. Helaas, ik dacht by 't
uitspreken van zyn veroordelend vonnis noch aan raadsleden, noch aan zyn sigaren
- die toch ook niet veel deugden - ik dacht aan Nederlandsen burgerzin.
By het eerste onderwys dat wy als kind ontvangen, nemen wy de feiten der
geschiedenis zonder nadenken aan. We zyn op dien leeftyd naief. Eerst later komt
in sommigen onzer nu en dan de gedachte op: Zou die zaak zich wel inderdaad
aldus hebben toegedragen? Maar twyfel is vermoeiend, en uit traagheid berusten
wy vaak in 't geloof aan voorstellingen die wy niet zo gaaf zouden aannemen, indien
ons belang rechtstreeks daarmede gemoeid was. Het middellyk voordeel dat de
waarheid in alles aan allen geeft, wordt over 't hoofd gezien, en menig
geschiedschryver die zonder veel inspanning, ja geheel te goeder trouw, anderen
napratende, de grofste onwaarheden met succes weet aan den man te brengen,
zou niet in staat zyn een winkeliers-jongen katoen voor linnen in de hand te stoppen.
Wie nu eenmaal zyn aandacht gevestigd heeft op de onzekerheid der
medegedeelde feiten, wordt wantrouwend en gewent zich die te toetsen aan
gelyktydige en kort daarop volgende gebeurtenissen, of aan gedenktekenen die
zelfs in later tyd getuigenis der waarheid afleggen. Wy mogen aannemen dat de
Romeinen een strydbaar volk geweest zyn, daar we alom blyken vinden van hun
veroveringen. De afstamming der germaanse rassen uit Indië, blykt uit de taal. De
scheiding van België en Holland vinden we bevestigd door 't openen onzer reiskoffers

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

194
te Essen en Roosendaal. De wysgeer zal verband ontdekken tussen de hedendaagse
hoge opschroeving van gelovery en 't vervalsen der levensmiddelen, schoon ik
erkennen moet dat het overal gepleegd bedrog in geleverde waar evenzeer denken
doet aan gesophistikeerd liberalisme. Variis modis male fit.
En omgekeerd kan de beschouwing van als gelyktydig voorgestelde feiten het
getuigenis der geschiedschryvers infirmeren. De Belgen vloden als hazen en de
Hollanders vochten dapper. Hoe men z'n dapperheid kan ten toon spreiden tegen
hazen, begryp ik niet, en tot eer van myn elfjarig verstand moet ik verklaren dat ik
dit reeds in 1831 niet begreep. De Engelsen vreesden onzen kryg ter zee, en toch
wisten ze ons te dwingen hun meerderheid te erkennen. Bovendien vinden wy
geboekstaafd dat er na elke actie krygsraden werden gehouden om 't gedrag van
‘lafhartige kapiteinen’ te onderzoeken. De Hollander is zindelyk, wordt overal rond
gebazuind, en wie zich baadt krygt de politie aan den hals. Enz. Enz. Enz.
Waar alzo de geschiedschryver of moralist dingen vertelt die in tegenspraak zyn
met andere zaken, ontstaat wantrouwen. Niets kan tegelykertyd zó en anders zyn,
en wie op waarheid gesteld is, heeft zich telkens de vraag voor te leggen: welke der
beide aangevoerde feiten is onwaar? of: zyn misschien beide feiten gelogen? Of:
is er iets - en zo ja hoeveel? - onwaars aan beide zyden? (Idee 1).
De toekomstige geschiedschryver zal zich ten aanzien van het vonnis dat de
Zuidhollandse rechtbank dezer dagen beging, in moeilykheid bevinden, en vragen
op te lossen hebben als deze: ‘Heeft die Advocaat-Generaal inderdaad aldus
gesproken?’
‘Heeft de voorzitter hem toegestaan byna aanhoudend zyn patiënt te bezwaren
met de schuld van anderen? Byna aanhoudend met veel ophef zaken op den
voorgrond te schuiven die met de beschuldiging niet in het minste verband staan?
Een zo diepe onkunde aan den dag te leggen in de rechten en verplichtingen van
den staatsburger?’
‘Bestaat er in Nederland een grondwet volgens welke alle burgers voor de wet
gelyk zyn? Leven er over 't geheel “burgers” in dat land?’
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En eindelyk deze:
‘Durft dat land roemen op vryheid en pochen op het recht om vry te blyven?’
‘Is dát een natie!’
Het kan myn bedoeling niet wezen in deze Causerie de volledige verdediging van
den veroordeelde op my te nemen. Al ware de my gegunde ruimte toereikend, dan
nog zou de uiting van al myn gedachten over deze aangelegenheid meer aanval
dan verdediging zyn. Er zouden kolommen gevuld kunnen worden met de aanhaling
der zotternyen waaraan de heren die ten deze ‘het Recht’ vertegenwoordigden, zich
hebben schuldig gemaakt. En niet alleen zotternyen. Er is erger!
Verdedigen zal ik ditmaal De Vletter slechts in zoverre als te pas komt van het
op heden door my gekozen standpunt: Beschouwing der in Nederland heersende
begrippen over burgerrechten en burgerplicht.
Een natie is niet vry, welvarend, gelukkig door de wet. Haar vryheid, haar voorspoed
wordt aangewezen door de zeden. Onze wetten mogen hier en daar te wensen
overlaten, het zou niet baten daarin verbetering te brengen, indien niet tegelykertyd
de zeden ons toelieten de vruchten dier verbetering in ons op te nemen. Het nieuwe
stelsel van vertegenwoordiging dat in 1848 werd ingevoerd, was vooral daarom
vicieus, wyl het geheel ten onrechte de lauw-goedgezinden in den waan bracht dat
er iets verbeterd was, en dat men nu gerust kon indommelen. Anderen, die ik ook
niet gaaf onder de welgezinden rangschik, maakten er ad majorem gloriam hunner
onbeduidendheid, gebruik van. Zie onze Tweede Kamer.
Ik betwyfel zeer of de raddraaiers van 1848 overtuigd waren dat hun pogingen,
voor zoverre daarmee het algemeen belang moest bevorderd worden, niet slagen
zouden. Om dit in hen te veronderstellen, zou men hun een hogere mate van
staatkundig in-inzicht en menskunde moeten toeschryven dan er in de documenten
van dat jaar - in verband beschouwd met Thorbecke's ‘staatkunstige levensgangen’
- is neergelegd. Ik geloof alzo niet aan opzettelyk bedrog.
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In hoeverre echter de hoop dat de zo bespottelyk nauw beperkte districts-kiezery,
naast het misschien beoogd algemeen belang, een voordeligen invloed zou
uitoefenen op particuliere belangen, laat ik daar. Dit is zeker dat de grondwet van
1848 niet overeenstemt met de verdedigbare inzichten van hen die te goeder trouw
heil menen te vinden in een vaderlyk-almachtig bestuur, noch vooral met de
beginselen der nieuwere doch ook reeds byna verouderde school die vryheid,
zelfregering en algemeen mensenrecht predikt.
Onze toestand is vleermuisachtig. Wy missen alle kans op de flinke toepassing
van centraal gezag en kregen daarvoor niets in de plaats dan een verbrokkeling
van kracht die alle energie smoort. Uit vrees voor misbruik hebben we 't gebruik
bedorven, en de bladzyden door de franse omwenteling met bloed in het gedenkboek
der mensheid geschreven, schynen te onzent niet gelezen of slecht verstaan te zyn.
Myn bewering dat de vryheid van een volk niet door de wet maar door de zeden
wordt bepaald, vindt een overduidelyk bewys in een vergelyking van den toestand
des Nederlandsen staatsburgers met dien waarin zich bewoners van andere landen,
schynbaar getyranniseerd, bevinden. Het zal paradox klinken, doch ik houd staande
dat de franse burger, als zodanig, hoger staat, meer gewicht legt in de schaal, dan
de Nederlander. Napoleon gevoelt behoefte aan de goede mening zyner onderdanen.
Ontmande koningen echter hebben het recht daaromtrent onverschillig te wezen,
en maken gewoonlyk van dat recht een ruim gebruik. En niet de Souvereinen alleen,
ook de beambten en collegiën in Staten waar elke verplichting, elk recht, by de wet
omschreven is, achten zich aldra ontslagen van elke zorg om hun handelwyze in
overeenstemming te brengen met den geest dier wetten. Al ware het - wat ik evenwel
in de zaak van De Vletter ontken - nu en dan mogelyk te bewyzen dat er stipt is
voldaan aan den letter der voorschriften, dan nog zoude een bestudering van den
oorsprong dier bepalingen tot de conclusie leiden dat die bepalingen of slecht
geredigeerd waren of verkeerd worden toegepast.
De nazaat die zich de vergelyking tot taak stelt van den toestand der onderdanen
uit de zeventiende eeuw met dien der staatsburgers
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van heden, zal by het lezen der stukken betreffende de Rotterdamse
ongeregeldheden, een fout in de dagtekening menen te ontdekken.
Hoe gebrekkig onze grondwettige instellingen - vooral in verband met de onrypheid
des volks - wezen mogen, men had toch van leden der magistratuur mogen
verwachten: ten eerste dat zy die instellingen kenden; ten tweede: dat zy iets wisten
van wat er sedert tachtig jaar veranderd is in de verhouding tussen Regeerders en
Geregeerden.
De bemoeienis met de publieke zaak is De Vletter aangewreven als misdryf.
Vraagt men my of ik sympathie gevoel voor de wyze waarop De Vletter lucht heeft
gegeven aan zyn zucht tot inmenging? Neen. Doch dit is een zaak van smaak. Wat
my betreft, ik haat het gemeen, en by conflicten tussen de politie en onze
straat-medeburgers, voel ik meer neiging tot het party kiezen vóór dan tegen de
publieke macht. Ik geloof dat onze politie slecht is, maar nog lager schat ik het plebs.
Doch dit is de vraag niet. De vraag is of De Vletter, nu eenmaal zyn wyze kiezende
om zich te verzetten tegen verkeerdheid in het bestuur der stad zyner inwoning, het
recht had zich daarmede te bemoeien. Dit is ontkend. En ik beweer dat hy niet alleen
gerechtigd, maar gelyk elk burger, verplicht was zich in de bres te stellen voor de
belangen van het algemeen.
De kleine gemeente die van straathandel leeft, werd gemassregelt, geplaagd,
bekeurd, beboet. Het is waar dat het rondventen op de straten aanleiding geeft tot
allerlei ongemak. Maar kan de rondventer het helpen dat het bestuur zyner stad
hem geen behoorlyke markten weet aan te wyzen? Behalve een paar kleine
inrichtingen voor vis, bestaat er in geheel Nederland geen enkele markt. Het woord
zelfs wordt niet begrepen, en waar ik er naar vraagde, wees men my gewoonlyk
een plein. Dat nu de benoemde burgemeesters en de gekozen leden van een
gemeentebestuur geen studie maakten van petite-voirie - een ryk onderwerp voor
menskundige en welwillende onderzoekers! - begryp ik wel. Er zyn veel zaken waarin
gekozenen en benoemden niet studeerden. Maar wat ik niet begryp, is dat ze nooit
op 't denk-
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beeld kwamen dat het oprichten van behoorlyke marktgebouwen een
financiëel-goede speculatie wezen zoude.
Hoe dit zy, markten zyn er niet, en nu moeten de arme drommels die al hygende
en schreeuwende in weer en wind hun waar aan den man trachten te brengen,
boeten voor de onkunde, de apathie en het plichtverzuim der bestuurders. Is dit
billyk? En zo neen, bestaat er reden tot vervolging van een medeburger die zich ik laat nu in 't midden uit welk beginsel - de zaak dier geplaagde wezens aantrekt?
Een andere grief werd gevonden in het tegengaan van baden. Een bepaald wettig
verbod daartegen scheen niet te bestaan. De politie beriep zich op algemene
begrippen van zedelykheid, en wanneer 't uitgemaakt ware dat zy hierin recht had,
zoude ik de laatste zyn die me beriep op het zwygen van de geschreven wet. Wie
zich alles veroorlooft wat door geen wet wordt verboden, is schuldig aan grote
wetsbreuk.
Een onderzoek echter in hoeverre de ware zedelykheid wordt gekwetst door het
baden, zou my nu te ver leiden. Uit zedelykheid denk ik daarover anders dan de
meesten. Doch al ware het, dat de pudeur van m'nheer of mevrouw X. - wier
kindertjes al zo heel lief beginnen te tekenen naar naakt model - zich ten rechte
beledigd voelden door ongeklede jongens... al ware het dat de welbegrepen
hollandse decentie synoniem behoort te blijven met vuiligheid, dan nog vraag ik
waarom het kuise stadsbestuur niet zorgt voor een gelegenheid waar men zich
wassen en baden kan zonder 't verwekken van ergernis?
Er is reeds een feitelyk antwoord gegeven op deze vraag. Ik las in de Courant
dat men - in 1869! - er op bedacht is Rotterdam van badinrichtingen te voorzien.
Ligt hierin niet de erkenning dat De Vletter in zyn recht was, toen hy party trok voor
de zuiveringslust der ongewassen straatjeugd? Mag men het hem euvel duiden dat
hy door zyn bemoeienis de Regering heeft genoopt - en al ware 't genoodzaakt, wie
zal 't wraken? - eindelyk te doen wat ze reeds voor lang had moeten doen?
Myn betuiging dat de wyze waarop de heer De Vletter zyn plicht deed, niet in myn
smaak valt, behoort vooral niet te worden opgevat alsof ik iets wil afdingen op de
wettigheid of de ze-
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delyke waarde zyner handelingen. Integendeel. Juist myn afkeer van alle aanraking
met straatvolk en rechtbanken dwingt my te meer hulde te brengen aan zyn
doorzettende handelwyze. Wel wordt die verdienste iets geringer, indien hy daarby
niet denzelfden tegenzin te overwinnen had die my impotent maken zou van walging,
maar verdienste blyft het. Zo ziet de knaap met eerbied op tegen den dappere die
- al blyft hy zelf er vies van - een afzichtelyk insect durft aangrypen. Ik verklaar
ronduit dat ik bang ben voor zo'n advocaat-generaal.
Van verdienste in den heer De Vletter is volgens de officiële opinie geen spraak,
en dat velen de officiële opinie napraten, spreekt vanzelf, vooral: ‘als ze by me
roken’, zoals de tabaksman zei. En we zagen 't reeds: ‘tien jaar was wat veel. De
man is al oud, en heeft zich overigens goed gedragen’.
Het is dus in 1869; ná Bataafse Republiek, ná Franse overheersing, ná al de
verlossingen die we gedurig ondergingen, ná '48, ná dit alles wordt het den
Nederlandsen staatsburger ten kwade geduid dat hy zich bemoeit met de publieke
zaak! Men meent te dromen.
Heeft de geest der eeuw daarom de onverantwoordelyke koningen weggejaagd
om onverantwoordelyke stadraadsleden en politiebeambten in de plaats te krygen?
Was de schande te groot zich te buigen voor de Stuarts, Bourbons, Bonapartes en
Oranjes, en is 't nu op eenmaal eer geworden zich te krommen onder 'n inspecteur,
onder 'n diender? Is 't voorouderlyk bon-plaisir der vorsten omgewisseld in kleine
munt? Zyn de gekozen hoofden des Volks verheven boven 't oordeel van hen, aan
wier stemmen ze hun verheffing te danken hadden? Hoe ver gaat de almacht van
stadsregeringen, als 't den burger niet meer vrystaat zyn mening te uiten? Wat
wonnen wy dan by alle veranderingen die er gezegd worden plaats te hebben
gevonden sedert tachtig jaar?
Die gezegd worden! Zo is het. Er is weinig of niets veranderd in de Republiek der
Verenigde Nederlanden, waar enige weinige familiën steeds het spook van
overheersing door enkelen op den voorgrond schoven, om haar overheersing
ongestoord te kunnen uitoefenen. Nog altyd worden wy Nederlanders - als de
Rotterdamse straatventers en badende kinderen - geplaagd door
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een bende onbeduidende wezens, wier inerte massa, gewicht scheppende uit
vereniging, loodzwaar drukt op Volksgeest en Ontwikkeling. De grondwet van 1848
staat het voorvaderlyk bestuur minstens even na als de constitutie die zy verdrong.
De aristocratie is slechts een paar sporten gedaald, en blyft heersen al zyn de namen
en al is de soort der heersers veranderd. ‘Wat de heren wyzen, moeten de boeren
- hier: burgers - pryzen’, blyft nog altyd het wachtwoord. Het afkeuren van een
maatregel is majesteitsschennis. Een oproeping zich te verzetten tegen onrecht en
misbruik van gezag is hoogverraad. En de arme onnozele die zich in 't vertrouwen
op den almanak - 1869! - daaraan schuldig maakt, wordt met tuchthuis gestraft, als
een dief, als een brandstichter, als een rover.
Men werpe my niet tegen dat er te Rotterdam werkelyk meer of min misdadige
handelingen hebben plaats gevonden. Ook daarop is veel af te dingen, en de
uitgesproken straffen zyn niet in evenredigheid met de feiten, vooral niet indien men
die vergelykt met de wyze waarop in het ‘despotisch geregeerde’ Frankryk zulke
delicten worden gestraft. Doch al ware dit anders, mag De Vletter aansprakelyk
worden gehouden voor de handelingen van 't door de politie gesard gemeen? Niet
hy heeft tot misdaad aangespoord. Er blykt integendeel dat hy zich alle moeite gaf
om gewelddadige uiting van de ontevredenheid des volks te voorkomen. Zelfs het
houden van optochten keurde hy af, en herhaaldelyk nodigde hy zyn opgewonden
hoorders uit: ‘naar huis te gaan’.
Wie de stukken van het proces aandachtig nagaat en van al de beschuldigingen
tegen den beklaagde aftrekt wat anderen deden, wat voor rekening komt van een
slordig en onbekwaam bestuur, wat niet misdadig is en zelfs door velen beschouwd
wordt als te behoren tot de plichten van den staatsburger, komt tot de overtuiging
dat Jacob de Vletter het slachtoffer is van de onkunde onzer magistratuur die geen
besef schynt te hebben van de eisen onzes tyds en onzer staats-inrichting.
De Nederlandse hoofdfout ligt juist in de te grote onverschilligheid omtrent zaken
van algemeen belang. Ieder zorgt voor zich zelf, en meent met de res publica niet
te doen te hebben. Uit die fout spruit de ellendige toestand voort waarin ons land
verkeert.
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Vandaar ook de minachting van het buitenland.
Waarlyk, indien wy wat meer misdadigers hadden aan te wyzen van de soort des
heren De Vletter, wy zouden minder laag staan in de ogen van Europa.
Den Haag, 29 Juli 1869
Ik verneem dat de President van het Hof, die in een der vroegere zittingen een
beklaagde z'n armoedig en ziekelyk voorkomen verweet, gepensionneerd is. Ik heb
echter nog niet vernomen dat de onder zo'n voorzitter geslagen vonnissen comme
non avenu verklaard zyn.
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X
Er is treurigheid in de lucht. In weerwil van kermissen met poffertjes en
genade-kramen, van scherpschuttersfeesten, van congressen, van byeenkomsten
onder den bloten hemel tot verbreiding van 't godsryk... in weerwil van dit alles is
er treurigheid in de lucht, en als ik geen vyand was van geykte frases die geen zin
hebben, zou ik zeggen dat het met Holland ten einde liep. Overal heerst malaise,
ontevredenheid...
- Zelfs in uw causerie, markies!
- Jammer genoeg. Maar le moyen om opgeruimd te blyven by zovele blyken dat
we slechte dagen tegemoet gaan.
- Geen zorgen voor den tyd!
- Dat laat ik gelden, maar de tyd is al slecht...
- Broomnatrium!
- Ik voorzie treurige gebeurtenissen...
- Garnalen!

Deliberante senatu... ging Saguntum verloren. De senaten, hier en elders, delibereren
alsof men Saguntums te veel had, en de nieuwe grote Senaat in Nederland, - d.i.
na de opheffing van 't zegel op de dagbladen, iedereen - maakt hierop geen
uitzondering. By het lezen der couranten bevangt ons zeker gevoel van weeheid,
en na enigen twyfel of we dit te wyten hebben aan de advertentiën of aan de
leading-articles, komen we gewoonlyk tot het resultaat dat zowel redacteuren als
ambiërende fatsoenlyke pégé-juffrouwen schuldig zyn aan den moord onzer
stemming.
Een paar pretense hoofdzaken nemen de polemiek onzer dagen in Anspruch, en
wie daarover niet medespreekt, wordt niet aangehoord. Die hoofdzaken schynen,
volgens de dagbladen, te zyn: de onderwyskwestie, de godsdienst en, voor zoverre
men zich met Indië bemoeit, de zogenaamde agrarische wet, alles in ver-
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band natuurlyk met obligaat gewawel over behoud en liberalisme.
Een intelligente kop uit de 15de eeuw zoude zich innig verheugd hebben, indien
men hem hadde kunnen voorspellen tot welke industriële hoogte de drukpers zich
verheffen zou. Ik stel my voor hoe hy menen zou dat de gemakkelykheid waarmede
elke gedachte kan worden gepubliceerd, leiden moest tot verspreiding van licht, tot
handhaving van waarheid en derhalve tot algemeen geluk. Want - en dit blyft waar,
al zou die intelligente kop zich overigens vergist hebben - de oorzaak van alle
maatschappelyke kwalen is: leugen.
Ja, hy zou zich vergist hebben in zyn vreugde. Een hogere intelligentie dan de
zyne, een genie, zou hebben ingezien dat de choc des opinions vaak verwarring
teweegbrengt.
De dagbladen zyn niet de stem des volks. Hoogstens kan men ze beschouwen
als de symptomen van de kwalen waaraan dat volk lydt. Het gebedel om brood met
fatsoenlyke behandeling (P.G.), de hoofdartikelen met staatswysheid, agrarische
wetten en verontwaardiging over de vervloekte tegenparty die alles glad mis heeft...
dit alles is smartkreet of idioten-geleuter - om 't ergste niet te noemen, want
kwakzalvery en bedrog spelen een grote rol - maar afspiegeling of weerklank van
wat er inderdaad leeft en zich beweegt in dat volk, uitdrukking der wezenlyke
behoefte van dat volk is het niet.
Men verhaalt van een Engelsman die te Calais aan wal stapte, dat hy zich by den
eersten den besten bekende informeerde waar nu Mr Paul de Kock was. Deze
schryver representeerde hem Frankryk. Een even verbaasd gelaat als die reiziger
ten antwoord kreeg, zou waarschynlyk den onnozele aanstaren, die Nederland
bezoekende, zich na en door zyn dagbladlectuur en pays de connaissance wanen
zou. Public spirit bestaat hier niet, en schoon ik toestem dat ook in het buitenland
de toon der dagbladen enige octaven hoger gestemd is dan de indrukken van het
volk, of der party die zy zeggen te vertegenwoordigen, nergens ter wereld is de
gaping tussen het geschreven ‘men’ en de personen die gezamenlyk dat men zouden
moeten uitmaken, wyder dan hier.
Gelyk de diplomaten van tyd tot tyd een ‘question’ oprakelen
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- meestal om de aandacht af te leiden van zaken die men liefst op den achtergrond
houdt - leggen de courantenschryvers zich toe op het ontdekken van geschilpunten
die stofleveren tot lange artikelen. De concept-wetten van De Waal leveren iets. De
aanspraken der katholieken op betere gelykstelling leverden meer. De
onderwyskwestie is en blyft nog altyd de ware goudmyn die 't meest levert.
Het is voor iemand die zich toelegt op Wysbegeerte, op nasporing van de
waarheid, niet gemakkelyk de opgedrongen vraagstukken te schiften van de ware.
Eén kleine handeling staat hem ten dienste: hy zoeke de maatschappelyke
geschilpunten welker oplossing de taak is van den denker, onder die vragen welke
in de volksvertegenwoordiging niet ter tafel gebracht, en door de dagbladen slechts
terloops behandeld worden.
Dit is iets gewonnen. Doch tussen het aanwyzen van de soort der ziekte en de
genezing, ligt vaak een afgrond. En het: Toulon est là! van den artillerie-officier
Bonaparte zoude nooit tot ons gekomen zyn, indien niet werkelyk Toulon ten gevolge
dier aanwyzing genomen ware.
Het is een verdrietige ondervinding, sedert jaren tevergeefs te hebben
aangedrongen op het behandelen der ware kwestiën van den dag.
Wat my betreft, ik heb 't nog niet eens zo ver weten te brengen dat zy die inderdaad
het goede willen, bondgenoten van vyanden leerden onderscheiden. De klank van
't woord liberaal oefent nog immer een verderfelyken invloed uit en leidt tot de zotste
inconsequentiën.
Vryheid van onderwys! Zeker... behalve voor hen die iets anders willen doceren
dan de moderne halfheid van den dag. Vryheid van onderwys! Gewis... onder
voorwaarde dat ieder beboet wordt die 't wagen zou een school te openen zonder
gestempeld te zyn met het officiële merk van bekwaamheid. Men is geschikt of
ongeschikt tot het mededelen van wysheid, de par le Roi! Indien ik 't waagde een
cursus te openen ter behandeling van wat het ook zy, Nederlandse taal,
staathuishoudkunde, Indische land- en volkenkennis, ja al ware 't van de eerste
beginselen der schryf- en spelkunst, men zou my vervolgen als een
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misdadiger. Troostryk blyft het denkbeeld dat ik lotgenoten hebben zou in Aristoteles,
in Plato, in Pythagoras, in Socrates, in Christus, wanneer die voorgangers, verlokt
door den klank: vry, het wagen zouden terug te keren ter verspreiding hunner
denkbeelden. Het afschaffen der gilden en de gelykstelling der standen worden
aangevoerd als behorende tot de grootste veroveringen die de hedendaagse
begrippen op middeleeuwse bekrompenheid behaalden, en onder 't juichen over
die verbetering, voert men een nieuwe ‘vryheid’ in, die meer dan ooit de maatschappy
aan banden legt en in klassen verdeelt. Wie een tafel of kast maken kan - en zelfs
wie die dingen niet kan maken - mag zich etablisseren als schrynwerker. Wie iets
weet, mag 't niet mededelen op de natuurlykste wyze, d.i. door jongelieden om zich
te verzamelen, school te houden, en zodoende - indien hy inderdaad kasten en
tafels maken kan - school te vormen. De afgelegde examens - wy weten wat
examens zyn! - beslissen levenslang over de vraag of men zwygen moet of spreken
mag, en verdelen de maatschappy in doctoren en gedoceerden. Met edele zorg
voor het gezond verstand der natie heeft men een paar anomalieën in het leven
geroepen die ons bewaren zullen voor een al te katholiek geloof aan de
onfeilbaarheid der doctoren.
- M'nheer, ziehier uw diploom, uw bul. Gy zyt bekwaam bevonden in allerlei
Rechten, in Staathuishoudkunde, in Natuurlyke en Bespiegelende (ietwat
onnatuurlyke) Wysbegeerte... prosit! Ge kunt nu de verkregen kennis vryelyk
mededelen aan wie er om verlegen is. Wy zullen u handhaven in uw monopolie
tegen ieder die 't wagen zou te beunhazen in geleerdheid. Op u rust de taak het
jonge Nederland op te voeden en bekwaam te maken tot Staatsburgers. Leer hun
de instellingen van hun land liefhebben, toepassen, ontwikkelen. De tyd zal komen
dat van hun inzichten het wel of wee des Vaderlands afhangt. Gy hebt te zorgen
dat zy eenmaal in staatsburgerlyke mondigheid de vruchten van uw onderwys
kunnen ten toon spreiden by de stembus. Daar zal 't blyken dat de zaden door u
gestrooid...
- Lieve hemel, ware 't niet eenvoudiger dat ik zelf naar de stembus ging?
- Die eis is onbescheiden.
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Ander voorbeeld. M'nheer X wordt doctor in allerlei dingen. Officiëel is hy erkend
als weter. By 't promoveren had hy bitter medelyden met Y die als onbekwaam werd
afgewezen, want Y was een ‘goede jongen’ op de akademie, die z'n groot vermogen
‘fideel’ besteedde. Gelukkig dan ook dat hy leven kan zonder post. Ja, meer nog.
Hy is zo ryk dat hy den toon geeft in de stad zyner inwoning. Alle winkeliers lopen
hoog met hem. Y is een respectabel man. Waarom zou hy niet ‘met de meeste
onpartydigheid de belangen van het district kunnen voorstaan’? Y wordt naar Den
Haag gezonden als afgeknipt staal van 't lapje burgerzin der winkeliers in zyn district.
Misschien ook wordt Y lid in de Eerste Kamer. Waarom niet? Op den staat der
aangeslagenen volgt hy onmiddellyk na Prins die of grondeigenaar zo. Hoe 't zy, Y
komt in evidentie. Heel toevallig zyn Y's opiniën bruikbaar. De man wist kort geleden
niet dat hy staatkundige opiniën had, maar als men de helft van z'n tyd in Den Haag
doorbrengt, dan komen die dingen vanzelf. Er is een nieuwe minister nodig. Hy moet
katholiek zyn. (Men schreeuwt zo hard in Noord-Brabant en Limburg.) Of hy moet
goede relatiën hebben. Y is gehuwd met de nicht van dezen of genen. Of is er
behoefte aan specialiteit. In militaire zaken? Y is majoor by de schuttery. In industrie?
Y's vader had een yzergietery. In landbouw? Y bezit uitgestrekte goederen waarvan
de pachters hem driemaandelyks de huur thuis brengen. In buitenlandse politiek?
Y deed reeds drie maal een reis langs den Ryn, en is zelfs in Zwitserland geweest.
By een parade te Wenen, waar hy verscheen als Nederlandse schutter-officier, heeft
*
keizer Frans Jozef hem aangesproken . In koloniale kwestiën? Y heeft - als de
juffrouw wier opinie over Indische zaken zo massgebend was voor Droogstoppel een neef in ‘de Oost’.
Ja, er is behoefte aan een specialiteit. Hoe zou 't met ons land gaan, als men
dien goeden Y niet had?
Gedurende al den tyd dien hy nodig had om zo vreselyk speciaal te worden,
wurmde de arme X voor 't dagelyks brood, en by wat meer ruimte dan myn causerie
toelaat, gaf ik gaarne een schetsje van de ontmoeting der twee akademie-vrienden
by een audiëntie, waar de officiëel bekwaam verklaarde zeer deemoe-

*

Historisch!

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

207
dig staat te buigen voor den kameraad met wien hy zo'n medelyden had toen-i
droop.
En nog een voorbeeld. Twee personen leggen zich met gelyken yver en gelyke
bekwaamheid toe op 't verkrygen van kennis. De eerste kiest tot onderwerp van zyn
weetlust zaken die onder zyn begrip vallen, byv. rekenkunde, mathesis of zo iets.
De ander...
Na enigen tyd menen zy bekwaam te zyn hun verkregen kennis aan anderen
mede te delen. De par le Roi alweder wordt de mathematicus geëxamineerd. De
Regering wil weten wat de man in z'n schild voert. Hy mocht eens doceren dat 2 ×
2 = 5 is! Tegen zo'n gruwel waakt de autoriteit.
- En gy mannetje, wat hebt gy te vertellen?
- Ik heb gestudeerd in God, en ben redelyk wel geslaagd. Ik weet nu en zal 't myn
leerlingen trouw inprenten dat we hem niet begrypen, en dat 3 × 1 = 1 is. Ik wil me
etablisseren als katechiseermeester of dominee.
- Ga je gang. Gy hebt geen diploom nodig.
Ik zou lang kunnen doorschryven, indien ik al de ongerymdheden wilde in 't licht
stellen, die uit de tegenwoordige begrippen omtrent de plichten van den staat in de
zaak van het Onderwys voortvloeien. Maar ik beroep my liever op Idee 269, en wens
myn lezers een gezegenden perenoogst. De zotterny...
- Très bien, marquis. Maar waar ligt nu Toulon?
- Toulon ligt in de waarheid. Ministers, kamerleden, grondwet-makers en
krantenschryvers moesten alle leugens vermyden. Wie de oplossing ener kwestie
met ernst wil, volge den schoolknaap die zyn rekenkunstig voorstel juist opzet voor-i
overgaat tot de ontwikkeling. Wil men licht verspreiden over de zaak die aan de
orde is, dan noeme men die zaak by den waren naam. Het woord ‘Vryheid van
Onderwys’ toegepast op een wet die alle vryheid belemmert, is een onwaarheid,
en verlokt velen die te traag zyn tot nadenken tot onverdiende toejuiching. De te
behandelen vragen behoorden aldus te worden gesteld:
Behoort de staat zich in te laten met de verstandelyke en zedelyke ontwikkeling
der burgers?
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Misschien is het antwoord hierop ontkennend, en in dat geval zoude de ware vryheid
van onderwys bestaan in de intrekking van alle wetten, waarby dat onderwys
behandeld wordt.
Mocht men evenwel de officiële bemoeienis met het onderwys willen gehandhaafd
zien, dan volge deze andere vraag:
Wordt de Vryheid van Onderwys verkregen door alleen denzulken het doceren
toe te staan, die door een officiële commissie van onderzoekers bekwaam zyn
bevonden?
Hierop zal niemand ja durven zeggen, en het zal dan aan de regering staan of
zy de tyrannie over het onderwys - alsdan by den waren naam genoemd - tegenover
het volk durft verdedigen.
In weerwil dezer beschouwingen erken ik dat de wyze waarop heden ten dage
die Regering haar dwingelandy uitoefent, betere vruchten zal opleveren dan het
oude stelsel. De hogere burgerscholen - wat 'n zotte naam! - beloven meer dan de
vorige instituten van de mesjeus. Maar deze verbetering is een gevolg van de
tegenwoordige toepassing der wet - een precaire troost! - niet van de wet zelf. De
leraren die hun toelating te danken hebben aan de autoriteit, zullen immer van die
autoriteit afhankelyk blyven, en wanneer de tydgeest eenmaal weder de orthodoxie
op 't kussen zal gebracht hebben, zou 't den behouders niet euvel te duiden zyn,
indien zy, gebruik makende van de door ‘liberalen’ geprepareerde middelen van
tyrannie, slechts leermeesters van hun eigene richting stempelen tot officiële
verkondigers der waarheid.
Indien het thans den gelovers niet vry staat hun denkbeelden op de scholen te
verkondigen, zal het niet te verwonderen, noch te wraken zyn, wanneer zy van hun
kant het ongeloof weren, zodra zy het gevest in handen krygen van 't zwaard
waarmede men hen uit de school jaagde.
De thans heersende begrippen zyn van waar liberalisme even ver verwyderd als
de meest achterlyke middeleeuwse gewetensdwang, en... moeilyker te verdedigen.
Het compelle intrare der gelovers heeft zekeren grond in de consequentie dier
mening. Er is volgorde in den gedachtenloop die de kennis aan bovennatuurlyke
dingen verbindt men den ‘dwang om in te gaan’. Indien my iets bekend ware van
een pa-
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radys, zou ik niet rusten voor 't vol was. Maar zy die voorgeven aan 't bestaan van
zo'n paradys te twyfelen, zy die dat bestaan bepaald ontkennen zelfs en allen
gewetensdwang verafschuwen, mogen het voorbeeld niet volgen van de yveraars
welker yver zy uitkreten voor dwingelandy.
Niet zonder toespeling op de wyze waarop Karr zyn mening uitte over letterkundig
eigendom, door de verklaring: la propriété littéraire est une propriété, wens ik de
onderwyskwestie van den dag samen te vatten in de woorden: Vryheid van Onderwys
is - dat heet: zou behoren te zyn - Vryheid van onderwys.
Wie nu uit de letters v.r.y.h.e.i.d. verkiest te spellen: dwang, kan voortgaan met
het bestuderen der hoofdartikelen in de couranten over dat onderwerp.
En de godsdienst! Deze kwestie van den dag brandt nog niet, ze gloort slechts,
maar voor 't minst dat de dagbladen gebrek hebben aan stof, zal ze weldra
ontvlammen en belooft een flink vreugdevuurtje. De katholieken steken 't hoofd op
- wie durft het hun kwalyk nemen, na alles wat ze te verduren hadden na 1618? en de Protestanten... protesteren. Dat is een onvruchtbare arbeid, vooral wanneer
de protesten zowel broeders gelden als vreemden. Er heerst onder de ware gelovigen
een vreselyke afkeer van de modernisatie der begrippen. Dat Luther, Zwinglius,
Calvinus enz. in de zestiende eeuw zich veroorloofden iets te willen veranderen
aan 't versleten kostuum der zielen van die dagen, was geoorloofd, plichtmatig,
braaf. Standbeelden voor die heren! Helden waren zy, ware helden, vooral Calvyn
die door 't verbranden van Servet toonde dat de oude manier van bewysvoering
hem na aan 't hart lag. Maar... hervormers in 1869? Dat mag niet. Het non possumus
van den paus is bespottelyk. Het non possum van dominee Dordtenaar moet
geëerbiedigd worden. En 't ergste is dat die protesterende protestanten zodanig de
overhand nemen dat er weldra Conciliën zullen nodig wezen - in 't protestants heten
zulke dingen synoden - om de kwaal te bezweren.
Anderen echter hebben gemeend een meer practischen weg te moeten
bewandelen. Op een vergadering van rechtzinnig gereformeerden te Amsterdam
is besloten den koning in den arm te
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nemen om een eind te maken aan de kettery die 't protestantismus - de grootste
kettery - dreigt te verslinden. Die heren hebben zich tot Z.M. gewend met het verzoek
om de kerken te zuiveren van de hedendaagse wanbegrippen. Let wel: de kerken.
De Kerk zal dan vanzelf wel opgeknapt worden, menen die heren. Het slot van
bedoeld adres luidt:
*
‘dat zy U.M. smeken die wet van 2 Juli 1619 te willen handhaven, en hen in hun
rechten te herstellen, dewyl de thans bestaande Hervormde Kerk wel de kerken
bezit, maar de gereformeerde leer niet belydt noch handhaaft, en de opvolgende
regeringen sedert 1795 zich hebben onttrokken aan de uitvoering der voormelde
wet.’
Men moet een barbaar zyn - of rechtzinnig griffermeerd - om 't die Regeringen
sedert 1795 kwalyk te nemen dat ze die zaken blauw blauw hebben gelaten.
Myn vriend Mr W.F. Schook te Utrecht verwyt den opstellers van dit adres hun
onkunde, wyl zy niet schynen te weten, dat Z.M. volgens de grondwet geen kerken
te begeven of te ontnemen heeft. De gissing dat de vrome adressanten Z.M. zo mir
nichts dir nichts zouden willen overhalen tot meineed, verwerpt hy als al te
kwaadaardig.
Er is iets naiefs in de mening dier aanhangers van het oude. Zeker hebben zy de
Athalie gelezen en willen zy den koning tot een soort van Joas maken die den tempel
zuivert. Ik wil niet weten of Z.M. in zyn recht wezen zou volgens de grondwet - ik
bederf altyd myn styl als ik iets van Thorbecke lees, en durf 't daarom niet opzoeken
- maar ik hoop dat het hem uitdrukkelyk verboden moge zyn. Verbeeld u een koning
die des Zondags zo tegen elven, gewapend met een zweep - Joh. 11:15 - de kerken
bezoekt om de rechtzinnigheid van de preek te proeven. Welk een verantwoording!
Hoe diep ervaren moet de ongelukkige vorst wezen in de spitsvondigheden der
theologie! En wat al opschudding indien hem blykt dat de speaker van den dag een
valse herder is! En welke inspanning om al die schapen te verja-

*

Bedoelde wet heeft (volgens opgave der adressanten. Ik heb 't niet nageslagen) de door de
Synode van 1618 vastgestelde leer bevestigd en bekrachtigd, en bepaald dat de belyders
van die leer, met uitsluiting van andersdenkenden de Kerken in eigendom zouden bezitten.
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gen die ten onrechte plaats namen in de gewyde kooi! Zo'n arme koning!
De adressanten beroepen zich op de wettigheid van het regeringsbesluit van 2
Juli 1619. Zeer wel. Maar wat moet nu de koning doen, indien de katholieken hem
even wettige besluiten van vroegeren tyd voorleggen? Wat moet hy doen, als de
erfgenamen der ontwerpers en bouwers van die kerken hem komen manen om
restitutie? Dat de aanhangers van geloof met steenkool hun recht hebben verbeurd
op de gebouwen die vroeger toegewezen werden aan geloof tout pur, geef ik toe.
Maar vóór dat geloof heerste er een andere overtuiging. De materialen der kerken
en de gelden tot opbouw, werden byeengebracht door benauwde katholieke zielen
die daarvoor katholieke schuld-vergiffenis te goed hebben. Was dit besluit van 1619
geen onverantwoordelyk ingrypen in de boekhouding der zaligheid?
En hoe eindelyk moet er gehandeld worden als een rechtverkrygende van de
Druïden, aanspraken voor den dag brengt op 't Haagse bos?
- Heel aardig, markies. Maar alweder vraag ik: waar is Toulon?
- Schaf de begroting voor Eredienst af. De Staat zy inderdaad godsdienstloos als
botanie of rekenkunde, en dan zal 't niemand invallen de Regering tot inquisiteur te
maken. Kwestiën over stoffelyke bezittingen behoren voor de gewone rechtbanken.
Zodra de Staat door de intrekking van bezoldigingen van priesters en dominees,
zal getoond hebben dat de afscheiding van kerk en staat ernst is, zal er een einde
komen aan de dwaasheid die achttien eeuwen lang het mensdom in zyn ontwikkeling
belemmerde. Nooit zouden wy van een officiëel Christendom hebben gehoord,
indien niet Constantyn de Grote daarvan een regeringszaak had gemaakt. De zaak
zal ineenvallen zodra men ophoudt die als regeringszaak te beschouwen. De
intrekking der Ministeriën van Eredienst, met behoud van 't budget voor Eredienst,
is een der middelen, waarmee de mannen van 1848 het volk zand in de ogen hebben
gestrooid. Dat ieder gelove wat hy wil, al ware 't het ongelooflykste. Dat ieder zyn
God diene naar indruk, overlevering of luim. Maar... men vordere niet dat de
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Jood bydrage in de kosten ter verering van een profeet dien hy niet aanneemt. Men
dwinge den Protestant niet tot het schragen ener eredienst die hy beschouwt als
niet veel beter dan afgodery. Men vordere geen offers van den Katholiek tot het
ondersteunen van kettery. En eindelyk - deze wens is de billykste van alle, dunkt
my - men ontlaste den vrydenker van alle bydragen tot onderhoud van dat alles
tezamen. Is 't billyk dat zy die in de geestelykheid van welke kleur ook, een vyand
zien van algemene welvaart, gedwongen worden tot onderhoud van wat hun
schadelyk voorkomt? By intrekking der officiële bescherming zouden de zogenaamd
godsdienstige gezindheden óf blyven bestaan, óf te niet gaan. In het eerste geval
bleek er dat zy geen staatshulp nodig hebben. In 't tweede, dat die hulp slecht
besteed was. In beide gevallen, weg daarmee!
De ‘agrarische’ wetten!
Och, ik weet er zo weinig van! Ik geloof my te mogen uitgeven voor niet onbevoegd
tot het beoordelen van Indische zaken. Zodra ik er toe kom in een myner causerieën
een monografie te leveren over de zo misbruikte woorden: competentie en
specialiteit, hoop ik aan te tonen dat bevoegdheid uit meer elementen bestaat dan
kennis en bekwaamheid alleen.
Daartoe is o.a. hart nodig.
- Die agrarische wet moet in de Kamers behandeld worden. Ook dáár ligt dus,
volgens u, Toulon niet. Zou Mr le Marquis de goedheid willen hebben ons te wyzen
waar Toulon wél ligt?
- De ware kwestie van den dag, de question brûlante ligt in het verlangen der
massa's naar beter voedsel, minder arbeid, meer levensgeluk...
Er zyn Jacquerieën in de lucht, hier, ginds, overal. Of zy die niets hebben, daarby
zullen welvaren, betwyfel ik, maar zeker is het dat de bezitters by die gelegenheid
minder ‘zalig’ zullen wezen dan 't spreekwoord beweert.
De Wetgevende Vergaderingen zwygen daarover, of behandelen iets anders,
gemaakte kwestiën.
De dagbladen... nu ja, dat hebben wy gezien: vryheid van onderwys, agrarische
wetten, etc.
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Ministers? Och, 't zal hun tyd wel uithouden.
En Koningen?
Koningen zyn onschendbaar.
't Is my wel. Ik hoop van harte dat ze 't blyven kunnen, maar dát zal inderdaad
een kwestie zyn!
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XI
Ik ben te welwillend om geen gevolg te geven aan zeker verzoek dat in de couranten
gericht wordt aan ieder die over enige publiciteit te beschikken heeft. De ‘apostolische
gemeenten te Amsterdam en Enkhuizen’ namelyk zyn van welonderrichte zyde
geïnformeerd: ‘dat de Heer spoedig komen zal’. Ieder wordt aangemaand zich voor
die grote gebeurtenis gereed te maken en ‘Hem tegemoet te snellen in de lucht.
Thessal. IV: 15-17’.
Vrezende dat sommigen myner Indische lezers hun bybel hebben uitgeleend,
heb ik te hunnen gerieve die plaats nageslagen. Paulus verzekert daar in zyn
Causerie, dat de doden volstrekt niet ongerust hoeven te wezen achteraan te komen
by die gelegenheid, want: ‘dat wy die levendig (levendig: Van der Palm!) zullen
overgebleven zyn, geen voorrecht zullen genieten boven hen die ontslapen zyn.’
Er zal een Archangel (archangel: Van der Palm. De burgerlui in bybelse letterkunde
noemen zo'n dienaar: aartsengel) er zal een archangel komen... neen, de Heer zelf
- maar die engel zal op een bazuin blazen - en dan zullen de doden bytyds
gewaarschuwd worden. Dat is een grote troost voor die doden. De apostel...
- Bon dieu, marquis... dat is theologie!
- Theologie, mevrouw! In theologie sta ik myn man.
- Zonder diploom?
- Ik zeide u reeds veertien dagen geleden dat er om zalig te worden, of zalig te
maken, geen diploom nodig is. En al ware dit zo niet, met Van der Palms
ophelderende noten voor my, vrees ik niemand. Ik zou 't tegen Pater Abraham a
Santa Clara, tegen den Paus, ja tegen den openbarenden Johannes zelf opnemen,
en meer openbaren dan hy.
Paulus dan is de eigenlyke zegsman van het nieuws. Hoe de ‘apostolische
gemeenten te Amsterdam en Enkhuizen’ zyn te
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weten gekomen dat de zaak nu eindelyk haar beslag zal krygen, is op te maken uit
het slot der advertentie, waar zy hun bericht ‘een tyding van den Heer’ noemen, en
dit rechtvaardigt myn zo even gebezigde uitdrukking: ‘van welonderrichte zyde’, een
term die anders wel eens misbruikt wordt.
Dat er in bedoelde annonce nog andere bybelteksten worden aangehaald, spreekt
van zelf. Maar ik houd my kortheidshalve aan Thess. IV: 15-17. Die passage is ryk
genoeg om stof te leveren voor tien kransavonden.
- Dus enkel theologie vandaag?
- Ja. Dat wil zeggen: ook andere dingen. Want de welbegrepen theologie omvat
alles.
Van der Palm was een groot man. Het blyft me nog altyd een raadsel hoe koning
Lodewyk, met zo'n bondgenoot, zich niet heeft kunnen staande houden. Zie eens
met hoeveel scherpzinnigheid hy de voorspelling bevestigt en vernietigt tegelykertyd.
Hy zegt: ‘de voorstelling van de wederkomst des Heren is zinnelyk, gekleed in
beelden (sic) overeenkomstig onze vatbaarheid’...
- Ah, dus niet letterlyk op te vatten. Dan hebben die heren van de Apostolische
gemeenten ongelyk...
- Volstrekt niet. Want - en hierin zit het fyne - men kan uit die beeldspraak stellig
opmaken dat alles ‘op een plechtstatige en heerlyke wyze zal plaats hebben’. Om
bovendien den vervloekten vrydenkers alle gelegenheid af te snyden, dat beroep
op verbloemde uitdrukkingen te gebruiken als voorwendsel om de gehele zaak
twyfelachtig te maken, voegt de professor er heel sententieus by dat de trompet
waarop die russische stad blazen zal, een geluid geeft: ‘als het plechtig
bazuingeschal hoedanig weleer op Sinaï gehoord werd’. Dat noem ik toch wel
inderdaad reëel en praktisch! De doden zyn nu gewaarschuwd tegen vals alarm,
en behoeven zich niet te dérangeren voor ze 't ware oude, echte Sinaïtische geblaas
horen.
De voorzorg van den hoogleraar is treffend. Er wordt tegenwoordig veel muziek
gemaakt van allerlei soort, en hier en daar nog al hard. Monsterconcerten met
stoomfluiten en saxophones zouden allicht een lastigen invloed kunnen uitoefenen
op de economie der kerkhoven, en zonder Van der Palms vriendelyke
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voorlichting zouden wy ‘levendigen’ telkens genoodzaakt worden hele scharen te
vroeg gekomenen terug te zenden naar hun wachtkamertjes, met een bars: 't is je
tyd niet, wacht je beurt af! En de schrik der erfgenamen... en de
collaterale-successierechten... en de hertrouwde weduwen... en de geëmancipeerde
kinderen... Waarlyk, Van der Palm is een groot man!
- Spotten bewyst niets.
- Dat is waar. Het komt dan ook slechts te pas in zaken die door haar eigene
bespottelykheid de eer van deftige discussie verbeurd hebben. Bovendien, ook Van
der Palm en de zynen bewyzen nooit iets. En dat zou toch hun taak zyn, daar ze
iets verkondigen. Ge weet: wie 't eerst stelt...
- Toegestaan. Maar... spot verbittert.
- De bitterheid van hen die op 't punt staan eerlang alle wereldse bitterheid te
ontvliegen, door ‘in de lucht hun Heer tegemoet te gaan’, kan niet zeer... intens
wezen. En maken zy niet dagelyks my bitter? Dat is erger, want ik heb geen
verzoetende luchtvaart in 't verschiet.
- Pauvre marquis! De stemming is vanavond onplezierig. Ga een uurtje wandelen.
- Goed! Ziedaar intussen de Ideeën. Vermaak er u mee, en let op No 454. Daar
staat ook iets van luchtvaart. Ge kunt er uit zien waarom ik me die dingen zo aantrek.
Louis Ulbach geeft ‘portraits’ uit. De particuliere correspondent te Parys van den
Nieuwen Rotterdammer schynt in staat gesteld reeds nu vóór de publicatie, enige
fragmenten daarvan mede te delen. Zyn oordeel over den schryver kan sommigen
lezers - en sommigen auteurs, hoor ik zeggen - te pas komen, en vinde daarom hier
een plaatsje:
‘Ferragus (Louis Ulbach's pseudoniem) plaatst zich in zyn studiën altyd op een
verheven standpunt, en hy schildert met brede trekken. Hy geeft geen biografische
schets, afgewisseld met anecdoten, die, waar of niet waar, slechts strekken om een
zekere klasse van lezers te vermaken. Hy geeft wezenlyk “portretten”; dat wil zeggen,
hy spreekt als rechter over de mensen, over hun staatkundige gevoelens, over hun
zedelyk karakter. Aan zyn brochures zal waarschynlyk hetzelfde succes te beurt
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vallen, waarin zich vroeger de boekjes van De Mirecourt mochten verheugen.
Ferragus schryft voor een uitgelezen publiek, voor die klasse van lezers, welke de
gelukkige vereniging van een grondige critiek en een helder oordeel met een
uitmuntenden styl, gekruid met attisch zout, weten te appreciëren.’
De vergelyking met De Mirecourt is niet zeer gelukkig, en ik betwyfel zeer of
Ulbach zich daarmee zal vereerd gevoelen, maar overigens beveel ik de wyze
waarop de correspondent van de N.R.C. het standpunt van den publicist enigermate
bepaalt, in de aandacht myner lezers vooral in verband met hetgeen volgt:
‘Het portret van Rouher (aldus gaat hy voort) begint met enige algemene
beschouwingen die in allen opzichte van toepassing zyn op den advocaat der causes
impériales.
Het keizerryk, zegt Ulbach, heeft geen enkel groot staatsman: het heeft alleen
mannen van zaken. En daarom gaan de zaken in Frankryk zo slecht. Doch ik moet
er byvoegen dat de Staatsmannen, die eigene denkbeelden hebben, ook overbodig
zouden zyn onder een régime dat slechts expédienten nodig heeft.’ Ik ben niet
geheel zeker dat ‘de zaken in Frankryk vergelykenderwyze zo slecht gaan’ als
Ulbach beweert. Datzelfde wordt van Italië getuigd door publicisten die in oppositie
doen. Ook in Pruisen is het denigreren der bestaande toestanden een broodwinning
voor kleine talenten. De gouvernementele organen in die landen zouden velen
klagers den mond kunnen stoppen, door het voorleggen van zekere Hollandse
statistieken. Doch niet hierover wens ik heden te spreken. In het stuk over den thans
opgetreden minister Rouher komen de volgende regelen voor, regelen die ik noch
beamen kan noch tegenspreken, maar die, al of niet van juiste toepassing dan op
de individu die voor het portret gezeten heeft, nuttige wenken inhouden voor anderen,
en misschien - ja zeker! - voor ons.
Ik verzoek te letten op de overeenstemming tussen Ulbachs klachten en myn
herhaald wyzen op middelmatigheid:
‘Een middelmatig man, buigzaam, behendig, onwetend genoeg om niet belemmerd
te zyn door de geschiedenis, met welbehagen neerziende op de ogenblikkelyke
voordelen, zich weinig bekommerende om de algemene achting en om het oordeel
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der nakomelingschap, een van die practische mannen zonder ideaal, die men
gewoonlyk lieden van gezond verstand noemt, omdat zy in hun pleidooi voor het
gemene welzyn hun minachting voor al wat den mens verheft weten te maskeren;
een oppervlakkig man, die veel weet te spreken, zonder zich bloot te geven, en die
altyd een oratorisch schouwspel kan improviseren om het stilzwygen van het orakel
te doen vergeten; zulk een man, licht van beginselen, zwaar van argumenten, past
ten enenmale voor de rol, die het Napoleontische Keizerryk tot dusverre voor zyn
Ministers heeft bestemd.
De heer Rouher heeft in dit emplooi uitgemunt. Men zou hem ook zeer goed
hebben kunnen behouden, om de proef te nemen met de hervormingen, die hy met
denzelfden yver zou ingevoerd hebben als hy ze bestreden heeft. Maar het geweten
des lands eiste het offer van zyn persoon.
Kleinzoon van een deurwaarder, zoon van een procureur, geboren en opgevoed
in de chicanes, is de heer Rouher niets anders dan een advocaat-parvenu.
Het zal altyd een opmerkelyk feit zyn, dat een man als Rouher aan het bestuur
is kunnen komen, en in dat bestuur zulk een grote rol heeft gespeeld, zonder dat
zyn verheffing gerechtvaardigd werd door een enkelen groten trek, door een enkele
verheven gedachte, die een spoor in de geschiedenis achterlaat. Zulk een feit is
wel een bewys voor de middelmatigheid van ons tydperk.’
Nog eens, ik laat in 't midden of Ulbach's woorden waarheid bevatten voor zoverre
Frankryk aangaat. Ik verdenk hem van dynastieke tegeningenomenheid. Hy weet
niet dat ondanks Sebastopol, ondanks Solferino, ondanks Mexico, ondanks den
stoet rykgedoteerde senateurs, ondanks het militaire budget, ondanks de hoog
opgevoerde staatsschulden van het tweede keizerryk... hy weet niet dat ondanks
dit alles, brood, vlees, woning, genot, in Holland duurder zyn dan in 't zo gedécrieerde
Frankryk.
Neen, wy betalen hen die zich bezighouden met het redden van den Staat niet
zo koninklyk. Wy onthielden ons van grandioze misslagen en vérklinkend
krygsrumoer. Wie te onzent iets groots vinden wil, moet zich met de nationale schuld
behelpen.
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Dáárin - en in middelmatigheid van de rest - steken wy Frankryk den loef af.
Indien het al wáár is dat we ons van grandioze misslagen onthielden, van grote
misslagen zeker niet. Of is 't geen enorme fout dat men zich in moeilyke
omstandigheden van kleine mannen bedient?
De jacquerie die Europa bedreigt, kan niet bezworen worden door parlementery,
door ministerkunstjes, door een ellendigen partystryd, door gekibbel over de ware
natuur van Jezus.
Er zyn mannen nodig die hoger staan dan de ‘kwestiën van den dag’.
En ook voor Indië is dit het geval.
De keuze dergenen aan wien sedert jaren het bestuur over Insulinde werd
opgedragen, levert een bewys ‘voor de middelmatigheid van ons tydperk’. Zo is het!
Nomina sunt odiosa? Ik geloof het graag. Dat zei Cartouche ook. Maar eilieve,
hoe is 't mogelyk bouwstoffen te leveren voor de geschiedenis, indien de tydgenoot
geen namen noemt? Moet men by 't aantonen hoe het verval van ons gezag in Indië
aanving by de croustilleuse benoeming van Pahud, dien man X noemen? Zal men
't overlaten aan de scherpzinnigheid van den naneef, om te ontcyferen dat met den
luien, nalatigen N.N. de vrome, kuise Duymaer van Twist bedoeld wordt? Zal de
toekomstige navorser den naam van De Waal weten te ontdekken uit de klacht dat
Indië verloren ging omdat men het toevertrouwde aan geparveniëerde kommiezery?
Welk recht heeft zo'n man op de plaats die hy bekleedt? Diensttyd? Er zyn
ouderen. Bekwaamheid? Waar is die gebleken? Uit zyne compilatiën? Hart? Genie?
Allons donc!
Maar Nederland is met den man tevreden, en zal dan ook tevreden moeten zyn
met de gevolgen van die tevredenheid.
De handigheid waarmede hy - en andere ministers - de aandacht des volks weet
af te trekken van de ware ‘kwestiën van den dag’ verliest iets van haar virtuositeit,
zodra men er op let hoe zy door de Kamers in het goochelen worden bygestaan.
Het is een onwaarheid dat in ons land de publieke zaak publiek wordt behandeld.
Dit wordt aan 't volk diets gemaakt, en de couranten helpen dapper mede. Wy
worden zeer consciëntieus op de hoog-
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te gehouden van den nieuwen roman waarmee Victor Hugo bezig is. Wy weten
precies hoe laat Rochefort uit Brussel vertrok. Een Krakauer kloosterschandaal
wordt tot in de fynste vezeltjes uitgeplozen, en ieder Nederlander kent juffrouw
Barbara Ubryk alsof hy met haar had schoolgegaan. Maar,
dat het Nederlandse volk slecht gevoed, slecht gehuisvest, wegzinkt in
verdierlyking;
dat het daarvan bewys geven zal, zodra elders het initiatief wordt gegeven tot
een boerenkryg;
dat ons gezag in Indië op 't laatst loopt,
dát ignoreren de dagbladen, dát weten de Kamers niet, dát verzwygen de
ministers.
Toen Bonaparte naar Egypte vertrok, raadde hy zyn Officieren de beoefening der
geschiedenis aan. Och, hoe jammer, dat onze staatslieden zo schaars in de
gelegenheid zyn in gezelschap van een genie een reisje naar Egypte te maken!
Nu, de redacteuren van drie Nederlandse dagbladen zullen daartoe gedeeltelyk in
staat worden gesteld. Men zegt dat het Handelsblad, de N. Rotterdammer en het
‘gemene’ Dagblad door de Egyptische regering zyn uitgenodigd de opening van het
kanaal te komen bywonen. Er ontbreekt dus maar een genie, om op reis
Napoleontische lessen te geven. Maar misschien hebben die heren daaraan geen
behoefte.
Nieuwsgierig naar de verslagen over die plechtigheid ben ik niet. De tekenaars
der buitenlandse illustratiën zullen hun clichees wel al gereed hebben, en wat de
Hollandse aangaat, verwacht ik de reproductie van 't een of ander prentje waarop
een épisode van de doorgraving by Velzen is voorgesteld. Men kan er licht een paar
mannetjes met tulbanden byzetten. De volgepropte estrade, de twee heren op den
voorgrond met wuivende hoeden, het militair personeel, de geridderde omstanders,
het hondje op den linkerhoek... dit alles kennen wy! En de toespraken! en de toasten!
En de leugens.
Ja, leugens! Ge zult zien dat de Franse industrie zal geprezen worden in 't Engels!
De vertegenwoordigers van 't perfide Albion zullen champagne
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drinken uit vreugd over den triomf dien Zuid-Europa over 't Noorden behaald heeft.
Southampton zal Triëst feliciteren. Genua en Venetië ontvangen de gelukwensen
van Hamburg. En de vriendelykheid van den Egyptischen Onderkoning heeft ook
Nederland in staat gesteld vertegenwoordigers derwaarts te zenden, om, namens
Amsterdam en Rotterdam, gracieuselyk te abdiqueren ten behoeve van den Levant.
Met of zonder studie van de historie - want de zaak ligt vóór ons - zouden wy
behoefte hebben aan ministers die in staat waren tot het begrip dat er andere bakens
nodig zyn by ander gety. Zouden wy Hollanders genegen zyn Noors hout te
ontvangen over Gibraltar? Immers neen!
En meent men nu dat het Zuiden zich by voortduring op contributie zal laten stellen
door een staat als Nederland, na het verleggen van den weg dien wy met onze
koopvaardyvloot beheersten?
Dat is onmogelyk.
De natuur laat zich niet dwingen. Minder door eigen kracht, dan wel door de
apathie van anderen hebben wy eeuwen geleden ons weten meester te maken van
een hoger standpunt dan waarop wy, in verband met de zedelyke waarde der
aangewende middelen en met onze eigene waarde, aanspraak mochten maken.
Toonden wy op de hoogte te zyn van de roeping die de omstandigheden ons
aanwezen? Dit deden wy niet.
Wy hebben Java verwaarloosd. Met de aan parvenus eigene domme baatzucht
zagen we niet in, dat de omstandigheden die leidden tot het verkrygen, niet strekken
konden tot blyvend bezit, tenzy we ons wisten te stellen op de hoogte van 't
ongedacht en onverdiend geluk. We zagen niet verder dan het tegenwoordige, en
wel verre van ons gereed te maken tot verdediging van 't verworvene, hebben we
ons door een bozen geest laten verleiden ons eigen gezag in Indië te ondermynen,
zó dat het zal ineenstorten by den eersten stoot dien 't een der nieuwe concurrenten
- of allen tegelyk - zal gelieven daaraan te geven.
De compagnie ‘van verre’ en haar onrechtverkrygenden hebben uitgediend, nu
hun werkkring onder 't bereik valt der mededinging van geheel Europa.
Reeds in 1861 heb ik gewaarschuwd tegen de gevolgen die de
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doorgraving der landengte van Suez voor ons gezag in Indië hebben zoude. Instede
van iets te verbeteren, in plaats van terechtstelling der schuldigen, heeft Nederland
my door scheldwoorden gesmaad en met benoemingen van N.N.'s en X'n in 't
aangezicht geslagen.
En men mene niet dat myn klachten over de wyze waarop Indië bedorven is en
wordt, ontleend zyn aan sentimentele circulaires van Javaan-beschermende
maatschappyen - die, naar ik hoor, ook eerlang Javaan-exploiterend zullen optreden
- aan de hoofdartikelen der liberalen die zo boos zyn op 't batig saldo, dat ze 't in
kleine stukjes willen verslinden - aan de litanieën van gelovers - die wat meer
Evangelie willen gesmeerd zien op 't koloniale baksel - aan de vlugschriften der
vry-arbeiders die 't officiëel gezag menen te kunnen ontberen, zy die niet in staat
zouden zyn één boon koffie te doen oogsten zonder dat gezag... neen, myn klachten
zyn én algemener én meer persoonlyk.
Meer algemeen, waar ik beweer dat Nederland den moed had behoren te hebben
rechtvaardig te zyn omtrent de inlandse bevolking. Daaruit ware kracht geboren.
Personeler, door de bitterheid die my bevangt, by 't ontwaren hoe de natie heul
zoekt by Van Twisten, Van de Putte's, De Walen en zulke wezens, terwyl zy - moe
eindelyk van laster en van schelden - Havelaar ignoreert.
Al waren de personen die ik noemde omdat zy zich hebben weten voorop te
dringen, en niet omdat zy de misdadigsten zyn, al waren zy onschuldig aan de
fouten die ik hun verwyt, dan nog zal niemand ontkennen dat zy, wat kennis, talent,
genie aangaat wel inderdaad de middelmatigheid, de vervloekte middelmatigheid
vertegenwoordigen die Ulbach als kenmerk opgeeft van onzen tyd.
En - voor den honderdsten keer! - die tyd heeft dringend behoefte aan iets anders.
Geen schoolmeesters, geen procureurs, geen kommiezen - hoe ook toegejuicht en
gesteund door ‘geachte leden’ -, zullen de rampen bezweren die de straf zullen
wezen van de onverschilligheid der natie. Instede daarvan...
- Lieve markies, waar is Toulon?
- In eenvoudig rechtdoen. Maar juist die eenvoudigheid der zaak

*

Zie: brief aan de kiezers in de Minnebrieven.
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staat haar in den weg. Het bedorven oordeel der menigte eist omslag, verwarring,
nagemaakte diepzinnigheid. Een volk dat twee eeuwen lang zich bezig hield met
theologische geschilpunten, heeft het denken verleerd. Transsubstantiatie, zondenval,
genade... à la bonne heure! Een luchtvaart volgens het program van
Thessalonicensen IV... voortreffelyk! Een onderzoek naar de eigenschappen van
God, dien men a priori erkent niet te begrypen... parle-moi de ça! Maar... eenvoudige
middelen ter genezing ener eenvoudig aangewezen kwaal... fi donc!
Ja, het oordeel des volks is bedorven! En daaraan hebben niet de theologen
alleen schuld. Ook anderen helpen mede, die - als zy hun roeping begrepen en die
waard waren - den invloed der theologie fnuiken konden. Nog altyd ligt er een
goddienend waas over de wetenschap zoals ze gedoceerd wordt, over letterkunde,
over belletrie, over toneelspeelkunst zelfs. Al die dingen rieken naar geloof als een
mummie naar kruiden.
Meent ge dat ik overdryf? Niet langer dan drie dagen geleden zouden de van
Utrecht teruggekeerde Haagse scherpschutters hier hun intocht doen. Daarby
behoorden: feestelyke ontvangst, hoera's, levedekoning's enz. Daarby behoorden
toespraken, erewyn en toasten. Ik heb niets tegen deze vrolykheid die te meer te
pas kwam, daar de Hagenaars een prys of pryzen behaald hebben. Maar... wat niet
daarby behoorde, was het slot van de namens de stad 's-Gravenhage, door een
officiëlen redenaar uitgesproken welkomstgroet: niets zonder God!
Dit scheen er by te horen, en dit behoort er dan ook inderdaad by, in de ogen der
meesten. Zonder dat geen deftigheid. Zonder dat geen ‘fatsoenlyke’ vreugd. God
is de zalf waarmee elke Hollandse aandoening moet bestreken worden, voor ze
geniessbar wordt. Zo'n feestredenaar weet dit, en zou menen te kort te doen aan
zyn verplichting, als-i niet offerde aan een mode die - hetzy dan door slaapstroop
of door rottekruid - sedert een paar eeuwen den gezonden zin voor waarheid by het
volk bederft. En, in de dagen van Houtman en Coen schaadde dat minder dan thans.
De zogenaamde Hervorming was toen te jong om zich geheel en al van de natie
meester te maken, of liever van de individuen. De grootouders der zeelieden die
op gewaagde avonturen uitgingen, waren katholiek, en alzo gewoon de zorg voor
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hun zielen over te laten aan de kerk. Men had zich nog niet verdiept in hemelse
dingen, en daardoor energie overgehouden voor het aardse.
Dat is veranderd sedert 1618!
Van lieverlede werd het mannelyk karakter der natie heel protestantelyk
verpriesterd. Wat vroeger van officiëel-geestelyke zorg was, werd matière van ieders
byzondere bemoeienis. 't Was een ware vry-arbeidsmanie in 't geloof, een particuliere
industrie op het gebied van de zaligheid.
Het huwelyk tussen het geloof en zeerovery bracht vrybuiters voort, wier geslacht
weldra moest uitsterven, als van alle monsters. En zy die de erfenis aanvaardden,
meenden zich mannen te tonen als hun voorgangers door het nabouwen der
geloofsartikelen alleen, zonder tevens den moed te bezitten die voorgangers na te
volgen in 't zoeken en trotseren van gevaar. Zelfs de misdaden van het voorgeslacht
hebben wy niet geërfd, al erfden wy van die misdaden de vrucht. De godsdienst die
een hefboom was, is een formule gevonden, une scie, een dreun.
Ja, een dreun die ons deed indommelen in een apathie waaruit we niet zullen
ontwaken voor...
- Voor die archangel op z'n Sinaïtische trompet blaast.
- Wel waarschynlyk. Maar ik vrees dat het geluid - n'en déplaise aan alle mogelyke
Van der Palmen - ditmaal zeer gelyken zal op dat van gamelans en tongtongs.
- Tenzy men de voorkeur geve aan een betekenisvol God save the queen?...
- 't Kan zyn.
- Of aan Yankee doodle?...
- Wie weet?
- Misschien aan dat alles te gelyk?...
- Dat weet God, i.e. niemand. In allen geval: arm Java!
Den Haag, 26 Augustus 1869.
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XII
De lezers van den Locomotief worden dringend aangemaand toe te geven in het
gevoel van dankbaarheid dat een noodzakelyk gevolg behoort te zyn van de
opmerking hoe ik met aandoenlyke regelmatigheid myn causerieën in het licht geef...
alsof er geen congressen in de wereld waren.
Congressen namelyk - ja, en nog iets: tentoonstellingen! - regeren de wereld, of
houden die zó bezig, dat er zekere soort van standvastigheid nodig is om zich niet
door den algemenen stroom te laten meeslepen. Men houdt tentoonstellingen... van
alles. Men houdt congressen... over alles. 't Is een ware ziekte. De eeuw zal er naar
genoemd worden.
Is dit verschynsel gunstig?
‘Over die zaak zou veel te zeggen wezen’ was 't stopwoord van myn ouden kennis,
den kommandant van * * *, wanneer hy au bout de son latin was, of door te veel
indrukken overstelpt, niet wist wat hy eigenlyk zeggen zou.
Ik wil trachten enige orde te brengen in de gedachten die de heersende mode
van den dag in my opwekt.
Myn voornemen is echter my meer in 't byzonder met congressen bezig te houden,
en ditmaal de tentoonstellingen onaangeroerd te laten voor zo verre dit, met het
oog op het nauw verband dezer beide zaken, geschieden kan. Velen beweren dat
een congres inderdaad een soort van tentoonstelling is, waar de vruchten van talent,
wetenschap, kunst en studie geëxposeerd worden. De boosaardige vertaling van
het woord: tentoonstellen met compromettre noem ik een afgezaagde woordspeling
die ik niet voor myn rekening neem, al schynen dan ook sommige congressen zich
te beyveren zodanige vertaling uit te lokken.
Het is aardig op te merken hoe te allen tyde zekere weerzin om Salomo gelyk te
geven in zyn: niets nieuws onder de zon, of de
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zucht om Kalief Akiba's klacht: Alles schon da gewesen! tot een onwaarheid te
maken, ons noopte tot het zoeken van nieuwe namen voor oude dingen. De ydelheid
speelt hierin een grote rol. Wy maken gaarne onszelf en anderen diets dat we iets
geschapen hebben, wanneer het ons gelukt is een nieuw woord in te voeren ter
aanduiding ener bekende zaak. Congressen in letterlyken zin zyn zo oud als de
wereld en dus ouder dan de mensheid. De ivoormynen in het hoge Noorden zyn
zovele vergaderplaatsen van Mammouths en Mastodonten geweest. Die beesten
congredieerden. Dat deden en doen nog heden ten dage alle gezellige diersoorten:
bevers, apen, byen, termieten, en ook de soort die Kotzebue heel onaesthetisch
het Gabeltier noemde: de mens.
Niet alleen onaesthetisch echter, maar zeer onjuist ook is de benaming waarmee
de auteur van ‘Mensenhaat’ ons doteerde. 't Is nog zo lang niet dat Kotzebue's
voorouders - en de onzen, lezers - zich door 't gebruik van vork en lepel van de
andere diersoorten onderscheidden en niemand beter dan een indische lezer weet
dat dit gebruik nog geenszins algemeen is.
We hebben te allen tyde moeite gehad de juiste kentekenen te vinden die ons
geslacht aanspraak geven op het standpunt dat wy sedert... een paar honderd
eeuwen onder onze natuurgenoten innemen, en de weifeling die dan eens onze
hogere intelligentie aangrypt als voorheersend kenmerk van onderscheiding, en
dan weer als distinctief zich moet vergenoegen met het vererend gemis van staarten,
zou allicht tot de gevolgtrekking kunnen leiden dat het verschil niet zo doorslaand
groot is als sommigen voorgeven.
Met of zonder staart dan, vóór of na de invoering van vorken, met of zonder hogere
intelligentie... gezellig zyn wy, en dat schynen wy altyd in meer of mindere mate
geweest te zyn. Overal waar het genus: homo sapiens sporen van zyn verblyf
achterliet, vinden wy blyken dat hy een sociabel wezen was. De oorzaak hiervan
lag misschien in het besef van individuele zwakte, en ik neem deze hypothese te
liever aan, omdat ik ze straks zal nodig hebben tot het gedeeltelyk verklaren der
congreswoede die in nauwer verband staat met het thema myner vorige causerie
dan een oppervlakkig beoordelaar menen zoude.
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Congressen dus! Samenkomsten, byeenkomsten, vergaderingen. Om aan te tonen
hoe oud de zaak is, behoeft men slechts een latyns of grieks lexicon op te slaan, in
voce: con of sun. De meeste met die voorzetsels verbonden woorden doelen op
den naam dien men gaf of zou kunnen geven aan een byeenkomst. De geschiedenis
der diplomatie, der godgeleerdheid en der staatkunde toont aan, hoe gretig men in
die woordenboeken gezocht heeft om zekere geleerde tint te verspreiden over
handelingen die anders den leken niet genoeg eerbied zouden hebben ingeboezemd.
Wy lezen van conclaven, van consulten, van conciliën, van congregatiën, van
commissiën, van synodes, van consistoriën, van conventiën en van conferentiën,
uitdrukkingen die in den grond der zaak op 't zelfde neerkomen: men vergadert om
gezamenlyk een of ander onderwerp te bespreken.
Dat de naam niet tot de zaak zoude doen, is weer een van de vele onwaarheden
die de ‘wysheid der volkeren’ tot een byna doorgaande dwaasheid maken. De naam
doet wél tot de zaak. Zowel door meerderen invloed op de buitenwereld, als door
zekere zich naar de benaming ener vergadering richtende toon, maakt het een groot
verschil of men onder een latyns-grieksen titel byeengekomen is, of eenvoudig by
elkaar zit als burgerlui die toevalligerwyze in elkanders gezelschap zyn, en zelfs
een vooruit bepaalde periodiek terugkerende kransavond kan in deftigheid en
praktisch effect niet halen by de minst pretentieuse ‘conferentie’. De waarheid hiervan
is zo algemeen erkend, dat zelfs een dienstmaagd of huisknecht er van doordrongen
is. Men ziet het zulken mensen aan, dat zy zich groot voelen wanneer ze in stede
van 't bourgeois: ‘m'nheer heeft belet’ of: ‘niet thuis’, den onwelkomen bezoeker
mogen afwyzen met een voornaam: ‘M'nheer heeft kelésie vanavond’.
Gaarne zou ik van hooggeleerden eens vernemen wat de meid van Plato
antwoordde, als men hem kwam storen in zyn Sumposion? En over het algemeen
ryst dikwyls de vraag in my op, welke middelen den ouden ten dienste stonden om
gewone zaken te verdeftigen? Vreemde talen kenden zy zelden, en eerst zeer laat
waaiden enige gedistingeerd-griekse uitdrukkingen naar Rome over. Die zogenaamde
ouden zyn inderdaad te bewonderen, dat zy zich wisten te redden zonder klassieke
voor-
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gangers. Elke Romeinse keukenmeid kon Cicero's taal verstaan, en toch was hy
als redenaar, schryver, denker in zyn eigen vaderland geacht. Een grote kunst!
Wanneer het geoorloofd is, gelyk ik vaak doe, de wereld-geschiedenis om te
keren, zullen wy overal Romeinen, Grieken en Egyptenaren ontdekken die van óns
borgen. Ziehier uittreksels uit een paar averechtse woordenboeken uit die antiek
toekomende dagen:
Latyn-Hollands. De naam onzer hogeschool (kroegia) stamt uit het Diets.
Oorspronkelyk beduidde het de vergaderzaal der jongelingen te Leiden, waar zy
zich oefenden in practische levenswysheid.
Grieks-Frans. Wy menen den titel onzer eerste magistraatspersoon (bavardoi)
met volkomen zekerheid te kunnen afleiden uit het Gallisch. De Galliërs namelyk
lieten zich in belangryke staatszaken voorlichten door zeker soort van gewyde
priesters die in hun taal bavards, ook wel parleurs, genoemd worden. De wysheid
dezer door het volk gekozen staatslieden werd slechts door die hunner ambtgenoten
overtroffen. Het woord parleur is tevens de stam van ons woord parlement, een
vergadering van personen die, gelyk bekend is, in zekere geluidgevende beweging
van tong en lippen een goedkoop surrogaat voor denken hebben ontdekt.
Duits-Egyptisch. De wortel van den bynaam ausschos die onzen goddelyken
Osiris van andere goden onderscheidt hebben wy te danken aan den gryzen
germaansen voortyd. Die wysgerige beschouwers van den aard der dingen onder
dat volk hadden opgemerkt dat de ware wysheid samengaat met onbeweeglykheid,
en dat die onbeweeglykheid het best werd gewaarborgd door haar onder
bescherming te stellen van zekere personen die zich in commissie verenigen en
als zodanig den naam van Ausschuss droegen. De bedoeling van ons woord
ausschos als eretitel van onzen god, is alzo dat hy nooit een duimbreed van de
plaats komt, hetgeen een zyner meest goddelyke eigenschappen is.
Enz. enz.
Het eerste congres waarvan ik heugenis heb, is dat van Wenen. Bygewoond heb
ik 't niet, maar het speelt een grote rol in myn
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herinnering, wyl ik op myn negende jaar door Metternich en Talleyrand in een myner
eerste liefden gedwarsboomd ben. Ik kón maar niet in 't hoofd krygen hoe die heren
Europa hadden verdeeld, en daaruit vloeide een vreselyk ‘schoolblyven’ voort, juist
op den dag dat een myner nichtjes ons zou komen bezoeken. Dat heb ik dien
staatslieden nooit vergeven, en geen Rynbegerig Fransman zou met meer vreugd
dan ik de mare vernemen: de Wener protocollen zyn verscheurd... changeons la
carte de l'Europe! Nu, gedeeltelyk is 't al geschied. Reeds in '30 begon men de
congres-wysheid van slechts vyftien jaren geleden, vry verouderd te vinden. Vyftien
jaren in de staatkunde is minder dan een seconde. Wanneer men alzo de
mensenhatende definitie van leven: ‘ons bestaan is de voortdurende stryd met den
twyfel of ons verstand gister dan wel heden in de war was’, op de zogenaamde
staatkunde toepast, komen wy tot de overtuiging dat de diplomaten krankzinnig zyn.
Iemand toch die elke volgende seconde besteedt aan 't afbreken van wat hy in de
vorige seconde samenstelde, iemand die zo geheel ontbloot is van dat
hoofdbestanddeel van logica, van praktyk, van wysbegeerte, van intelligentie:
continuïteit...
- Verdiende een staart, nietwaar, markies?
- Twee, mevrouw! Drie staarten, mevrouw! Meer staarten... een menigte staarten!
Hy verdiende... hoe zal ik my uitdrukken...
- Een congres van staarten?
- Zó is het! Waren ze dom of niet dom, de heren van 1815, die meenden dat de
oppervlakte der aarde een pannekoek was, waarvan men naar welbehagen stukjes
kon ronddelen aan de gekroonde troetelkindertjes van ouwerwetse wanbegrippen?
Waren ze dom of niet, de staatsgeleerden die verwachtten dat Frankryk zich zou
laten regeren door Bourbons van een stempel als Artois? Waren ze dom of niet, de
fabrikanten van papierkoningen die Walen en Friezen tot één deeg meenden te
kunnen omsmelten? Waren ze dom of niet?
- Ze waren dom, markies.
- Toch eerde men die mannen, toch betaalde men die mannen. Ganse firmamenten
schitterden op hun borst... waarin geen hart zat. Anders hadden ze kunnen weten
dat de overwinning by
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Waterloo - die zy niet bevochten - dat de brand van Moskou - dien zy niet aanstaken
- hun een geheel andere roeping oplegden dan 't verknippen der kaart van Europa.
Waarachtig, 't was een aardig meisje, myn nichtje, en kort daarop is ze getrouwd want ze was driemaal zo oud als ik - en den eersten keer dat ik haar na dien
noodlottigen dag van schoolblyven weerzag, verweet ze my met grootmoederlyken
ernst dat ik zo slecht leerde. Vervloekte Metternich!
Ik kan my voorstellen hoe verwaand zyn knecht er moet hebben uitgezien by 't
afwyzen van een lastigen bezoeker: congres! Dat klinkt anders dan kelésie!
Och, die arme mastodonten die congres hielden in de holen van de Witte Zee!
Zy pronkten niet met ridderorden. Zonder 't minste tractement te ontvangen,
vergenoegden zy zich met een sober diëet van pynboomhout, en waren voor 't
merendeel te bescheiden zelfs om hun laatsten maaltyd te verteren, dien we à peu
près ongeschonden in hun magen hebben weergevonden. Hoe aandoenlyk is de
huishoudelykheid waarmee zy hun tanden in ys legden, als voorzagen zy - dat 's
andere politiek dan de Wener wysheid van één dag! - dat 'n later diersoort behoefte
hebben zou aan trommelstokken, hemdeknoopjes en biljartballen! Hebben de leden
van latere congressen ooit iets nagelaten dat in duurzaamheid daarby halen kan?
- Het woordenboek der Nederlandse taal?
- Osiris beware ons! Het Nederlands letterkundig congres is onschuldig aan dát
ivoor... waaruit zeker door ons nageslacht niet het geringste hemdeknoopje zal
kunnen gedraaid worden. Hoe laag sommige betweters - et j'en suis! - op de
congressen onzer dagen neerzien, het zotte plan om onze taal - die ze niet eens
behoorlyk weten te noemen - want Nederlands deugt niet - in ys te leggen, is niet
door een congres begaan. De daders zyn een paar zogenaamde geleerden, die
menen een taal te verstaan, als ze weten aan te wyzen hoe eeuwen geleden zeker
woord in een andere taal werd geschreven door halve wilden die niet schryven
konden. Het congres werd medeplichtig, dat is waar, door by verschillende
gelegenheden aan ‘geachte sprekers’ de gelegenheid te geven óver dat woordenboek
't woord te voeren. De fout was groot. Want daardoor kwam de zotte poging
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om 't gekibbel over zacht-lange en hard-scherpe klinkers te verheffen tot
taalgeleerdheid, heel onverdiend tot den schynbaren rang van iets wezenlyks. Hebt
ge wel eens met meikevers gespeeld?
- Aan een draadje? Goudtorren?
- Ja, met gouden torren aan een draadje. 't Is een wreed spel, maar kinderen zyn
sans pitié. Ze zyn te dom om mee te lyden. Misschien zien die arme dieren 't
onaangename van hun positie minder zwaar in, dan wy zouden doen indien 't ons
lot ware tot speelgoed te dienen van baldadig reuzenkroost. Maar dat is nu de vraag
niet. Weet ge hoe de knapen een tor noemen die niet hoog vliegt, en hoe ze 't
aanleggen om a priori zo'n beestje te keuren? Ik zal 't u zeggen. In de dagen toen
ik zo struikelde over 't Wener congres, werd de kever op een effene oppervlakte
gezet en op enigen afstand vóór hem legden we een speld. Ging de arme drommel
de speld uit den weg, dan werd hy tot hoogvlieger uitgeroepen. Liep hy recht toe
op 't sjibboleth zyner bekwaamheden aan, dan kreeg hy den minder eervollen titel
van speldezoeker. Een tor die eenmaal dezen naam had, was in de algemene opinie
verloren. Daarin nu waren wy verstandiger, vind ik, dan de meer bejaarde kinderen
van tegenwoordig, die op congressen - en elders! - juist zulke torren hoogvliegers
noemen die de spelden yverig op- en byeenzoeken.
Zon vrouwelyk, zeggen ze. Ik zie niet in waarom? En 't is niet eens waar. Wie van
de zon sprekende, zou zeggen: zy schynt, maakt zich belachelyk. De waarheid is
dat wy in onze werkelyk levende taal het vrouwelyk geslacht slechts toekennen aan
inderdaad vrouwelyke persoonsvoorstellingen. Alle andere woorden zyn factisch n'en déplaise den heren speldezoekers! - mannelyk of onzydig.
Het woord: brood wordt met een d gesloten ‘omdat men in 't meervoud broden
zegt’. De Friezen noemen van meel en water gebakken voedsel inderdaad: brood,
en laten die d horen, halve Schotten als ze zyn. Maar in Holland en limitrofe
provinciën heet bedoeld gebakken deeg wel degelyk: broot, en niet brood. Men
geeft by 't uitspreken den drommel van 't meervoud, en daar heeft men gelyk in.
Maar ook de Friezen hebben gelyk want het is een dwaasheid dezelfde klanken te
willen opdringen

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

232
aan verschillende kelen. De spelregel dat men een woord schryve naar 't voorbeeld
dat we in 't meervoud aantreffen - waarom niet omgekeerd? Dat ware iets minders
onlogisch, want één brood heeft vroeger bestaan dan meer broden - zou kunnen
leiden tot de zotterny dat cent met x moet worden gespeld, omdat er twee a's worden
gevonden in 't meervoud ryksdaalder. En die gekheden tonen zich - een klaar bewys
dat het gekheden zyn - heel inconsequent. Waarom niet huiz ‘omdat het meervoud
huizen’ is? Waarom niet braav naar 't meervoud braven?
Dat gewurm voorts om de spelling van een woord te bepalen naar de wyze waarop
andere natiën het corresponderend woord schryven, is even dwaas. Ogen vordert
twee o's, zeggen ze, omdat men in 't duits Augen zegt. Waarom dan niet oop voor
op? En waarom veranderen de Duitsers dien au-klank niet in wat anders omdat
men in Holland ogen en op schryft? Waarom blyven wy de d in vader behouden,
als de Duitser daarvoor een t gebruikt? Zullen wy durven voortgaan woorden als
maar, azyn, aardappelen, enz. te gebruiken waar de Duitser de daaraan verknochte
begrippen met aber, Essig en Kartoffeln aanduidt? Hoe ver moet in 't eind die gekke
drift om eigen zaken te meten naar vreemden maatstaf, zich uitstrekken? Er ligt in
dat zoeken naar spelden op vreemden bodem een kiem van achteruitgang die
noodlottig werken kan op ons volksbestaan, en 't zal dezen of genen toekomstigen
Bismarck niet kwalyk te nemen zyn, als hy ons eenmaal inpakt onder 't voorwendsel
dat het ons byzonder aangenaam wezen moet geheel en al onder de wetten te
worden gebracht waaronder we steeds blyken gaven zo gaarne onze taal gesteld
te zien. Die miskenning der rechten onzer keel, onzer gebruiken, moge minder zot
schynen dan 't nasporen der schryfregels van onbeschaafde Gothen en Wenden,
ze is gevaarlyker wyl zo 'n uitgestorven volksstam niet in staat is aan te dringen op
betaling der wissels die wy voortdurend zo congresselykdom afgaven, ten laste van
ons onafhankelyk volksbestaan.
Taal is heel wat anders dan 't gevit op 'n letter meer of min, dan dat geleuter over
de spelling. Taal is de ziel des mensen in klanken geopenbaard. Taal is 't ware
bazuingeschal - niet van een russische stad ditmaal - waarmede een geheel andere
schepping dan die van Genesis uit het niet wordt te voorschyn geroepen.
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Taal?... lees de profeten, de zieners, de dichters. Hoor en tracht te verstaan wat ze
zeggen, en vraag u zelf daarby af of zy zich bemoeiden met mannelyk, vrouwelyk
of kort-stomp-scherp-lange speldezoekery!
- Maar... als men nu géén ziener is, géén profeet, géén dichter?
- De lieve natuur heeft voor alles gezorgd. Dan wordt men professor in de letteren,
woordenboekschryver of lid van 't een of ander Congres. Ik ben 't ook geweest.
- Professor in de letteren?
- God beware my. Neen... in een onbewaakt ogenblik, Congreslid. En ik heb me
geërgerd! By zulke gelegenheden heb ik gezien, hoe men 't aanlegt om de
eenvoudigste zaken ingewikkeld te maken, en steeds zag ik er myn spreuk
bewaarheid: du choc des opinions... ge weet de rest?
- Ja. Wryving van denkbeelden geeft verwarring, meent ge.
- Met verlof. Choc is geen wryving, choc is botsing. Wryving kan licht en warmte
geven, maar botsing brengt niets goeds voort. Toch erken ik dat het op een congres
de bon goût is botsing te vermyden. In byna alle programmen wordt alles uitgesloten
‘wat aanleiding zou kunnen geven tot ergernis van andersdenkenden op staatkundig
of godsdienstig gebied’.
Deze voorzorg heeft velerlei gevolg. Wie de vrees voor ‘ergernis’ al te ver dryft,
wie al te conciliant is, vermydt zo angstvallig elke aanleiding tot botsing, dat zelfs
de gewenste wryving ontbreekt. Zulke congresleden zyn gewoonlyk - voor 't minst
dat ze overigens sterk zyn in kortlange e's, verzenmakers of zo iets - ‘byzonder
geacht’. Dat zyn de lui die den gelovers verkondigen dat God groot is, den litteratoren
dat Hugo Grotius zo'n byzonder voordelig kind was, den wiskundigen dat een rechte
lyn de kortste afstand is tussen twee punten, den moralisten dat men niet stelen
mag, den staatkundigen dat er vroeger een sterk antagonisme heerste tussen
Habsburgen en Bourbons, den economisten dat handelsvryheid een kostelyke zaak
is... zy oogsten een applaus in, dat eigenlyk beschouwd moet worden als 't product
van een diepgevoeld: precies m'n idee! vermenigvuldigd met het eigenaardig
genoegen dat ieder hoorder smaakt als ‘het stuk uit’ is.
Een ander gevolg van de vrees voor aanstoot, is de opschudding
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veroorzaakt door dezen of genen doordryver die zich niet aan 't program houdt:
‘Zolang wy God niet begrypen, kunnen wy over zyn grootheid niet oordelen.’
‘Die Hugo scheen sterk genoeg van gestel om de massa dorre geleerdheid te
overleven, waarmede men hem volpropte in zyn jeugd, maar was overigens een
ordinair kind.’
‘Tussen twee punten is slechts één afstand denkbaar. Een kortste afstand bestaat
dus niet, en al bestond die, dan was 't nog geen lyn.’
‘De oorsprong van alle bezit is onwettig en 't stelen is eerst misdadig geworden,
toen zy die iets bezaten de macht hadden wetten te doen eerbiedigen.’
‘De Bourbons der 17de en 18de eeuw stonden te laag voor liefde of haat: zy
amuseerden zich, en de oorlogen dier dagen waren speleryen van ministers of
maitressen.’
‘Vryheid van handel is een gestolen leus zolang de liberalen de grensliniën in
stand houden.’ Enz. enz.
Wie 't waagt zulke stellingen te verkondigen, zal moeite hebben zich te doen
aanhoren, en de Voorzitter moet hem in de rede vallen. Op de gezichten der hoorders
leest men iets als 't verwyt: ‘Kyk, daar zitten we nu zo vriendschappelyk by elkander
en die dwarsbomer, die spelbreker, die radicaal, die vrydenker, die opposant zaait
ongenoegen.’ Na wat getrappel en geschuifel nodigt de voorzitter den spreker uit:
‘zich te onthouden van kwetsende toespelingen, daar hy zich anders genoodzaakt
zoude zien - hoe leed het hem ook doe - den spreker 't woord te ontnemen. De
dagorde wyst bovendien nog verschillende ingeschreven sprekers aan. Bekorting
is dus wenselyk’, etc. etc. De redenaar verklaart op z'n erewoord dat hy niemand
heeft willen beledigen - toejuiching! -, dat hy 't in alle zaken volkomen eens is met...
Met alle anderen die 't onderling niet eens zyn, maar dat doet er niet toe. De
speech is gehouden en de malencontreuze spreker treedt af onder gejuich... omdat-i
aftreedt zeker.
Anderen weder schynen zich te hebben voorgenomen den wryving vermydenden
geest van het program te ontduiken door het vermyden van zekere woorden, of
door enige zaak een
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anderen naam te geven dan waaronder zy by de vergadering bekend staat. Op het
laatste letterkundig congres heb ik een vlaamsen priester in een vry uitgebreide
verhandeling de thesis horen verdedigen dat het onderwys der jeugd moest worden
overgelaten aan de geestelykheid. Toen hy gedaan had werd er geapplaudisseerd
als altyd, en de liberalen klapten om 't hardst mede. Hoe heeft de man dit kunststukje
uitgevoerd? Doodeenvoudig. Het onderwerp tot welks behandeling hy zich had laten
inschryven, was getiteld: Over de beoefening der dichtkunde by het onderwys. Wie
daarin iets aanstotelyks zag, moest al zeer kwalyknemend wezen. Maar 't was een
valse vlag. Wel begon de man - op gewone wyze dichtgevoel, dichterlykheid,
verzenmakery enz. verwarrende - iets over dichters te zeggen, maar hy sprong
terstond over op den invloed dien de onderwyzer moest trachten uit te oefenen op
het hart zyner kwekelingen. En op dit thema borduurde hy voort. Maar wat hy gevoel
noemde, bleek al spoedig in zyn mond geloof te betekenen. Hy stelde de ‘ydele
menselyke wetenschap’ tegenover: ‘dat andere’, waarin ieder die niet ingedommeld
was onder den zalvenden klank van die verhandeling, duidelyk een der vele alleen
zaligmakende kerken herkende. Maar de vergadering wás ingedommeld. Op den
dreun af die niet aanvallend klonk, berustte men in de goede bedoeling van den
onschadelyk schynenden spreker, die tot aller volkomene tevredenheid eindelyk
het spreekgestoelte verliet. Toen ik het woord vraagde met voornemen het gehoorde
over te zetten in nuchtere taal, was juist - zeer toevallig! - het uur van sluiten daar.
De voorzitter vreesde misschien voor wryving. Nu, my was 't wel.
Maar eilieve, wat baten zulke byeenkomsten? Brengen ze de wetenschap, de
beschaving, de geleerdheid, de kennis der waarheid een haarbreedte vooruit? Ik
geloof het niet.
Wie een waarheid naspoort, en 't ernstig meent met de hogepriesterlyke roeping
op het gebied van weten, kennen, kunnen en begrypen, sluit zich op. Hy zoekt
wryving, ja, maar geen wryving van vreemde klanken die nooit een harmonisch
geheel kunnen opleveren. De wryving die hy nodig heeft, moet geboren worden uit
de vergelyking der denkbeelden die zich opdoen in zyn eigene ziel. Wien 't ernst is
iets te ontdekken, iets uit te
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vinden, iets te begrypen, houde congres met al de leden van zyn eigen ik, dat uit
herinnering, gevoel, verbeelding, geestdrift, waarheidszin, arbeidzaamheid, moed
en vryheid van vooroordeel behoort te bestaan. Het kleinste uurwerk loopt met zyn
eigene raderen, gedreven door eigen veer, juister - of biedt althans meer kans aan
op juistheid - dan de grootste machine uit onverenigbare brokstukken van allerlei
werktuigen tezamen gesteld. Geen congres vond de wetten der zwaartekracht: dat
deed Newton, een individu. Geen congres ontdekte Amerika: dat deed Columbus,
een individu. Geen congres deed wat de individuen Copernicus, Keppler,
Shakespeare, Humboldt deden. Geen congres vond ooit iets uit, bracht ooit iets tot
stand. Nog heden geloof ik aan de waarheid van wat ik schreef op de eerste bladzyde
myner Ideeën: De som van veel middelmatigheden blyft altyd gelyk aan - had ik
misschien moeten zeggen: blyft steeds beneden? - één middelmatigheid.
Maar juist in die middelmatigheid waarvan het besef zich alom met een gepast
middelmatige levendigheid begint te openbaren, meen ik de oorzaak te vinden der
verenigingswoede die met veeziekte en parlementery tot de eigenaardige kenmerken
van onzen tyd behoort.
Voor heden genoeg. Later wellicht meer hierover.
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XIII
Ik denk dat den heer Philipse, den 21-jarigen voorzitter onzer jeugdige Eerste Kamer,
iets ter ore gekomen is van myn herhaalde uitvallen tegen middelmatigheid. Die
21-jarige Agamemnon...
- Ik meende dat de heer Philipse iets bejaarder was.
- Ik ook. De bedoeling was misschien dat hy sedert 21 jaren Voorzitter, en dus
Agamemnon onzer parlementaire heirvaart geweest is. Is 't u aangenamer dat ik
hem Nestor noem?
- Ad libitum, mits het iets eerwaardigs uitdrukke.
- Philipse dan. De heer Philipse schynt boos over myn stryd tegen middelmatigheid,
en heeft daarom een openingsrede gehouden, waarop de meest koppige optimist
zich wel wachten zou het praedicaat: middelmatig toe te passen. Het was niet zonder
doel dat ik hem 21-jarig noemde. Ik wilde door het wyzen op zyn jeugd, zeker gevoel
van deernis in u opwekken voor een toestand die oorzaak schynt te wezen van
besjespraat. De kommies die belast is met het concipiëren der speeches van dien
heer is my onbekend maar ik verdenk hem van déloyale verstandhouding met het
nageslacht, dat hem omkoopt om bydragen te leveren tot de kennis der oorzaken
van onzen achteruitgang. Latere historieschryvers zullen wyzen op zúlke wawelaryen,
als de toekomstige beoefenaar der geschiedenis vragen zal welke oorzaken onze
décadentie hebben voorbereid?
Nu, oorzaken zyn het eigenlyk niet. Liever zoude ik het blyken noemen. Oorzaak
van alles wat volgens menskundige regelen eerlang volgen moet, is de tevredenheid
des volks met zulke dingen. Het zal wel te allen tyde en overal nu en dan
voorgekomen zyn, dat onbeduidende wezens voor een ogenblik ‘door gebrek aan
zwaarte naar boven vielen’, maar op straffe van abdicatie nam men er geen
genoegen mee. Tien tegen één dat de meeste Hollanders het oudewyvengeleuter
van den heer Philip-
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se zeer goed vinden. ‘Fatsoenlyk’ is het. Er komt tweemaal van God in.
Na ik weet niet hoe dikwyls de ‘inschikkelykheid’, ‘den welgemeenden bystand’
en de ‘krachtige ondersteuning’ van zyn jeugdige ambtgenoten (waaronder N.B.
Van Twist) te hebben ingeroepen, verhaalt hy in advertentiestyl:
(Mochten wy ons gisterenavond verheugen in de geboorte van eenzoon,
hedenmorgen werd ons ouderhart diep getroffen door de verschyning van een
tweeden, en het laat zich aanzien...)
‘Hebben wy uit de sluitingsrede van den minister van Binnenlandse zaken
vernomen, dat de nu afgelopen zitting der Staten-Generaal gewichtig is geweest
boven die der laatste jaren, en dat op wetgevend gebied veel is tot stand gebracht
- het laat zich aanzien, myne heren! dat in deze zitting de gelegenheid zal worden
gegeven om zeker niet minder voor de publieke zaak werkzaam te kunnen zyn.
‘Wat al werk toch is aan de Staten-Generaal by 's Konings rede, zowel ter
behandeling, als in het verschiet, aangekondigd en toegezegd, en welke gewichtige
en diep ingrypende staats-aangelegenheden zullen aan het onderzoek en de
beoordeling der Kamers nog in dit zittingsjaar worden onderworpen.’
Ik noteer dat onze Ajax...
- Philipse.
- Goed. Ik noteer dat Mr Philipse nu eerst sedert twee dagen weet dat er in de
laatste zitting der Kamers zoveel belangryks geschied is. Ik weet het vandaag nog
niet, en beken dus nóg verder achteruit te zyn, maar daar ik geen lid van een dier
Kamers ben, is 't my te vergeven, dunkt me. Hoe echter iemand die een rond jaar
lang al die zware dingen heeft meegedaan, nu op eens heel nuchter komt vertellen
zo-even vernomen te hebben dat er iets gedaan is, komt me onverklaarbaar voor,
en Augias had ongelyk Hercules zo koninklyk te belonen voor een arbeid die men,
welbeschouwd, heel goed slapende kan verrichten.
Een lichtpunt in de toespraak van ónzen Hercules...
- Philipse.
- Van Philipse! Een lichtpunt in z'n speech is de mededeling dat hy en zyn collega's
den vorigen dag zoveel genoegen hadden gehad. Hy noemt het ‘onwaardeerbaar’.
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- Ik denk dat deze of gene mensenvriend de jongelui op chocolaad getracteerd
heeft.
- Mis. Onze Ulysses.
- Philipse.
- Ja Philipse. Hy herinnert den leden van de Eerste Kamer ‘dat zy gisteren het
onwaardeerbaar genoegen hadden, Z.M. den Koning, in een verenigde zitting der
beide Kamers (wie van de twee de beste is, weet ik waarachtig niet) te mogen zien
en tot hen te horen spreken.’
- Verbazend!
- Uw verbazing is fatsoenlyk en plichtmatig. Ik nodig u uit tot nader order met
verbazen voort te gaan. De in één zitting gesiamesiseerde jongelui hebben dat
‘onwaardeerbaar genoegen’ gesmaakt, en daar ik een aanbidder ben van al wat
wettelyk correct is, neem ik hieruit aanleiding om te betogen...
- Dat het vlees is afgeslagen?
- Dat de indische kanker is uitgesneden?
- Dat men in Holland met vrouw en kinderen redelyk leven kan van een
middelmatig inkomen?
- Dat er welvaart heerst?
- Dat het Volk tevreden is?
Onze markies was opgestaan en verliet het vertrek zo als-i gewoon is wanneer zyn
auditorium onbescheidene vragen doet. Toen hy terugkwam, leverde hy een schraal
betoogje, dat eenvoudig neerkwam op verheerlyking der grondwet die door het
voorschryven der wyze van opening onzer Kamers, zorg draagt eenmaal 's jaars
aan een honderdtal Nederlanders een ‘onwaardeerbaar genoegen’ te verschaffen.
Hy drukte vooral op de goedkoopte van dit amusement, en vergeleek het
triomfantelyk met andere vermakelykheden als kermissen, vuurwerk en straatrumoer.
Dit laatste stelde hy, vooral in tegenstelling met z'n thans behandeld onderwerp,
daarom vooral zo laag, wyl heden ten dage de draaiorgels onze oren met vier, zes
ja somtyds acht verschillende melodieën vermoeien, terwyl de openingsrede sedert
1848... enz.
Het Dagblad tekent protest aan tegen het pryzen van 's Konings rede, voor zo
verre de voortreffelykheid van dat stuk door on-
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zen markies wordt toegeschreven aan eentonigheid. Volgens dit orgaan hebben de
ministers zich schuldig gemaakt aan een verzuim dat met zwarte kool moet worden
aangetekend. De toespraak des Konings verschilt namelyk in zo verre van de vorigen
dat er geen woord in komt van onzen lievenheer. Of 't met opzet geschied is weet
ik niet. Het is een cordate nieuwigheid, en ik ben benieuwd hoe God die zaak zal
opnemen. Het heeft dezer dagen zwaar gestormd, en er zyn veel schepen vergaan.
Ook hoor ik dat er tongblaar heerst onder 't vee. En de aardappelenziekte! En de
congressen! God heeft zo veel manieren tot z'n beschikking om 't zondig mensdom
te straffen.
Hoe dit zy, al noeme men den welkomstgroet góddeloos dien de ministers door
den Koning lieten - of deden - voorlezen, eentonig, vervelend en leugenachtig was
't ding wel. Over de eentonigheid en 't vervelende zal wel geen betoog nodig zyn voor Philipse c.s. was 't een onwaardeerbaar genot. Dit is genoeg gezegd - en strikt
genomen zou ook het leugenachtige wel zonder verder bewys als geconstateerd
kunnen worden aangenomen, maar het kan z'n nut hebben even aan te wyzen dat
er aan dit Staatsstuk heel wat anders ontbreekt dan God, en dat alzo Mr Philipse
en zyn kornuitjes makkelyk te amuseren zyn. De ministers laten den Koning zeggen,
dat hy de ‘Vertegenwoordiging van het Nederlandse Volk welkom heet’. Enige
alinea's verder lezen wy tussen de regels dat die Vertegenwoordiging eigenlyk geen
Vertegenwoordiging is, dewyl ‘herziening van de tabel, vermeld in art. 1 der Kieswet,
noodzakelyk geacht wordt’. Juist. De census is bespottelyk! De heren die over ons
arm landje parlementeren, vertegenwoordigen dat land niet, en de welkomstgroet
van Z.M. kan dus - voor zoverre het hem aangenaam is met de ware behoeften van
dat Volk bekend te zyn - niet hartelyk gemeend wezen.
- Halte là, marquis. Geen vittery op een... frase, een vorm.
- Juist: frase. Begrypt ge dan niet, dat juist hierin de vloek ligt dat men ons met
frasen afscheept? Ik hecht veel aan den vorm, maar juist daarom moet men zorgen
dat die vorm schoon - dat is in casu: waar! - blyve. Zie daarover myn herhaald
uitvaren tegen leugen. Ieder erkent dat de toestand van het Nederlandse Volk
verbetering eist - en in vele opzichten is dit in geheel Eu-
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ropa het geval - waarom dan toegegeven in die noodlottige zucht van te vergoelyken,
te verbloemen, te verzwygen, dat is, alles saamgenomen: te liegen? Men zal toch
wel moeten beginnen met het noemen der kwaal, indien men wil werk maken van
genezing. En zy die zo hoog lopen met onze grondwet, mogen zy dulden dat er
onwaarheden voorkomen in de voorgeschreven toespraak des Konings by de
opening der Kamers? Maken niet zodoende de ministers hun pad effen voor de
leugens die zy naderhand te berde brengen? Ik zou het welkom heten der Kamers
door den Koning minder hoog opnemen, indien het niet in den aard der zaak lag
dat een Volksvertegenwoordiging als de onze, den Koning onmogelyk welkom
wezen kán. En om dit te weten behoeft men volstrekt niet tot de intimiteit van Z.M.
te behoren. Heeft hy gelyk welstaanshalve moet worden aangenomen, de natie lief,
dan kan hy niet ingenomen wezen met een troepje zaakwaarnemers die by dat Volk
allesbehalve gezien zyn. Houdt Z.M. van talent en welsprekendheid, dan zal hy
ruimschoots verzadigd wezen van al de staaltjes die de geachte leden zich beyveren
niet te leveren op dat gebied. Is hy autocratisch gezind dan moet hem de plompe
oppositie - meestal zich openbarende in geldzaken - geweldig tegen den borst stuite,
en mocht Z.M. velléïteiten koesteren van belangstelling in het lot des Volks, dan
ook moeten hem die Kamers een walg zyn wyl zy zich om den toestand des Volks
niet bekommeren. Hoe we ons ook den Koning, of een Koning, voorstellen,
onmogelyk konden hem de heren van 't Binnenhof welkom zyn.
Wilt ge echter dat groetje op de lyst stellen der onbeduidende plichtplegingen,
laat ons dan verder zien wat de ministerieel-koninklyke toespraak ons aanbiedt,
zonder ons ditmaal te verdiepen in die andere leugen, dat men een derde iets in
den mond legt waarvoor anderen aansprakelyk zyn, een der zotste uitvindingen van
't hedendaags Staatsrecht.
De ministers laten betuigen dat ‘Onze betrekkingen met de andere mogendheden
van den meest vriendschappelyken aard zyn’. Als gemeenplaats in een troonrede
vóór 1866, zou ik dit aangenomen hebben, behoudens de opmerking dat men een
Koning betere dingen te doen moet geven dan gemeenplaatsen te vertellen, maar
ná Königgrätz is die algemene vriendschap-
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pelykheid een leugen. Er is geen oorlog. Dát weten wy. Maar tussen vechten en
vriendschap liggen gradaties, en wie nu - by de uit den aard der zaak dreigende
houding van Pruisen - onze verhouding met alle mogendheden vriendschappelyk
noemt... nu ja, 't zal een frase van De Waal zyn, die er op rekent dat men weten zal
wat frases in zyn mond beduiden.
De Koning roemt den loffelyken yver van de Zee- en Landmacht. Daaronder kan
het Indisch leger niet begrepen zyn, want sedert maanden was de heer Kroesen
met zyn instructie vertrokken en de ministers zullen toch wel niet op 't zelfde ogenblik
dat leger pryzen en allerinfaamst beknibbelen. Dat de heer K. zich gebruiken laat
als creatuur van De Waal moge hy verantwoorden. Met belangstelling zie ik tyding
uit Indië tegemoet over de wyze waarop de officieren deze nieuwe vuilaardige
kwelling hebben opgenomen, en bepaal my intussen tot twee opmerkingen.
De eerste is deze: Waarom heeft men in Indië my niet gesteund? Wist men niet
dat de lamme godvrezende Van Twist en De Waal één waren en ten dele nog zyn?
Begreep men niet dat de verheffing van zo'n malfaisant element als deze onmogelyk
ware geweest indien men my den invloed op de Indische zaken hadde bezorgd die
naar ik geloof, de rechtvaardige beloning had moeten zyn van myn streven? Dat
die invloed ten laatste komen zal, doet hier niet ter zake.
Myn andere opmerking betreft de ministeriële verantwoordelykheid. Stel eens dat
het indisch leger zich zoverre vergat dat het een afkeer kreeg van de ‘zelfopoffering’
die de heer Kroesen op bevel van De Waal zo aanpryst, en dat er weerspannigheid
ontstond of zelfs maar lauwheid? De gevolgen behoef ik niet te schetsen. De vraag
is: wie draagt de verantwoordelykheid voor die gevolgen? Hoe wordt die toegepast?
Waar is - ik vraagde dit reeds voor jaren - waar is het domicilium citandi et executandi
van den delinquent?
Onze vriend De Waal zit tegen dien tyd op z'n buitenplaats, een verblyf waar men,
zoals uit het voorbeeld van Van Twist te zien is, niet mag gederangeerd worden.
Hoogstens zou men hem daarna nu en dan in Den Haag zien in de Eerste Kamer,
welker grondbezittend lidmaatschap de prys wezen zal van zyn
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‘zelfopoffering’. Maar ook daar is de man veilig. Ik vraag dus nog eens: wat beduidt
de ministeriële verantwoordelykheid, indien men niet weet hoe zy zal worden
toegepast?
Het verzwygen in de troonrede van de diensten die het Indisch leger bewyst, keur
ik goed in zoverre daarin een blyk ligt van meer pudeur dan ik in De Waal verwachtte.
Ik had hem toevertrouwd den coup de jarnac van de dagorder saam te vlechten
met een aandoenlyke erkenning der ‘voortreffelyke diensten van ons dapper Indisch
leger’. Misschien heeft die frase dan ook wel in de troonrede gestaan. Ze zal
uitgestreken zyn door de andere ministers die zich schaamden.
En nu... een prysvraag: ‘Aan welke bewyzen van zelfopoffering heeft De Waal
zelf zich gedurende zyn bureau-carrière schuldig gemaakt?’
Men moet toch veronderstellen dat iemand die zo sterk aandringt op zelfverzaking,
nu en dan blyken gaf van bedrevenheid in die zeer militaire en zeer civiele deugd,
en niemand kan het euvel duiden dat wy naar de daden omzien van iemand die
zúlke voorschriften geeft.
Le fait est dat onze Staatsinrichting allerellendigst is. Indien dit niet reeds bleek
uit het feit dat de hoogste betrekkingen worden weggeschonken aan onbeduidende
personen - of erger! - dan zou de wyze waarop thans een Minister van Koloniën
zich tracht staande te houden, over deze stelling een helder licht verspreiden.
De Hollander houdt van geld of liever van geldzaken. Ik bedoel namelyk hiermede
niet dat hy geldgieriger wezen zou dan anderen, maar hy heeft een eigenaardige
hebbelykheid om altyd en overal de finantiële zyde ener kwestie als de enig
belangryke op den voorgrond te schuiven, en tot het criterium der zaak te maken.
Wie de ‘vaderlandse’ geschiedenis bestudeert, zal de waarheid dezer opmerking
overal bevestigd vinden. In de middeleeuwen, en enigen tyd daarna, bracht deze
eigenaardigheid - vooral door de al te gemakkelyke concurrentie met den
naief-dommen riddergeest die elders heerste - zeker overwicht voort, niet ongepast
te vergelyken met den geldtrots van een plompen parvenu. Ik laat nu daar, in
hoeverre anderen ons hebben ingehaald op den weg onzer voorvaderlyke realis-
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tische wereldbeschouwing, maar zeker is het dat wy sedert de dagen van 't laaghartig
kibbelen over grafelyke ‘beden’ niet zijn vooruitgegaan in idealiteit. Ook lust het me
thans niet - en ik heb er de ruimte niet toe - my te verdiepen in de vragen in hoeverre
dat ideale inderdaad een zeer reële zaak is, en of niet vaak in het uitsluitend jagen
naar terstond tastbare voordelen de wysheid door gierigheid bedrogen wordt. De
tegenwoordige toestand van ons landje zou flinke bouwstoffen leveren tot
verhandelingen over dat onderwerp! Ik wil thans alleen wyzen op die grote fout in
ons volkskarakter in zoverre zy aan onbekwame individuen de gelegenheid biedt
zich op hun geüsurpeerd standpunt te handhaven.
Geld is, als ik zeide, het criterium. Een minister die uitgaven verhoogt, is onliberaal,
is conservatief, ouwerwets, onbruikbaar, slecht. Kamerleden die voor zulke uitgaven
stemmen, idem. En omgekeerd, staatslieden die bezuinigen - zo wordt het genoemd,
wanneer men de begroting besnoeit, onverschillig of daaruit eenmaal veel hogere
uitgaven zullen voortvloeien - zyn spaarzaam, behartigen de belangen der
contribuabelen, zyn liberaal, bruikbaar en goed.
Hoera voor De Waal! Dát is een minister! Hebt ge gehoord hoe hy de tractementen
der indische officieren beknibbeld heeft? Dat noem ik nu eerst echt-liberaal.
En wanneer er nu gekozen moet worden voor de Kamer, vaardigt men iemand
af die met Thorbecke dweept, geen witten das draagt, wel fatsoenlyk is maar geen
ouderling, dus ook liberaal... en ziedaar onzen minister vaster dan ooit in 't zadel.
De zelfverloochening waartoe de indische officieren zo dringend worden
uitgenodigd is de abonnementsprys van De Waal in de politieke komedie te
's-Gravenhage.
Ik wenste geroepen te zyn tot raadgever van de mishandelden.
In de troonrede wordt voorts gezegd dat er op veel goeds mag gewezen worden in
den inwendigen toestand des lands. Daaronder worden gerangschikt de ‘oogst die
gezegend was’ - ten gevolge van liberale maatregelen zeker - de zeevisseryen ‘die
in gunstigen toestand verkeren...’
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Wat de vissers dan met hun vangst uitvoeren, mag Joost weten. Er is geen
aankomen aan.
‘Het weder aanvullen van den veestapel...’
Ik geloof 't graag. Negen tiende deel der bevolking gebruikt er niet van. Enz.
Maar wat niet in de troonrede gezegd wordt, en wat daarin juist had moeten
gezegd worden, al ware 't dan ook in rechtstreekse tegenspraak met alle betuigingen
van tevredenheid en voldoening, is dat er alom een geest van malaise heerst die
elke aanleiding of zelfs elk voorwendsel aangrypt om zich te openbaren. Rotterdam
heeft het sein gegeven, en ook Amsterdam schynt te willen volgen. Het baat niet of
men al voorgeeft dat op beide plaatsen de ontevredenheid zich slechts onder de
lagere klassen openbaarde. Het baat niet of men wyst op de onbeduidendheid van
de aanleidingen daartoe. Indien men met geloof slaan aan algemene ontevredenheid
wachten zal tot heren en dames straatrumoer aanvangen, indien men als blyk
daarvan slechts zulke ongeregeldheden wil aangevoerd zien die een rechterlyk
geldigen grond hebben, indien men zich obstineert oorzaak en aanleiding hardnekkig
te verwarren, ja dan voorzeker zou men 't recht hebben mét de troonrede den
inwendigen toestand bevredigend te noemen. Maar met gelyk recht zou Louis XVI
zoiets hebben kunnen beweren by 't openen der assemblée nationale. Ook toen
zag men weinig modepoppen onder 't Volk dat hem afhaalde van Versailles, en ook
toen werden er door de straatschreeuwers grieven vooropgeschoven die - op zichzelf
beschouwd, en niet in verband met den algemenen wrevel die ze tot leus ykte lichtelyk waren uit den weg geruimd.
Het Volk is ontevreden. En hoe kan het anders? In weerwil van alle liberale en
conservatieve kamergeleerdheid, zyn de eerste levensbehoeften duur. Melk, vlees,
boter, kaas, onderwys, woning, alles is hoger in prys dan byna overal elders. Ik wil
nu eens echt-hollands zyn en hierin myn criterium zoeken van den toestand des
lands. Mochten de ministers dit over het hoofd zien? Was het beneden hun aandacht
dat een overgroot deel der natie betrekkelyk, en een ander deel positief gebrek lydt?
Of is de nederlandse burger afgedaald tot de positie van een Indisch officier, tot een
student in zelfverloochening?
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Doch alweder wys ik hier op de politieke inrichting die zulke toestanden mogelyk
maakt en bestendigt. Het raakt den ministers niet of het den lande wel of kwalyk
ga. By den eventuelen boerenkryg, het kaas- en broodvolk-oproer, dat Europa te
wachten staat, bergen zy zich binnen de grens van hun buitenplaats of buiten de
grenzen van ons landje.
Wat overigens in de troonrede gezegd wordt omtrent de overzeese bezittingen,
zondigt niet minder tegen de waarheid dan die byzondere tevredenheid met visvangst
en veestapel. Maar de koloniale leugen is negatiever dan de onware ingenomenheid
met dien overvloed van dierlyk voedsel. De ministers erkennen ‘dat er yverig moet
worden gestreefd naar verbeteringen’.
En om daarmee te beginnen zeker, worden de ‘agrarische wetten’ aangekondigd.
Ik heb myn tyd, myn humeur en myn styl te lief om die dingen te bederven door 't
lezen van wat de tegenwoordige minister van Koloniën over zaken kan te zeggen
hebben die zeer speciaal tot de inlandse huishouding behoren en te welker
beoordeling heel iets anders nodig is dan de gaven van een toekan-soerat.
Wie in zulke dingen de toekomst van Indië zoekt, bedriegt zich. Het doet volstrekt
niet tot de zaak, wát er in de nu geopende Kamer over Indië zal behandeld worden.
Die Kamer zelf en de op haar steunende minister, of liever de tegenwoordige
inrichting van onzen Staat die zúlke Kamers en zúlke ministers mogelyk maakt en
in 't aanzyn riep, is de vloek die eenmaal het gehele civiele Nederlandse Volk doemen
zal tot de niet-etende militaire zelfverloochening die de heer Kroesen thans zo
hartelyk heeft aangeprezen.
Den Haag, 23 Sept. 1869
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XIV
De vogue is aan de misdaad. Onze mensenvriend Traupmann houdt nog altyd de
Franse politie en de Europese gemoederen bezig. Als 't den man om effect te doen
was, heeft-i zyn doel bereikt. Wie niet een half dozyn moorden op z'n geweten heeft,
is niet in tel. Of erger nog, men poseert tegenwoordig niet dan à raison van zoveel
moorden én een half. Dat ‘half’ moet er by... arme mevrouw Kinck!
Telkens komt de gedachte in my op: hoe zoudt ge 't aanleggen, indien U de
verdediging van dien man ware opgedragen?
De eerste indruk is: ik zou zulk een wezen niet willen verdedigen.
De tweede: met weinig woorden zou ik hem aanbevelen in 't medelyden van de
jury.
De derde: ‘de doodstraf, myne heren... de doodstraf... de vreselyke doodstraf...
komt, laat ons de doodstraf afschaffen: gunt myn cliënt circonstances atténuantes’...
Ieder weet dat dit de manier is waarop een angstvallig gezworene zyn afschuw
van de poena mortis tracht te verzoenen met gelyken afschuw van de begane
misdaad. Herhaaldelyk zien we verlichtende omstandigheden aangenomen, waar
zelfs de fanatiekste philanthroop na 't scherpzinnigst microscopisch onderzoek geen
schyn van verlichting vinden kan...
- Toch! Kan niet ieder misdadiger zich beroepen op de menselyke feilbaarheid?
- Daartoe is zeker geen microscoop nodig. Maar vindt ge zo'n beroep niet wat
algemeen en alzo krachteloos? Moest men niet liever 't beneficie der feilbaarheid
bewaren voor de rechters... die zich wel eens vergissen? Het betrekkelyk sparen
van den misdadiger is misschien onstaathuishoudkundig, onaesthetisch en wreed,
maar - voor zover men 't doet met het oog op algemene menselyke zwakheid voorzeker onbybels.
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- Ge zyt dus vóór de doodstraf?
- Dat heb ik niet gezegd. Indien ik 't al geweest ware, zou misschien die Traupmann
my genezen van wat een ziekelyke aandoening wezen kan. Ik ben noch vóór noch
tegen de doodstraf, en verklaar me incompetent als in veel dingen. Wel heb ik
medelyden met dat monster maar ook met zyn slachtoffers, en met allen die van
dergelyke monsters 't slachtoffer worden kunnen, als men ze niet uitroeit. Met welk
recht betaalt men op Java twee-en-twintig gulden voor 't doden van een tyger, als
men terugschrikt voor 't zeerdoen van m'nheer Traupmann? Is 't brood niet duur
genoeg? Moet zo'n être vyftig, zestig jaar lang mee-eten aan den dis van 't mensdom,
die toch al vry schraaltjes is toebereid? Zestig jaar? Langer misschien, want twintig
is hy pas, en by 't zorgeloos gevangenisleventje kan-i 't best tot honderd brengen.
Mag men zo ruw omgaan met de gamelle van de maatschappy? Ik vraag maar, en
beslis niet.
- Indien gy de zaak Malthusiaans opneemt, zou men kunnen vorderen dat de
door zyn toedoen van het wereldmaal afgetreden gasten in compensatie worden
gebracht.
- Volstrekt niet. Zy bewezen hun recht van bestaan dóór hun bestaan. Zy
produceerden. Die moeder, die kinderen betaalden met levensgeluk den inleg. Wat
betaalt de misdadiger?
- Zóveel sensatie.
- Als men hem doodt, ja. Sinon, non. En juist uit dát oogpunt zou de doodstraf
kunnen verdedigd worden. Ik neem voor een ogenblik aan dat de pretentie der
maatschappy op den moordenaar met den dood kan verevend worden, maar zonder
die fatale vyfde acte is het door hem opgevoerd schouwspel een onbevredigende
farce. Van 't standpunt waarop we ons voor een ogenblik plaatsen - zonder te
beweren dat de zaak uitsluitend van dit standpunt moet beschouwd worden - is de
afschaffing der doodstraf een schennis van ons aesthetisch gevoel.
Ons rein-menselyk gemoed dat altyd enigszins artist is, vordert die vyfde acte als
consonant-rym op de vorige en waar dat rym uitblyft... ei zie, ik wil u bewyzen dat
gy allen die my aanhoort mensen, artisten, en dus vóór de doodstraf zyt. Verbeeldt
u dat ge ongezien getuigen waart geweest van 't bloedbad te Pantin. Deze of gene
omstandigheid belet u de slachtoffers ter hulp te
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snellen, en ook uw tong is verlamd. Ge zyt gedoemd om machteloos aan te zien
hoe Traupmann de moeder naar de lykjes van haar omgebracht kroost lokt, om
daarna onder haar ogen de overige kinderen, en weldra - of tegelykertyd - haar
zelve te slachten. Ge zyt getuige van de vreselyke worsteling. Ge hoort het wanhopig
hygen der rampzalige vrouw, de angstkreten der kleinen, het gerochel der
stervenden. Zy valt... het is volbracht. Zes lyken liggen daar en de moordenaar
maakt zich gereed... waartoe? Misschien heeft-i meer ‘werk’ te verrichten, en wat
haast om op 't rendez-vous te zyn waar hem andere slachtoffers wachten. 't Zou
toch jammer wezen als-i te laat kwam...
Op eenmaal wykt de betovering die u vastnagelt. De banden die u werkeloos
hielden, vallen af. Ge voelt u vry, ge kunt u bewegen... eindelyk! Wat doet ge nu?...
- Ik vlieg op den schelm aan...
- Ik zou hem de hersens inslaan...
- Verscheuren...
- Doodtrappen...
- Juist. Ik ook. Ge ziet wel dat wy allen voorstanders zyn van de doodstraf, en dat
niet alleen ons gemoed die straf uitspreekt als rechter, maar zelfs dat het ons dringt,
op te treden als beul, liever dan de zedelyke consonance te ontberen die door ons
schoonheidsgevoel gevorderd wordt uit aesthetischen tegenzin in ongerymdheid.
Wreed zou de afschaffing der doodstraf misschien kunnen genoemd worden met
het oog op den misdadiger zelven. Mag een sentimentele philanthropie de
Traupmanns veroordelen tot leven? Is 't niet al te hard?
Zo neen, zyn er onder hen - en 't is mogelyk - velen die zulk een leven niet zouden
beschouwen als de zwaarste straf... O, dan vervalt alle belang van de vraag of 't
geoorloofd is zó'n wezen te doden, en men denkt onwillekeurig weder aan de premie
op 't uitroeien van tygers.
Het beroep eindelyk op menselyke zwakheid in 't algemeen strookt niet met de
Schrift, waarop - naar men zegt - onze begrippen over zedelykheid en wetgeving
gebaseerd zyn.
- Oog om oog, tand om tand.
- Volstrekt niet. Noch daarop wil ik my beroepen, noch op de
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vele plaatsen waar de moordenaar met den dood bedreigd wordt. De uitdrukking
dat wie 't zwaard opneemt, door het zwaard zal vergaan, kan wel een waarschuwing
zyn om geen ruzie te maken. Al beweert byvoorbeeld de wysheid der volkeren dat
twistzieke honden met gescheurde oren lopen, dan impliceert dit het recht niet om
ieder die 'n lastig humeur heeft aan z'n oren te straffen. Die oog- en tandhistorie
bevalt me ook niet. Ze gaat kreupeler dan zelfs een vergelyking zich mag
veroorloven. Hoe kan Traupmann met één dood het verdelgen boeten van zoveel
levens? Met één tand alzo een heel gebit?
Neen, het beroep op de algemene menselyke zwakheid als verlichtende
omstandigheid voor den misdadiger is daarom onbybels - en dus verkeerd - wyl de
hele theologie van Genesis af tot Dordt toe, juist op het strafwaardige van die
zwakheid gegrondvest is, en dus daarmede staat en valt. Zwak zyn, struikelen,
vallen en verdoemd worden, is de keten waaraan geen enkele schakel ontbreken
mag, indien men daaraan 't eind: zoendood, verlossing en zaligheid, behoorlyk wil
vastknopen. De redenering dat men der menselyke aangeboren zwakheid iets moet
ten goede houden, strydt lynrecht met de bybelse stelling dat die zwakheid behoort
gestraft te worden om tenslotte alles in behoorlyke orde te brengen, en als ik wel
geïnformeerd ben, moet een waar Christen, wel verre van zich op de erfelykheid
zyner fouten te beroepen ter verontschuldiging, zich juist die erfelykheid tot een
dagelyks verwyt maken. Alle godsdienst overigens is uit den aard der zaak
talionitisch. Schavotten zyn 't onmisbaar corollair van geloof, en het past wetgever,
jury noch rechter wyzer te willen zyn dan de theologie.
Indien de algemeen-menselyke zwakheid eens voor al werd aangenomen als
levens-assurantie voor misdadigers, zouden we zonderlinge vonnissen te zien
krygen. Ik weet wel dat het hieraan toch niet ontbreekt. Maar verbeeldt u lezer: ‘Gy
N.N. hebt een paar uwer vrienden vermoord, en zoudt dus eigenlyk moeten hangen
- of zo iets - maar overwegende: dat ge een mens zyt, afstammende van zondaren,
ten kwade geneigd en onbekwaam tot alle goed, willen we u die uitspatting iets
minder zwaar toerekenen dan wanneer ge een hond, een hoen of 'n kikvors waart
geweest, wier voorouders, voor zo ver den Hove bekend is, niet
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gezondigd hebben in 't paradys. Wy veroordelen u overzulks...’ Tot het aanhoren
van een vonnis. Al beken ik nu dat die straf zo heel licht niet is, vooral voor den
armen drommel die pas een publiek-ministeriële acte van beschuldiging heeft moeten
slikken, kan ik my toch met zulke redenering niet verenigen. Men behoeft juist geen
hond, hoen of kikvors te zyn om een conclusie onbillyk te vinden die, streng
toegepast, iederen vader zedelyk verplichten zou een deugniet te wezen, opdat z'n
nakroost in geval van onaangenaamheden met de justitie, zich ter verontschuldiging
zou kunnen beroepen op voorouderlyke verdorvenheid. Neen neen, die
appelgeschiedenis mag nooit een baat worden voor 't nageslacht.
- Ik zie duidelyk, markies, dat ge inderdaad weinig geschiktheid hebt om als
verdediger van Traupmann op te treden.
- Dat zeide ik immers. Ik verheug me, daartoe niet geroepen te zyn. Maar evenzeer
verheug ik me hem niet te moeten vonnissen. Ik ken velen die even schuldig zyn,
misschien als mens lager staan, en toch nooit last hadden van de politie. Het is klein
en kortzichtig van ons, dat we een moordenaar van zyn soort vergelykenderwys zo
streng veroordelen. Gy kent de oude aardigheid - waaraan ik nu eens een nieuwe
toepassing geven wil - van de sentimentele juffrouw die niet wilde dat men haar
hond ineens den staart afsneed? 't Moest by kleine stukjes geschieden, meende
ze. Welnu, er zyn velen die levenslang een groot aantal medemensen van een
stukje staart beroven, en met gehuichelden afschuw terugbeven voor één gehelen,
met één slag afgekapten staart. Zo zyn we.
Nog enigszins onder den indruk van 't statistisch congres - dat ik niet bywoonde
- wil ik eens voor zo ver mogelyk in een causerie - met cyfers aantonen welk een
nietig misdadigertje die Traupmann is. Ja zelfs, hy wordt byna een held van
menslievendheid, indien men 't geringe kwaad dat hy bedreef vergelykt met... de
ontzettende massa staarten die er uit de door anderen successievelyk afgeknipte
stukjes zouden kunnen worden samengesteld.
We behoeven hem daarom nog niet te aanbidden als heros van een deugd die
hy slechts aan zyn jonkheid te danken heeft, daar het te voorzien is dat hy, by langer
leven, waarschynlyk even-
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veel kwaad zou hebben uitgevoerd als een ander. Voor iemand van zyn jaren was
't nu nogal wél.
Hy heeft - voor zo ver wy weten, want de statistiek der kleine eindjes staart
waarmee hy zich ook wel zal hebben beziggehouden, is niet tot ons gekomen - op
eenmaal afgekapt ± 300 jaren levens. Laat het iets meer zyn, daar we nog niet
weten of de beide Kinck's ook door zyn hand vielen, maar meer dan 400 jaren is
het niet.
Een kleinigheid! Ja. Want we hebben de voorbeelden voor 't grypen, van lieden
die jaren lang dagelyks tienmaal, honderdmaal meer kwaads bedreven. Wie dit
betwyfelt, kent de kracht der vermenigvuldiging niet, d.i. hem ontbreekt de gaaf van
wél zien die nodig is om met één blik al de partiële gevolgen van misdryf saam te
vatten. Een minister - 't is waar, zulke heren dragen tegenwoordig door collaboratie
de schuld met hun zovelen - een minister die z'n plicht niet doet, vermoordt allicht
in een paar bureau-uurtjes meer mensenheil, meer levensjaren, dan alle verledene
en toekomstige privaatmoordenaartjes met elkander. Ik doel nu niet op dezulken
die - als Louvois byvoorbeeld - meer rechtstreeks in de Traupmannse manier
arbeidden. Zy hadden, als deze, den moed hunner misdaad. Neen, ik verhef myn
stem tegen hen die niet in staat zouden wezen met eigen hand een konyn te doden,
maar heel zoetsappig, onder opzien tot den Here, zich veroorloven een geheel volk
te slachen. Hoeveel mensenlevensjaren zyn er in den oorlog te Banjermasin
geofferd? Met hoeveel Javanenlevens wordt thans nog de onbekwaamheid geboet
van den ‘geachten spreker’ uit Deventer, die 't als aftredend Gouverneur-Generaal
zó druk had met z'n vertrek, dat-i onmogelyk gebruik kon maken van de zeldzame
gelegenheid om eens eindelyk iets te doen wat naar plicht geleek?
En wat moet men zeggen van de Hollandse natie die - God beter 't - de episode
van Saïdjah zo byzonder mooi vond!
Ziedaar de verdediging van Traupmann kant en klaar: ‘m'nheren, als ge dien man
doodt, hoe zult ge anderen vonnissen die erger deden? Er moet toch een climax
blyven in 't straffen!’
- Men zal die jurisprudentie niet aannemen.
- Gewis niet. De misdadigers die ik aanklaag hebben te veel aan-
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hangers. Bovendien zy zelven maken de wetten. Of erger nog, ze staan aan 't hoofd
der natie. Ik sprak van statistiek. Wie duizelt niet van de in cyfers uitgedrukte ellende
die 't gevolg wezen moet van maatregelen als waarover wy spraken in onze laatste
causerie? De man die den generaal Kroesen zulke instructies gaf, wist wat hy deed.
Hij weet zo goed als ieder dat de indische officieren bespottelyk laag bezoldigd
worden, en dat er om een eind te maken aan billyke ontevredenheid, belangryke
verhoging, geen beknibbeling nodig was. Hij weet - of kan en moet weten - wat de
gevolgen zullen zyn, indien - by den onrust die de Haagse warboel onder de
bevolking gezaaid heeft - ook bovendien het leger by voortduring wordt aangehitst
tot haat jegens de bewindvoerders in 't Moederland. Hy weet dit alles... maar dit is
de vraag niet voor m'nheer De Waal. De vraag is dat hy zich vis-a-vis de zogenaamde
Volksvertegenwoordiging staande houde als minister. Zo'n ‘bezuiniging’ klinkt goed
in ‘liberale’ oren. Zyn begroting zal ‘doorgaan’ en Nederland zit weer een jaar langer
opgescheept met den âme damnée van den Gouverneur-Generaal die z'n plicht
niet deed. Is 't niet om sympathie met Traupmann te krygen?
Ik ben overtuigd dat de meeste indische lezers in dwaling verkeren omtrent den
indruk die de zelfverloochening-aanpryzende dagorder van den heer Kroesen in
Nederland gemaakt heeft. Geen indruk!
Nederland kan niet lezen. Men ziet de betekenis niet in van een handelwyze die
toch zo duidelyk met de hoogste belangen in verband staat. Niemand let er op, hoe
de geparvenieerde kommies met onbeschaamde zelfzucht de verlenging van zyn
byzondere hoogheid, durft betalen met het uitzicht op algemene ramp. Toen voor
enige jaren de minister Van de Putte, ook al coquetterende met den zuinigheidszin
van 't domme plebs onder de liberalen, de scheepsvrachten verminderde, waren
de couranten er vol van. Men verdedigde of bestreed den maatregel naar de kleur
der banier waaronder men meende te behoren, of zelfs naar 't bedryf dat men
uitoefende - alle reders werden opeens conservatief! - maar toch men lette er op,
men sprak er over, men schreef er over, men riep meetings op. Over het uitzuigen
der officieren spreekt niemand. Er komt niet van koffie in, en 't is
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dus voor 't Nederlands publiek geen aandacht waard. Wel zal - vooral wanneer
tegen dien tyd hier te lande de verontwaardiging des beroofden zal gebleken zyn de noodlottige maatregel stof leveren aan zogenaamde behouders tot het bestryden
der begroting, maar dit zal slechts geschieden als manoeuvre tegen een zogenaamd
liberaal ministerie, volstrekt niet uit besef van de eerloosheid der De Waalse
experimenten. Wie hieraan twyfelt, vrage zich af of hy gelooft dat de conservatieven,
eenmaal weder aan 't bewind, de thans beroofden zullen schadeloos stellen voor 't
offer dat nu ad majorem gloriam van m'nheer De Waal van hen geëist wordt? Ik zeg
u dat dit niet geschieden zal. Eens beknibbeld, blyft beknibbeld en een minister die
't waagde in deze zaak rechtvaardig te wezen, zou terstond in den steek gelaten
worden door al de ‘geachte leden’ in 't byzonder en door de kiezers in 't algemeen.
Nederland kan niet lezen.
Gister was ik alweder ruimschoots in de gelegenheid die droevige waarheid
bevestigd te vinden.
Er bestaat sedert enige jaren een Maatschappy tot Nut van den Javaan, die - my
tot gisteren toe ignorerende! - heel zoetjes het door Havelaar geopend jachtterrein
ausbeut. Het is tegenwoordig recht fatsoenlyk lid van die Maatschappy te wezen.
Het poseert 'n mens. Zo'n ding is byna zo bruikbaar als een congres of Patinsen
moord om zich ook eens op den voorgrond te stellen. De waardigheid van voorzitter
of secretaris ener stedelyke afdeling kan men zo ongeveer gelyk stellen met die
van ouderling of diaken, en klinkt veel moderner. Of er crediet aan verbonden is by
kooplui weet ik niet, maar by de kiezers zeker. Dat lidmaatschap heeft voorts de
goede hoedanigheid dat men er mee terecht kan intra et extra, binnen en buiten de
grenzen van een kamp. ‘Werda, parool?’ roept de schildwacht en op een luid: ‘vriend,
evangelisatie!’ wordt men doorgelaten. ‘Werda, parool?’ roept de wacht en ‘vriend,
vry-arbeid!’ wordt er geantwoord met gelyk succes. Kortom, 't is een kostelyke zaak.
En my ignoreerde die Maatschappy tot gisteren toe.
Natuurlyk.
Noch evangelisatie, noch vry-arbeid kan ik roepen, ik die den
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Javaan alleen de goede boodschap wilde brengen: dat er voortaan eens zou
geschieden wat geschreven staat.
Want hierop - let wel, ik bedoel: wat geschreven stond vóór de misselyke poespas
der laatste tien, twaalf jaren - hierop komt VOORSHANDS de hele indische kwestie
neer. De tyd om in Indië iets te verbeteren, zal eerst aangebroken zyn als men eerst
proeven heeft genomen van de oprechte toepassing der bepalingen. Aan die
bepalingen zal veel te wyzigen vallen, dit ontken ik niet, maar de hoofdzaak blyft
immer dat ze worden nagekomen. Zolang dit niet geschiedt, is alle wetgevery ydel,
en zy die beweren zich bezig te houden met verbeteren der wet, terwyl zy rustig
aanzien dat die wet voortdurend met plompe brutaliteit wordt geschonden, zy zyn
huichelaars. Zie hier dan ook, en passant, de reden, waarom ik my zo weinig moeite
geef om op de hoogte te blyven van de ‘stukken’ die de tegenwoordige minister te
kauwen geeft aan Kamer en natie.
De Maatschappy tot Nut van den Javaan dan had dezer dagen door intermediair
van haar stedelyke afdeling te 's-Hage, de... de... de... hoe moet ik zeggen?
- De onbeschaamdheid?
- Dat woord is wel juist maar wat ruw. Laat ons liever zeggen: de onhandigheid
ook my een circulaire aan te bieden, waarin ik uitgenodigd word by te dragen tot
een op te richten Schoolfonds voor de Javanen. ‘Elke bydrage, zeggen ze, zal
welkom zyn.’ De Javanen moeten absoluut lezen en schryven leren. Ze moeten
‘geïllustreerde schoolboeken hebben en atlassen’. Er moeten ‘inlandse jongelieden
in Europa worden opgeleid tot het geven van onderwys in de inlandse talen op Java’.
De kinderen van ‘inlandse groten moeten in de gelegenheid worden gesteld een
beschaafde opvoeding te genieten van Europese onderwyzers’. Kortom 't is mooi.
En my vraagt men om daartoe by te dragen.
Men vraagt daartoe geld aan Havelaar!
Aan Havelaar die nadat hy te Lebak zyn plicht deed, tien jaren lang rondzwierf
als een vervolgde misdadiger!
Aan Havelaar die, uit armoed drie en een half jaar gescheiden was van vrouw en
kinderen!
Aan Havelaar die een groot deel van 't jaar 1867 z'n leven rekte met afgewaaid
ooft!
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Aan Havelaar vragen de Javaannutheren geld tot nut van den Javaan.
Waarlyk 't zou toch wel kunnen zyn dat het woord onhandigheid wat te zacht was.
Hoe dit zy, ik heb my wel gewacht lucht te geven aan de aandoeningen die my
bestormden by 't lezen van dat vod.
A quoi bon immers? De heren die 't tekenen weten niet wat zy doen.
Ziet hier alles wat ik geantwoord heb en erkent lieve mensen dat ik me weet te
bedwingen.
Wel-Edele Heren!
Ik ontving zo-even Uw uitnodiging om by te dragen aan een ‘fonds voor het
Onderwys onder de Javanen’, en ben zo vry U daarover myn verwondering te
betuigen.
Het konde U toch, naar ik meen te mogen veronderstellen, bekend zyn, dat ik
aan het welzyn der inlandse bevolking van Nederlands-Indië heb ten offer gebracht
wat een mens offeren kan, en derhalve iets meer dan de velen die met het oog op
pensioensreglement of arrondissering van fortuin, de misbruiken op Java rustig
aanzagen - zo niet erger! - tot op den dag dat het bestryden daarvan zoude kunnen
plaats hebben zonder gevaar, of zelfs met voordeel.
Ik meen het dus zonderling te mogen vinden aangesproken te worden om hulp,
namens de door U vertegenwoordigde Maatschappy, die naar myn innige overtuiging,
door de ogen des volks af te leiden van de ware oorzaken der kwaal, het hare
bydraagt om die kwaal te bestendigen en ongeneeslyk te maken. Wie inderdaad
prys stelt op beschaving, tracht haar niet bespottelyk te maken door het uitreiken
van geïllustreerde schoolboeken, printjes en hand-atlassen aan de slachtoffers van
stelselmatige knevelary, mishandeling en moord.
Met nog enige andere elementen - vals liberalisme, (vryarbeidschwindel)
‘baarsheid’, kleinstädterei, ‘geloof’, geldzucht, e.d. - is de Maatschappy tot Nut enz.,
onbewust een der werktuigen in de hand van het boze, en als zodanig een domme,
wrede satire op de Havelaarszaak, waarin de kanker die Indië opvreet, met den
vinger is aangewezen.
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Onbewust? Ik geloof het!
Maar niet geloof ik dat die onkunde als verschoning gelden mag, sedert ik ieder
die lezen kan in de gelegenheid stelde minder onnozel te wezen.
Zeer gaarne wil ik naar myn zeer beperkt vermogen iets bydragen, zodra er gelden
worden gezameld voor een fonds om lezen te leren aan het Nederlandse Volk.
Het doet my intussen zeer leed te moeten ontwaren, dat achtenswaardige
personen, als waarvoor ik de ondertekenaars der my geworden circulaire houde,
zich hebben laten verlokken ten behoeve van Droogstoppels bezwaard gemoed de
rol van Tetzel te spelen.
Met de meeste onderscheiding heb ik de eer te zyn
UWEd. Dw. Dienaar,
Douwes Dekker
's-Hage, 5 October 1869
- Très bien, marquis. Dat briefje is soberder dan men in de gegeven omstandigheden
van u vrezen moest. Maar nu een vraag...
- Honderd, als ge wilt.
- Alles in alles is immers uw spreuk. Ligt er in die Javaannutgeschiedenis niet
iets... iets... verlichtends voor... Traupmann? - Alle goede geesten, dat is juist gezien!
Hy viel z'n slachtoffers niet lastig met beschaving! Hy sarde ze niet met atlassen,
printjes, schoolboeken en europese onderwyzers.
Daar is ze dan eindelyk, die onvindbare circonstance atténuante... ik geef er tien
erfzondes voor!
- A la bonne heure!
Den Haag, 7 October 1869
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XV
‘De liefde tot zyn land is ieder aangeboren.’ Heeft Vondel dit gezegd? Ik geloof ja.
Nooit vernam ik iets van twisten omtrent het vaderschap over deze diepe gedachte,
en ronduit gezegd, dit verwondert my. Geld en geest zyn dure dingen, en gewoonlyk
is er overvloed van pretendenten, zodra er kans bestaat zich daarvan iets toe te
eigenen. Elke Columbus brengt Americussen voort, en ik vind het een roerend
bewys van eerlykheid dat men Vondel de eer heeft gelaten der ontdekking van dit
reusachtig Amerika op het gebied der ziel- liefde- land- en aangeborenheidskunde.
Indien myn taal heden wat slordig is, myn wyze van uitdrukking enigszins verward,
en myn styl absent... minta ampoen, ik heb couranten gelezen.
Lieve lezer, wees nu eens niet geestig. Zeg niet dat ik my dikwyls schyn op te
houden met dagbladlectuur.
Ja, ik las couranten, en wel:
Handelsblad (het Amsterdamse)
Rotterdammer (de nieuwe)
Dagblad (het gemene)
Haarlemmer (de oprechte)
Werker (de Antwerpse. Lees: werkman)
Lantaarn (niet van Rochefort, maar 't welmenend weekblaadje van Van der Voo
te Rotterdam.)
Volksblad...
Om de symmetrie zou ik nu ook achter dit laatste een soort van kwalificatie moeten
zetten, maar met al m'n schryverstalent is my dit op 't ogenblik onmogelyk. Misschien
doe ik 't later als ik eens geen hoofdpyn heb.
Wat heeft nu die aangeboren landliefde met al die couranten te maken?
Domme vraag. Heeft niet ieder onzer wel eens een meer of min
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aangeboren liefde voor 'n buurmeisje gehad, en was 't dan niet een even aangeboren
genoegen een slip van haar jurkje te zien, als we haar bespiedden uit de
bovenachterkamer, terwyl ze ‘met moeder bonen dopte’ in 't prieeltje?
Hoe verwensten wy de dichtheid van 't nydige groen.
't Is waar dat al zulke buurjuffertjes later met épiciers getrouwd zyn.
Nu dat doen de vaderlanden ook wel.
Maar vóór we daarvan overtuigd zyn, vóór we de annonce lazen:

Getrouwd
NEDERLANDSE NATIE MET B.S.

& CO.
(Minnebrieven; deel II, blz. 70)
of zelfs nog na dien tyd, zolang we nog verkeerden in den waan dat de juffrouw in
staat wezen zou dien schandelyken echt moedig te verbreken, zolang deed het ons
genoegen nu en dan... een slip van haar jurkje te zien.
En daarom lees ik de couranten.
Want al vond ik daarin - o, voor jaren reeds! - de fatale huwelyksaankondiging,
al zweten de persen onder de kraamberichten - vruchtbaar is ze, 't lieve kind - och,
de ‘aangeboren’ verblinding blyft, en byna even verlangend iets van haar te horen
als vóór haar wanstaltig huwelyk, als vóór haar perpetuele monsterproductie,
begeven we ons naar 't bovenachterkamertje om over den tuinmuur te zien.
Waarschynlyk is men van mening dat ik de voordelen die Nederland uit Indië trekt,
te hoog vind. Dit is een dwaling. Het batig saldo, evenals de vaste jaarlykse bydrage
waarmede tegenwoordig geschermd wordt, is bespottelyk laag, en elke dief van
beroep die enigszins op de hoogte van zyn vak is, zou toestemmen dat nooit een
slavenherder zo weinig wol van z'n kudde wist te scheren als Nederland van Indië.
Ik ken niets zotters dan eerloosheid à pure perte. We kennen de Amerikaanse
moraal: make money dear Jonathan, make money, be honest if possible, but... make
money! Puriteinen maken hun vervelende aanmerkingen
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op deze leer, en wel beschouwd is er dan ook wel iets op aan te merken, maar wat
zou men van den ouden Jonathan zeggen als hy zyn zoon de les had gegeven:
steel, roof, moord zoveel je wilt, lieve jongen, maar zorg dat je 'r arm by blyft?
Waarachtig, een myner grootste grieven tegen 't Batig Saldo is 't gering bedrag.
Als men by God niet terecht kan met de som van z'n deugd, moet men tenminste
zorg dragen den duivel welkom te wezen met het provenu van de misdaad.
Byna onbegrensd is de beschikking over grond en arbeid daarginder. Geheel
onbegrensd is de ruimte van 't Nederlandse Staatsgeweten. Ik vind dat die
onbegrensdheden wat meer moesten opbrengen. Holland moest ryk zyn. En dat is
het niet. Wie den toestand van ons landje gadeslaat, huivert terug van de
armeluislucht die hem als pestwalm uit een grafgewelf tegemoet stroomt. 't Is letterlyk
om misselyk te worden. Men kan geen voet verzetten zonder op ‘fatsoenlyke
juffrouwen zonder dak’, op ‘diepgebogen huisvaders’ en ‘op God vertrouwende dus vry wanhopige - weduwen’ te trappen. Er is teveel rykdom in Holland...
- Hè?
- Ja! Veel rykdom is oorzaak en gevolg van armoed. Het hollandse ‘potten’ maakt
het geld duur, of liever - want duur geld kán goedbetaalden arbeid voortbrengen het belet de productie. Men weet niet te verteren in Holland. De personen wier
jaarlykse uitgaaf f. 40.000 bedraagt, kan men wel tellen op de vingers van één hand.
Die fout staat in verband met het karakter van de natie die we zo aangeborig lief
hebben. Ik vind dat de natuur ons wel wat schoners had kunnen meegeven dan
zo'n aangeborigheid. Als ik weer in de wereld kom...
- Daar is weinig kans op, markies. Mocht het echter gebeuren, recommandeer u
dan voor een goed humeur. Ge ziet alles van de zwartste zyde in, en 't goede voorby.
Laast ge in de couranten, waaruit ge alleen hoofdpyn en een verwarden styl schynt
gehaald te hebben, niet ook iets goeds? We erkennen dat er veel ontbreekt, maar
het streven naar verbetering bestaat. Het Volk...
- Het Volk zucht onder zware belastingen.
- Dat is waar. Maar zaagt ge niet hoe de vertegenwoordigers van de natie...
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- Ja ik zag iets van de vertegenwoordigers dier natie! En wilt ge 't met my zien? Kom
mevrouw, ge zyt niet beter dan ik. Een beetje hoofdpyn past u zo goed als my. Ik
nodig u uit eens een kykje te nemen by die ‘vertegenwoordigers der Natie’! We
willen eens tezamen posthumelyk de zitting bywonen van eergister. Om niet den
schyn te hebben een byzondere zitting uit te kiezen, neem ik de laatste waarvan
de zo-even gelezene couranten my verslag gaven.
- Wordt daarin de aanstaande rechtstreekse stoomvaart op Amerika behandeld?
- Volstrekt niet. Die zaak is te practisch voor de ‘vertegenwoordigers der Natie’.
- De doorgraving der Landengte van Suez, en de Middellandszeese gevolgen
daarvan?
- Geenszins. Dat vraagstuk is te actueel voor de ‘vertegenwoordigers der Natie’.
- Het Rotterdamse oproer, en de barbaarse veroordeling van de arme drommels
die door wanbestuur en wanpolitie geperst werden tot baldadigheid?
- Zeker niet. Die kwestie is te burgerlyk voor de ‘vertegenwoordigers der Natie’.
- Het bespottelyke vonnis tegen den braven De Vletter?
- Mevrouw, de ‘vertegenwoordigers der natie’ zyn niet geroepen zich tegen
bespottelyke vonnissen te verzetten. Dat is een te sentimenteel terrein voor uw
‘vertegenwoordigers der natie’.
- Heeft men misschien gedelibereerd over God en geen God in 't antwoord op de
troonrede?
- Ditmaal niet. De zaak was reeds vroeger afgedaan. Stel u gerust: God zal er in.
Hy was weggelaten by vergissing, en ze hebben beloofd dat het nooit weer zou
gebeuren.
- Zyn de indische belangen behandeld?
- Ja en neen. Er is iets gezegd over de indische begroting, maar hoofdzaak was
't niet. Dat zult ge zien. Ziehier de Oprechte Haarlemmer van gisteren 19 October:
‘De heer 's Jacob heeft de by de Grondwet gevorderde eden (eden... d.e.n., den:
eden!) in handen des voorzitters afgelegd.’ Over die eden ware veel te zeggen,
vooral met het oog op de dualiteit. Zou men niet denken dat het ‘menens’ was. Ik
heb vol-
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strekt geen reden den heer 's Jacob te verdenken van geringschatting zyner beloften.
Ook tast ik niemand in 't byzonder aan, en vraag slechts hoe de ‘vertegenwoordigers
der Natie’ in 't algemeen die eden gestand doen. De clausule dat men om gekozen
te worden ‘niemand iets beloofd of gegeven heeft, niemand iets beloven of geven
zal’ ga ik nu voorby. Ieder weet wat die frase beduidt. Een liberaal ‘belooft’ zyn
kiezers liberalisme. Een behouder ‘belooft’ behoud. Een boerendeputé ‘belooft’
verzet tegen 't herzien der grondbelasting, enz. enz. Er zyn zo van die onwaarheden
die men niet vermyden kan zonder een onverdraaglyke purist te worden, en 't is te
hopen dat onze lieveheer genoeg is ingewyd in de geheimen der moderne
partyrazerny om 't niet al te nauw te nemen met zulke verzekeringen. Een verstandig
god moet met zulke dingen een beetje de hand lichten, om met z'n tyd mee te gaan.
Doch, hoe ook de tekst zy van de eden die de ‘vertegenwoordigers der Natie’ by
't aanvaarden van hun mandaat afleggen, zeker is de zin daarvan: dat zy zich moeten
bemoeien met de belangen van het Nederlandse Volk.
Nu weet ik zeer wel dat niet elke vergadering even belangryk wezen kan, en dat
ook de kleinere zaken moeten worden afgedaan. Het is dan ook myn doel niet met
wyzen op de laatste zitting der Kamer, strikt genomen, iets te bewyzen, neen, het
zal my voldoende zyn zekeren indruk mede te delen, en om dien indruk zuiver te
maken, onthoud ik my van kommentaar.
Lees zelf
wat de voorzitter zegt,
wat de heer Storm van 's Gravezande te kennen geeft,
wat de heer Fokker vraagt,
waar de heer Van der Linden vóór is,
waar de heer Rutgers ‘persoonlyk’ vóór is,
waar de heer Voorthuyzen tegen op komt,
in welke onderstelling de heer Thorbecke wel van de mening der heren Fokker
en Van der Linden zou zyn,
wat de heer Storm zegt zonder namen te noemen,
en verheug u na dit alles met de uitslag der stemming die met 32 tegen 29
stemmen beslist dat de heren ‘vertegenwoordigers der Natie’...
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- Het vaderland gaan redden?
- Nog niet. Ze hebben uitgemaakt dat er vacantie wezen zou tot 2 November.
Want over dat belangryk vraagstuk liep de deliberatie. Het vaderland moet zich zo
lang maar zo goed mogelyk behelpen. We willen 't beste er van hopen, en worden
gesterkt in de verwachting dat Nederland deze spening redelyk wel zal te boven
komen, daar het te allen tyde bewyzen gaf van een levensvatbaarheid die in
Kamerzaken alle begrip te boven gaat. Bovendien, wie zulke zittingen verdraagt,
zal onder een reces niet bezwyken.
- Toch verschafte de lezing u hoofdpyn.
- Niet van dat verslag alleen. Ik las ook andere dingen, en zonder dat juist een
daarvan my byzonder trof, was de totaal-indruk zeer ongezond. De heer Van Lier
neemt de handschoen op voor de Maatschappy tot Nut van den Javaan. Hy zegt
‘dat ik de plannen dier Vereniging ridiculiseer’. Dat is wel waar. ‘Dat ik my beroem
veel voor Indië te hebben opgeofferd.’ Dat is ook waar, zowel 't roemen als 't offeren.
‘De type van Droogstoppel is geslaagd.’ Ei! Maar ‘Havelaar is...’ Lieve mevrouw, nu
geef ik u in zevenen te raden wat, wie en hoe Havelaar is.
- Een dief denk ik. Of 'n rover. Of 'n smokkelaar of 'n onecht kind. Of 'n
commissionnair in effecten. Of 'n dichter. Of 'n gek. Kom zeg op, ik heb zeven maal
geraden.
- En zeven maal mis. ‘Havelaar is een figuur waarover de heren Des Amorie van
der Hoeven, H.J. Lion en Wilgen het hunne hebben gezegd’.
- Markies ik begryp en eerbiedig uw hoofdpyn.
- N'est-ce pas? Hoor nu verder wat Havelaar op z'n geweten heeft. Die figuur
waarover drie heren 't hunne hebben gezegd, heeft ‘geschriften 't licht doen zien
die alle dezelfde strekking hebben’.
Dit nu vind ik in zo'n figuur (waarover drie heren, enz.) zo mal niet. Ik ken wel
figuren, waarover ik het myne zeggen kon, die niet zo consequent zyn in strekking,
maar... ‘Havelaar zegt niet wat hy wil’.
De arme figuur (waarover drie heren enz.) wordt ‘gesommeerd om in korte of
lange trekken, in een brochure, of op welke wyze hy zyn denkbeelden zal gelieven
te formuleren, mede te delen,

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

264

welke zyn middelen zyn. De Javaan wordt mishandeld! 't Zy zo; beantwoord ons de
vraag: welke maatregelen behoren genomen te worden om Nederland en Indië te
redden? Dat antwoord zyt gy ons schuldig, en daartoe sommeren wy u...’
- Arme gesommeerde figuur (waarover 3 heren enz.). Staat het er inderdaad?
- Ja mevrouw, het staat er, maar bedenk dat aan de gesommeerde figuur de keus
wordt gelaten tussen ‘korte of lange trekken’, tussen een brochure of elke andere
wyze waarop zy - die arme figuur (w. 3. h. h. h. g. h.) haar denkbeelden zal gelieven
te formuleren. Verzacht niet deze vergunning enigszins de barheid van de sommatie?
Hoe dit zy, ik word weder gesommeerd te zeggen wat ik eigenlyk beoog, ‘zo gyzelf
weet wat gy wilt; (dat is wat veel gevergd van een figuur w. 3. h. h. h. g. h., maar 't
is een vreemde beschuldiging tegen iemand wiens schriften alle dezelfde strekking
hebben. Ik meende dat men 't niet weten wat men wil liever moest verwyten aan
hen die dan rechts, dan links sturen) want de kennis daarvan hebben wy tot nog
toe tevergeefs in al uw geschriften gezocht’.
- Die heer Van Lier doet zeer verkeerd zyn kennis te zoeken in de geschriften
van een figuur (w. 3. h. h. h. g. h.).
- Nietwaar? Is 't wonder dat hy niets gevonden heeft? De brief bevat nog velerlei
dat ik nu voorby ga, of althans maar even aanstip. ‘De tot my gerichte vraag was
my misschien te practisch.’
- Dat wil zoveel zeggen als: dichter.
- Waarschynlyk. Welnu, dichter ben ik en juist daarom zeer gehecht aan de lessen
der practyk. Maar ‘ik stoor me niet aan taal of vorm’. Myn klerk kan getuigen dat ik
hem nog gisteren berispt heb omdat-i 'n onnodige ch had weggelaten. En wat vorm
aangaat. Dat is nu een ding waarover 3 respectabele heren eens 't hunne moesten
zeggen. Leest ge den Locomotief?
- Nu en dan.
- Let eens op myn causerieën in dat blad. Is dát een vorm! Zag men ooit ernstige
zaken zo miserabel dwaas behandelen? Is daarin niet alles door elkander wie
Mäusedreck und Koriander.
Dat woord is van Goethe, een figuur over wien ook wel eens 3 heren - misschien
wel 4 - het hunne zullen gezegd hebben.
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Zyn niet die halfmaandelykse stukken in den Locomotief gedenkstukken van...
eilieve, beste mevrouw, help me aan kwalificaties.
- Van verkeerden vorm. Dát 's voldoende.
- Juist.
- Maar beste markies, verander dan die vorm.
- Le moyen! Hebt ge myn grootmoeder gekend?
- Die oude goede vrouw met een wratje op haar neus?
- Dezelfde. Verbeeld u dat ik als schoolknaap geplaagd werd met dat wratje van
myn grootmoeder. Er waren onder myn kameraden wel drie die er 't hunne van
zegden, en dat is voor zo'n wratje een vreselyk geval. Ik leed er onder alsof ik 't
wratje zelf was. Toen wilde ik - wat men toch dom kan zyn in z'n jeugd - veranderen
van grootmoeder. Ik bad alle avonden dat God me zou doen geboren geworden
zyn van een andere moeder... is dat goed gezegd? Ik ben zo bang als de dood voor
de klacht dat ik me niet aan taal of vorm stoor.
- Precies goed is 't niet. Ook ‘als de dood’ deugt niet. Ge meent: bang als voor
den dood. Ik vrees dat 3 heren daarvan het hunne...
- Om godswil zwyg nu van uw drie heren. Ik bad dan om een andere grootmoeder.
En nu geef ik u te raden wat er gebeurde...
- Ik gis dat haar wratje afviel.
- Mis! De Heer verscheen me in een droom en zei dat ik met myn grootmoeder
moest tevreden wezen, want dat-i my op 't ogenblik geen andere geven kon. Ik
behielp my dus zo goed ik kon met het goede mens, en vind dat alle heren die van
Havelaars figuur het hunne zeiden, zeggen of gezegd hebben, een voorbeeld
moesten nemen aan die vrome berusting. Wat myzelf aangaat, ik schik me in de
wratten van myn vorm. 't Zou me ook weinig helpen als ik 't niet deed. Intussen zou
ik gaarne de neus der grootmoeder van den heer Van Lier eens onderhanden
nemen. Ik verbeeld me dat zyn sommaties hier en daar aan wratten van vorm lyden,
waarover al weer veel heren het hunne zouden kunnen zeggen. En ik ook. Maar ik
heb er nu geen lust in.
- Wat hebt ge geantwoord?
- 't Was bitter koud en m'n kachel staat nog niet, wat me ook
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weinig helpen zou, want daar ik vreselyk veel te doen heb, spreekt het vanzelf dat
het rookt in m'n kamer. Bovendien had ik allerlei verdriet. Myn anders zo ruim
pensioen was deze maand verdubbeld. De pachters myner landeryen - ik heb
uitgestrekte bezittingen by Deventer - hadden opslag van huur geeist, en brachten
onverwachts de pachtgelden van drie jaar vooruit. Myn propiétaire drong er op aan
dat ik zyn huis gratis zou bewonen en zond met een brutale boodschap de
huurpenningen terug. Slachter en bakker bleven hardnekkig weigeren my nota's te
zenden van 't geleverde en de kinderen weigerden te eten. Max ging aan 't verachten
van alle winterjassen, en Non vond op eenmaal dat een gevoerd manteltje zo gemeen
stond in de kou. Het ergste weervoer my van den ontvanger der Belastingen die my
meedeelde dat het eindeloos geloop met geld moest ophouden. Hy sommeerde
my...
- Te zeggen welken weg ge eigenlyk op wilt?
- Neen. Hy sommeerde my hem niet meer lastig te vallen met specie of bankpapier.
De minister van financiën had in overleg met onzen vriend De Waal een besluit
genomen dat het voortaan alleen Indischen officieren zou vrystaan hun overvloed
te deponeren in de brandkast van den Staat. Kortom, ik was verdrietig, te verdrietig
om gevolg te geven aan die andere sommatie.
Ik antwoordde dus... dat ik later antwoorden zou. Ziehier in welken vorm. Ik hoop
dat-i goed is.
‘De Redactie van de Nieuwe Rotterd. Courant wordt beleefd verzocht onderstaande
regelen in haar blad te doen opnemen. Ik had de eer dezer dagen een brief te richten
aan het Bestuur der Haagse afdeling van de Maatschappy tot Nut van den Javaan,
en - gedeeltelyk om eens voor al te antwoorden op herhaalde vragen naar myn
oordeel over die Vereniging - heb ik dat korte, doch naar ik geloof vry bondige stukje,
met een kleine ampliatie evenwel doen publiceren. (Uitgever F. Günst, Amsterdam.)
In uw nummer van 18 dezer las ik een door den heer Van Lier getekende
beantwoording van myn schryven, waarin niet alleen myn opinie over bedoelde
maatschappy bestreden, doch tevens de beschuldiging geuit wordt, dat ik steeds
in gebreke
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bleef de middelen aan te wyzen, door welke in den ellendigen toestand van
Nederlands-Indië verbetering zou kunnen gebracht worden.
Daar ik in de mening verkeer die middelen herhaaldelyk, misschien tot vervelens
toe, te hebben genoemd, spreekt het van zelf dat de klacht van den heer Van Lier
my versterkt in de verdrietige overtuiging dat de kunst van lezen in Nederland nog
zeer veel te wensen overlaat.
Of dit is waar, óf ik heb nog altyd niet geleerd my verstaanbaar uit te drukken, en
in dit geval rust op my de taak, dit eindelyk te leren. Ik zou dan moeten doen wat ik
me reeds voornam op blz. 293 van den Havelaar, waar ik myn pen uitnodigde “zich
te oefenen, om met enige inspanning misschien te geraken tot een mate van
bekwaamheid die zelfs de waarheid deed geloven aan het Volk”.
Misschien was die eis overdreven. Tot heden althans ben ik niet geslaagd. Maar
ik wil nóg eens beproeven.
Op het ogenblik word ik door verdriet en zorgen - want nog altyd is er geen recht
gedaan in de Havelaarszaak - verhinderd het stuk van den heer Van Lier zo uitvoerig
te behandelen als de eenvoudigheid der zaak - dit is nu eenmaal zo! - vordert, maar
zo spoedig mogelyk zal ik myn Ideeën voortzetten, en reeds in den eersten halven
jaargang hoop ik zowel myn oordeel over die Javaannutmaatschappy te
rechtvaardigen, als te bewyzen dat ik wel degelyk en op allerovervloedigste wyze
heb aangetoond wat er voor Indië moet gedaan worden.’
- Zodat we Ideeën te wachten hebben?
- Ja.
- Zal daarin, naast al de ontevredenheid, al den spot, al 't sarcasme...
- Dat heet: naast al de smart!
- Zeer wel. Zal er naast dat alles ook nu en dan iets liefelyks voorkomen?
- Ik hoop ja. Maar dan moet ik geen berichten lezen als heden, in de courant
alweder, dat onze minister van Koloniën aan 't beknibbelen is der laatste pitance
van ter dood veroordeelden. Dat zyn dingen die een edel gemoed voor dagen
bederven en
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dat maakt de ideeën somber. Moest men 't knagen aan lyken niet overlaten aan
gieren en chacals?
Nederlanders juicht! Volksvertegenwoordigers jubelt! De Waal heeft middel
gevonden Uw batig saldo met ± 25 × 8 gulden 's jaars te verhogen.
Dat geld heeft hy veroverd op de 25 misdadigers die in Insulinde jaarlyks in naam
des Konings worden opgehangen.
Tweehonderd gulden ontrukt aan de saamgeknepen vingeren van arme zondaren.
Tweehonderd gulden bezuinigd op de kosten van de doodstraf. Tweehonderd
gulden bespaard op galgebrokken.
De Waal heeft zich overtroffen.
Hoera voor zo'n minister.
Ik verzeker u, de natie zal 't aannemen, en schaamt zich niet! En dáárom
waarschynlyk zal de liefde tot z'n land een aangeboren zaak wezen. Was ze niet
aangeboren, ze kwam nooit.
Den Haag, 20 October 1869
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XVI
Het is my inderdaad moeilyk onderwerpen te behandelen die men in Indië - zeer
ten onrechte dikwyls - actueel schynt te noeen. Ik zou my als pis-aller moeten
behelpen met het relateren der praatjes óver Indië van ministers die hun kennis van
Indische zaken opdeden te Buitenzorg, van Javaannutmensen wier indiisme schynt
uitgevonden om concurrentie te voeren tegen de salonliefdadigheid van
sokjes-breiende piëtistische douairières, van kamerleden die zich specialiteiten
voelen als ze een fout hebben ontdekt in de optelling van een post op de Indische
begroting.
De tyd is nog niet gekomen dat ik de enig ware actualiteit - een nieuw hoofdstuk
in de geschiedenis van Insulinde! - met goed gevolg kan aanroeren.
Wat het zogenaamd Nederlands-Indië aangaat, men kan toch niet van my vergen
dat ik me verlaag tot een soort van Haarlemmer Courant, door, in stede van feiten
en beschouwingen te geven, myn lezers te onthalen op de verminkende mededeling
van wat deze of gene publicist over 't een of ander vraagstuk gezegd heeft. ‘De heer
Granier de Cassagnac beweert... de heer Emile de Girardin is van gevoelen... de
heer Olivier levert een betoog... de heer Groen van Prinsterer...’
Ja, die vooral!
't Is belangryk!
Zou men 't in Indië actueel vinden, indien ik een relaas gaf van wat de heer Viruly
- een geacht spreker - in het N.I. Tydschrift ten beste geeft over de Inlandse scholen?
Ik denk dat niemand nieuwsgierig is naar de opinie van dien heer over dat onderwerp.
Zou men 't actueel noemen, indien ik myn lezers op de hoogte hield van de
geestigheden des Spectators, die o.a. dezer dagen de Nederlandse Maagd
voorstelde als à la recherche van een Gouverneur-Generaal in de soort van Jan
Pieterszoon Coen?
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Het is waar dat ik met een paar pennetrekken de bespottelykheid van Viruly's
afgezaagd thema over de manie van den dag - lees- en schryfbeschaving - zou
kunnen aantonen; ik zou op 't anachronisme kunnen wyzen van den Spectator die
van mening schynt dat een degelyk man passen zou in 't kader onzer constitutie en
tegenwoordig bruikbaar wezen onder De Waal, maar... waar zou de grens zyn als
ik my de taak oplegde zulke actualiteiten te behandelen, dat is: te betogen dat ze
niet te pas komen en dus geen actualiteiten zyn?
Byna alles wat er in Nederland over Indische zaken wordt verhandeld, is
duitenplatery. De pers schynt yverzuchtig op de gedachten verbergende eigenschap
die Talleyrand aan de spraak toekende, en ik heb medelyden met de toekomstige
geschiedschryvers.
De natie blyft in de mening dat er ter verzekering van haar bezit iets geschiedt,
als er duchtig gekibbeld wordt over de begroting, als er kolommen vol meningen en
redeneringen over Indische zaken in 't byblad van de Staatscourant staan. De zucht
naar 't onware is zo ingeworteld, dat de bewindslieden en courantenschryvers vry
spel hebben, en zich hoe langer hoe minder moeite behoeven te geven om de
aandacht af te leiden van het feit: dat Indië verloren gaat.
Ik geef deze uitdrukking niet in Fransen zin, ik spreek niet van se perdre. Dat
woord is onzin. Neen, Indië gaat verloren voor 't onwaardig Nederland. Weldra zal
er slechts een kleine stoot nodig wezen, en de Hollanders kunnen aan 't biddagen
gaan.
Wat my 't meest bedroeft in dit vooruitzicht is 't gebrek aan zedelyk rym waarover
alsdan de aesthetische opmerker zal te klagen hebben. Wel zal er enige consonance
bestaan tussen Nederlands hongerlyden en Javaanse mishandeling, maar een rime
riche levert dit niet, zolang de personen die schuldig zyn aan de catastrofe,
ongedeerd blyven. Hoogstens voorzie ik enigen teruggang in den prys der
buitenplaatsen. 't Is voor De Waal te hopen dat hy zich tegen dien tyd nog niet
geëtablisseerd hebbe. Doch geen nood. Die prediker van zelfverloochening is slim
genoeg met inkoop te wachten tot de rampen, quorum pars magna fuit, de markt
willig hebben gemaakt.
Ik geef den lezers van den Locomotief myn woord, dat er in
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Nederland nog niet het minste besef bestaat ener naderende ontbinding. Het liberaal
gewawel over de onderdelen, over de byzaken - die alleen dán belangryk wezen
zouden, indien de hoofdzaak veilig was - wiegt alles in slaap, en Jupiter dementat
op z'n dooie gemak.
Wie nu en dan een waar woord zegt - ik constateer dat dit dan nog 't minst
zeldzaam geschiedt in 't kamp der behouders - wordt overschreeuwd. De zo goed
geschreven artikelen van den heer Van Herwerden in het Dagblad: ‘de vernietiging
der ambtelyke hiërarchie op Java’, gaan verloren onder 't gekibbel over meer, min
of in 't geheel geen Jezus op de scholen, over de vraag of 't oorbaar is dat men op
studentenclubs theses stelle over de wenselykste regeringsvorm, over allerlei
finesses en subtiliteiten...
Toen de katholieken twistten over de vraag of de H. Maagd onderworpen was
aan menselyke behoeften, of Jezus verkouden wezen kon, of een Engel zweette...
was de hervorming naby. Nu we willen hopen dat er iets beters moge voor den dag
komen dan 't broddelwerk van Luther en Calvyn. Het uitkleden van skeletten
depoëtiseert zonder nut. Wie er van verlost wezen wil, moet ze begraven.
Requiescant in pace.
Die artikelen van den heer Van Herwerden zyn te eenvoudigjuist om opgang te
maken. Ik hoop dat hy, de bekwame, eerlyke specialiteit by uitnemendheid, zich
daarover geen illusiën gemaakt hebbe. Het getal lezers in Nederland die begrypen
dat er een ‘Toulon’ ligt in zyn woorden, is bitter gering. Zo'n De Waalse memorie
van toelichting is ándere spys.
Wil men nu absoluut dat ik iets actueels behandele, welnu: ik constateer dat men
een artikel waarin ieder die lezen kan, ieder die enig begrip heeft van 't mechanisme
der Nederlandse heerschappy over Java, een der hoofdoorzaken der aanstaande
rampen met den vinger ziet aangewezen, onopgemerkt voorby gaat. De actualiteit
is alzo, dat men hier te lande op zaken van actueel belang geen acht slaat.
Ik herinner my dat deze waarheid in Indië niet van algemene bekendheid is. Ik
zelf verkeerde in dwaling daaromtrent toen ik ginder was. Wy hoorden zo vaak
betuigen dat Indië de kurk is waarop Nederland dryft, we namen die frase zo naief
voor goe-
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de munt op, dat we waarlyk meenden Nederland in zak en asse te zien, als er bleek
dat er wat haperde aan die kurk. Dit nu is het geval geenszins. Het sparend
Nederland verloochent ook thans zyn hoofdneiging niet, en spaart z'n droefheid
voor de toekomst. Als de kwajongen die ongevoelig bleef by de doodsnikken zyner
moeder en daarvoor berispt werd, schynt de natie haar tranen te bewaren voor de
begrafenis. Nu, dán zal er voorraad zyn, en de Hemel zal veel te doen krygen.
De erfgenamen... maar 't zou indiscreet zyn dáárover te spreken voor 't mens ter
ziele is.
De infame beknibbeling van 't Indisch leger werd, zover my bekend is, door geen
enkel Nederlands blad behandeld. Die zaak is in Nederland niet actueel.
En revanche is er gekibbel over het al of niet illumineren by gelegenheid der
onthulling van het gedenkteken in 't Willemspark, een plechtigheid die dezer dagen
moet plaats hebben. Wat myn opinie over zulke dingen aangaat, verwys ik myn
lezers naar ‘De Zegen Gods door Waterloo’ die in het derde deel is opgenomen. Ik
las vandaag in de N. Rotterdammer een stuk, waaruit schynt te blyken dat ook
anderen niet zeer tevreden zyn met den afloop der menigvuldige Nederlandse
‘verlossingen’. En die geest openbaart zich overal. Wat in 1865 een gewaagde
satyre scheen, is reeds nu een gemeenplaats geworden, en 't verwondert my niet.
Maar wel bevreemdt het my dat liberale bladen instemmen met de klacht dat de
toestand ellendig is. De liberalen hebben immers hun zin! Leven we niet onder een
juweeltje van een grondwet? Is niet alom de middelmatigheid op 't kussen? Is niet
de koning machteloos? Zyn niet alle dorps- en districtsgenoten in de Kamer, alle
vrindjes in den Raad van State? Wordt er niet geparlementeerd, geperoreerd,
geamendeerd, gediscussieerd, gedebatteerd, gemotionneerd, geïnterpelleerd à
coeur joie? Is er niet arbeid in overvloed voor elken babbelaar? Wat willen ze meer,
de heren van 1848?
Algemeen stemrecht?
Dát is 't antwoord niet der liberalen. Integendeel. Het algemeen stemrecht wordt
thans geëist door behouders die 't heil hunner party zoeken in overmaat van
verwarring. Zy schynen te me-
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nen, en misschien terecht, dat een groter getal onkundige meestemmers meer kans
geeft om met vrucht God te gebruiken als bondgenoot in den verkiezingsstryd.
Ook ik ben er voor, den census uit te breiden, omdat ik halve zotternyen dubbel
zot vind. Hoe meer parlementery hoe beter. Indien 't aan my stond zou ik zelfs
tuchthuisboeven niet uitsluiten, wyl ik in oververzadiging 't enig geneesmiddel zie
tegen de kwaal der eeuw. Waarom overigens de invloed van Jan Rap zoveel
schadelyker wezen zou dan die van Droogstoppel, beken ik niet te begrypen.
Wat echter de liberalen tegen algemeen stemrecht kunnen aanvoeren, is my een
raadsel. De principes van 1848 - ze noemen dat principes! - baseren toch alleen
op het recht des volks zichzelf te regeren, en nu dat volk, met inbegrip van
onbemiddelde doctoren in de philosophie, en nog niet tot tuchthuis gecondemneerde
sjouwerlui, hen by 't woord wil houden, trekken de raddraaiers zich terug en verklaren
dat het zo niet gemeend was.
Zo repeteert zich de natuur in alles wat ze voortbrengt: na Rome, Dordrecht. Is
't niet om alle hervormings-velleïteiten uit te doven? Moeten we ons dan immer
behelpen met verplaatsing der kwaal, en is genezing onmogelyk?
Tot nog toe schynt het zo. Maar ik zoek alweer tevergeefs naar 't zedelyk rym op
de bereddering van '48. De schreeuwers van dat jaar zyn ten dele op hun bed
gestorven, ten dele nog in aanzien. Niemand denkt er aan hen ter verantwoording
te roepen voor 't gepleegd bedrog. En dat zou nu toch tyd worden, nu de aanhangers
zelf beginnen te erkennen, dat we ten gevolge van dat bedrog sneller dan ooit
achteruit gingen.
En 't moet wel!
Want al loochende men den ellendigen toestand des volks, de feiten spreken, en
dat volk zelf begint te klagen op een toon die ongehoord is in 't lamlendig Nederland.
Feiten? Herhaaldelyk wees ik op de intensief en extensief toenemende armoede,
op de duurte der levensmiddelen, op de schrale criminele statistiek die ten gevolge
der slechte voeding hoe langer hoe meer in 't correctionele overgaat.
En de toon waarop 't Volk recht begint te vragen!
Lezer, zie 't Rotterdamse Volksblad. Wees niet te vies van de
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straattaal die zich daarin nu en dan lucht geeft - wondhelers en wysgeren mogen
niet vies zyn - en zie eens of gy u niet verplaatst waant in de dagen van Lodewyk
XVI?
Niet dat ik oproer verwacht, o neen! De geestkracht tot het nemen van initiatief
ontbreekt. Maar wel zou zich de tot het uiterste gesarde menigte aansluiten aan
een Europese beweging, indien daartoe van buiten'slands het sein werd gegeven.
Intussen beyveren zich regering, stadsbestuur en rechterlyke macht het smeulend
vuur aan te blazen, met al de kracht die plompe onwetendheid kan beschikbaar
stellen voor het kwade. Men heeft naar 't schynt den koning niet gewezen op een
voor de hand liggend middel om zich in de tweede stad des Ryks enige populariteit
te verschaffen door 't ‘begenadigen’ der Rotterdamse ‘onruststokers’, vóór de daartoe
hier en daar getekende adressen hem onder de ogen kwamen. Dát ware staatkundig
geweest.
De arme hongerlyders die zich inderdaad baldadig aanstelden, waren met een
preventieve detentie van byna een jaar zwaar genoeg gestraft. Onder de tot tuchthuis
veroordeelden zyn er wier schuld geenszins bewezen is. Er zyn er onder wier
onschuld kan bewezen worden.
En de hoofdpersoon? Hy is een braaf man. Ik geloof dat weinig Nederlandse
burgers zó geheel ongedeerd de spitsroeden van twee publieke ministeriën zouden
doorstaan als Jacob de Vletter. Ik bezocht hem in de gevangenis en was getroffen
door den moed waarmede hy zyn lot droeg. Ik moest scherp toezien om den traan
te ontdekken, die zyn oog bevochtigde by 't spreken over zyn huisgezin.
Zodra de ingediende verzoeken om gratie zullen afgewezen zyn - ik verwacht
niet anders - stel ik my voor, de zaak van De Vletter te behandelen. Maar vroeger
niet!
Want ik wil de verantwoordelykheid niet op my nemen zyn vyanden te verbitteren,
en zacht stemmen zou ik die heren door myn schryven niet.
Ik heb hem hulp toegezegd.
Hoe ik myn woord lossen zal, weet ik nog niet. Wy weten nu eenmaal wat het is,
recht te zoeken in 't verrot Nederland. Toch zal ik myn woord houden, schoon 't
moeilyk valt, wyl hy een
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mens is, een reeds bejaard mens wiens levensjaren geteld zyn, en geen
onvergankelyke natie als de Javaanse, die wachten kan, hoe hard dat wachten dan
ook valle.
Ook heb ik hem beloofd zorg te dragen voor zyn huisgezin. Lezers van den
Locomotief, helpt my daarin.
Den Haag, 4 November 1869
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XVII
- Beste goeie markies... actualiteiten asjeblieft!
- Zeer wel! Onze Netje heeft ons gister een bezoek gebracht. Het mens zei dat
ze 't in haar vaderstad - ‘Laaien’ noemt ze dat ding - niet kon uithouden, en nu weder
een dienst in Den Haag had gekregen als hulpkeukenmeid in 't krankzinnigengesticht,
waar haar tante hoofdkeukenmeid was, ‘en van alles de sleutels had’.
- Bon dieu, wat gaat ons dit aan?
- Wie weet! Stelt gy belang in de algemene welvaart?
- Wel zeker, we lezen den N. Rotterdammer.
- Heb dan geduld met my en Netje. Ge zult zien dat alle wegen naar Rome leiden,
en dat ik van onze gewezen keukenmeid overgaande op iets anders, al zeer spoedig
in de gelegenheid wezen zal u een paar opmerkingen mee te delen, die uw
hoofdartikelensmaak ten volle zullen bevredigen. Of liever, ik laat het aan uzelve
over die opmerkingen te maken.
Ik zeide dan dat zekere Theophile, wonende in de Kromme Nieuwstraat te
Amsterdam, blykens de attesten van dankbare beweldadigden, een onfeilbaar middel
heeft uitgevonden om den baard te laten groeien...
- Dat zeidet gy niet. Ik wil 't daarom niet minder geloven, maar welk verband is er
tussen den baardscheppenden kunstenaar in die sferoïdale straat met Netje en uw
algemene welvaart?
- Baardscheppend? Juist. Het woord bevalt me. De man zegt: daar zy baard, en
de baard is er. Het verband tussen de genoemde personen zal u duidelyk worden,
als ik u eerst iets over zeker soort van chinese waaiers vertel. Zo'n kipas vertoont,
op zekere wyze opengeslagen, een schynbaar verwarde menigte ivoren of
sandelhouten spyltjes. Toch is 't ding één geheel. Maar men moet het niet in een
hoek werpen, als men niet zo terstond begrypt hoe de zaak in elkander zit. Men
bedenke dat ieder fa-
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brikant z'n eigen manier heeft om chinese waaiers... en andere dingen te maken.
Om nu geleidelyk voort te gaan, moet ik u iets vertellen over postkantoren. Ik had
me eens de moeite gegeven een brief te schryven en per post te verzenden, die
dan ook niet terecht kwam. Over dat wegraken van brieven - of liever over 't
niet-ontvangen door de geadresseerden, want op physieke en immorele gronden
wil ik graag geloven dat een brief altyd ergens aanlandt - zou ik curieuse zaken
kunnen vertellen. Maar dan dwaal ik af van myn onderwerp, en ge weet dat ik dit
niet gaarne doe.
- Connu!
- Ik wil u daarom thans alleen zeggen dat alle brieven zouden terechtkomen,
indien men my belastte met het bestuur over de posteryen! Er bestaat een zeer
eenvoudig middel - lees: het bestaat niet, wyl het onzen hoofdambtenaren te
eenvoudig is - om weldra alle onderschepping nagenoeg onmogelyk te maken.
Onder een vorig ministerie heb ik pogingen aangewend...
- Politiek?
- Nog niet.
- Markies, wy eisen actualiteiten.
- Die eis kost u voor 't ogenblik de posthistorie. Er was eens een sergeant die
beweerde moediger te zyn geweest dan men van een gewoon militair mensenkind
billykerwyze vorderen kon, en daarom de Willemsorde reclameerde.
- We hebben die historie in de Ideeën van Multatuli gelezen. Maar weer vragen
wy, wat heeft die sergeant met Theophile, Netje en de posteryen te maken? We
zoeken naar 't verband...
- Van m'n waaier. In de Fliegende Blätter las ik voor jaren een geschiedenis...
haarsträubend, mevrouw! Om den draad van ons discours niet te verliezen, is 't
noodzakelyk dat ik u die terstond mededeel, tenzy gy liever eerst weten wilt hoe
Daniel Defoe 't aanlei om een schuld aan z'n boekverkoper af te doen? Kies of sterf.
- Noch 't een, noch 't ander. Wy eisen verband...
- In m'n waaier. Ziehier een ander spyltje. Te Brussel zou een winkelier ‘pour
cause de cessation’ - 't ‘pour cause’ en ‘de cessation’ zyn niet van my - uitverkopen.
Dat deed de man alle jaren. Hy annonceerde z'n ‘robes’ als zó goedkoop dat... dat...
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dat het schande leek. Ja, schande. Want als men nagaat dat millioenen Afrikanen,
Indianen en zelfs Europeeërs moeite hebben zich tant soit peu te dekken... als men
zich de naaktheid voor den geest stelt van engelen op 'n schildery van Rafaël... als
men denkt aan de modeste plunje waarin Adam en Eva hun entree deden in de
wereld, dan is 't inderdaad schandelyk aan sommige bevoorrechten een grosdenaples
japon af te staan voor... ik weet niet hoeveel. Stel een onmogelyk beetje.
En de man zag het in.
- Als wy 't verband maar inzagen...
- Van myn waaier. Mevrouw, met al den eerbied dien uw kunne welstaanshalve
inboezemt, met al de beleefdheid die salonplicht is, met de taalkennis waarover ik
te beschikken heb, met het volle besef der eisen van de traditiën myner familie...
- Beste markies, ik zie dat gy à la recherche zyt van een insolentie.
- Juist andersom. Ik zoek met smart naar de mogelykheid die te vermyden, en gy
maakt my 't slagen moeilyk. Ik wil u myn kipas laten zien, en gedurig slaat gy my
de stukken uit de hand. Lieve mevrouw, gedraag u toch niet als mynheer Publiek
die niet lezen kan.
*
- Mea culpa. 't Zal niet weer gebeuren.
Ik heb vergeten te zeggen dat onze markies de insolente klacht over 't moeilyk
vermyden van insolenties - reeds Juvenalis klaagde over iets dergelyks - niet uitte.
Als getrouw historieschryver van Causerie-avonden mocht ik niet nalaten den lezer
op de hoogte te brengen van wat onze verteller zou gezegd hebben, indien hy daarin
niet ware verhinderd door 'n weldadige hoestbui die de beleefde man voor dergelyke
gelegenheden te zyner beschikking had, een odium-voorkomend medicament, dat
ik allen lyders aan bitteren maar intègren waarheidszin ten zeerste

*

Waarde corrector van de Locomotief, neem een voorbeeld aan die dame, en hak myn
causerieën niet zo onbarmhartig aan stukken. Of als 't moet - het moest niet moeten! - wees
dan eerlyk en neem de schuld van 't mishandelen op u, door den toeschouwer te waarschuwen
dat myn waaier alléén dáárom geen compleet geheel schynt - of is - wyl gy u baldadig
vermaaktet met het doorknippen van het verband. Noch als mens noch als schryver ben ik
kleinzerig. Ik beide hoedanigheden - die trouwens by my één zyn - kan ik er niet tegen,
behandeld te worden als 'n poliep.
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aanbeveel. En ook diplomaten kunnen zo'n gelegenheids-verkoudheid met succes
gebruiken.
Hoe dit zy, de aangeboden pâte de guimauve bracht hem weder op den weg, en
hy vertelde zyn geschiedenisjes als volgt:

Eerste geschiedenis. In de Fliegende Blätter dan stond een roerend verhaal. Hy en
zy. De rest begrypt zich.
- Een germanisme!
- Natuurlyk. En, als locale kleur, dus een ware verdienste in myn vertelling. Zy en
hy dan! En ze kregen elkaar in spyt van den hardvochtigen oom, vader, voogd...
dat doet er niet toe. Genoeg, dat de man hardvochtig was, en... erger nog: ‘styf van
't rimmetiek’ zoals Netje gisteravond zei.
Het spreekt vanzelf, dat ieder die deze aandoenlyke geschiedenis in de Fliegende
Blätter las, nieuwsgierig werd naar den naam van den schryver. Om de sympathie
van 't gevoelig publiek niet al te wreedaardig van zich te stoten, had hy dan ook de
goedheid z'n naam, woonplaats en huisnummer in de courant te zetten. Men
bestormde hem met aanvragen...
Maar ik heb verzuimd u de geschiedenis wat uitvoeriger mee te delen, en dit is
nodig om te begrypen hoe de auteur fortuin maakte. Ik wil u niet in den onhollandsen
waan laten, dat men z'n talent bewonderde en hierin zekere verplichting vond hem
in leven te houden. Zo onbeschaafd waren de klanten van myn drogist niet.
- Drogist?
- Ja! Men kan schryver en drogist tevens zyn. Dat is meer gebeurd. Hy - ik meen
de held van 't stuk - beminde haar als: welke vergelyking verkiest ge?
- Als een gek.
- Hy beminde haar als een gek. En zie, van haar kant beantwoordde zy die liefde
met al den gloed van... van, help my aan iets gloeiends...
- Van 'n spaanse vlieg.
- Perfect. We weten nu precies hoe die twee elkaar liefhadden. De oom, vader
of voogd - die hardvochtig en ‘rimmetiek’ was - wou niets van de zaak weten. Hy
werd wanhopig, en ging naar Amerika om ryk te worden. Zy idem - dat wil zeggen
wat
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de wanhoop aangaat - maar overigens bleef ze thuis. Helaas, ze moest wel, 't arme
kind! Haar vader, voogd of oom moest gewreven worden.
Ze wreef dus wat ze wryven kon, maar 't hielp niet.
Want de ‘rimmetiek’ was van de kwaadaardigste soort, en zo koppig als de vader,
oom of voogd zelf.
Toen de minnaar te Nieuw York in een paar deftige bankroeten fortuin gemaakt
had, keerde hy naar Europa terug, en lag weldra in de armen van 't smachtend
drogistenkind.
Dit nu is niet vreemd.
Maar zie eens hoe kleine zaken grote gevolgen kunnen hebben. De ontmoeting
had plaats in een bosje op de buitenplaats van den ouden heer - die zo rimmetiek
was - en juist op den dag dat de gelieven elkaar in de armen vlogen, was de pyn
iets draaglyker, en de styve oude heer iets minder styf dan gewoonlyk. Hy kon staan.
Hy kon zich bewegen. Hy kon lopen. Hy liep dan ook. En waarheen denkt ge?
- Naar 't sparrebosje waar de twee gelieven...
- Precies. En daar, heel onverwacht het toneel aanschouwende dat al z'n plannen
voor de toekomst zyner pupil, nicht, dochter, den bodem insloeg, schrikt hy, springt
ter zyde...
Hier volgt een certificaat van zeventien doctoren in de geneeskunde, dat de man
sedert zyn laatste bankroet - dat hem die buitenplaats had opgebracht - niet
gesprongen had...
Genoeg, hy springt, terzyde wel is waar, maar 't was een sprong toch - hy springt
in 't water...
Wanhoop, meent ge? Volstrekt niet. Oude mensen worden zo gauw niet wanhopig.
Hoop is mangel aan verwachting, en wie lang geleefd heeft verwacht meer van z'n
overigen levenstyd dan iemand die dezen helen tyd nog voor zich heeft. Eigenlyk
heel mal. De oorzaak zal wel wezen dat bejaarde lieden te gewoon zyn geraakt aan
het omnia iam fiunt, fieri quae posse negabam, om niet te geloven dat jongelui die
elkaar omarmen, zich eindelyk wel eens weer los zullen laten.
- Germanisme!
- Ja. Liever één germanisme dan twéé elkanders. Oude lui zyn van dat loslaten
zeker. Men wordt geen zeventig jaar zonder dat dikwyls gezien te hebben.
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Wanhoop was alzo de oorzaak van den zysprong des ouden heers niet. Dat-i door
z'n onwillekeurige beweging in de sloot terecht kwam, was een puur ongeluk, of
liever een geluk. Want de zaak was 'n vereiste in de economie van myn verhaal.
Nu, geluk, ramp, wanhoop of toeval, voor 't effect schynt dit alles hetzelfde. Hy
zou verdronken zyn indien niet de held hem was...
- Nagesprongen?
- 't Was een sloot, mevrouw. Neen, de held bukte. Hy greep den drenkeling in
den nek - romanhelden zyn verbazend sterk - en trok hem op 't droge.
Maar helaas - of niet helaas, dat laat ik daar - de oude heer lag daar styver, en
onbeweeglyker dan ooit: hy was dood.
Dood, dood, dood!
(Volgen: certificaten van ‘opgemelde’ zeventien doctoren in de geneeskunde.)
Ik zeg u Mevrouw, hy was dood!
Wat doet de held? Schreeuwt-i, vloekt-i, raast-i, zingt-i? Zucht-i, schreit-i,
handenwringt-i? Wat zoudt gy uw held in zulk een geval laten doen?
- Wel, ik liet hem met de juffer naar den burgerlyken stand lopen.
- Burgerlyk, juist! Uw idee is zeer bourgeois. Neen, de helden der Fliegende Blätter
die ik de eer der introductie in myn causerie waardig keur, zyn van ander deeg
gekneed. Arthur legt de hand op 't hart, en steekt de beide voorvingers in z'n vestzak.
Met behoedzaamheid haalt hy daaruit een klein flesje...
Hy opent het...
Hy houdt het tegen 't licht...
Hy slaat de ogen ten hemel...
Hy bukt zich weder...
Hy giet...
(Lees nog eens de zeventien certificaten na van ‘opgemelde’ geneesheren: de
man was dood!)
Hy giet een druppel van 't kostbaar vocht tussen de lippen van 't overleden
slachtoffer der rheumatiek... dat dood was...
En zie...
Ik heb vergeten u te zeggen dat Elfridinia, onder 't terecht
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brengen van haar kapsel, dit toneel ademloos aanstaarde... En zie, de dode...
- Ik wed om 'n discretie dat de man bykwam.
- Een indiscrete weddingschap, daar ik u in staat stelde den uitslag te gissen. Ge
wist zo goed als ik, mevrouw, dat een Amerikaan geen drie bankroeten maakt,
zonder iets kostbaars mee te brengen uit Nieuw York. Nu ja, de oude heer leefde.
En z'n rheumatiek...
- Was weg?
- Weg, voort, verzwonden, als de brief waarover ik u iets vertellen wilde. Huppelend
vergezelde onze gewezen dode de jongelieden naar 't stadhuis.
- Is de historie uit?
- Juist andersom. Ze is nog niet recht begonnen. Hoe denkt ge dat het slot luidt?
- Dat Arthur lid van de Eerste Kamer werd. Met wat grondbezit en zo'n flesje...
- Mis!
- Dat Elfridinia de gelukkige moeder werd van...
- Van kinderen? Mis!
- Je donne ma langue aux chiens.
- Ik beklaag u. Ziehier: ‘De ondergetekende geeft het zeer geacht publiek kennis,
dat de wonderbalsem, welks uitstekende werking uit bovenstaand waarachtig verhaal
zo overtuigend is gebleken, te verkrygen is by Janus Rhub, apotheker en drogist...’
- Ah... een reclame!
- Uw scherpzinnigheid is groter dan gy zelve weet, mevrouw. Dat zal ik u straks
bewyzen, zodra gy de goedheid zult hebben gehad myn overige geschiedenisjes
aan te horen.

Tweede geschiedenis. Er was dan weer een brief weg. Ik had geld aan myn vrouw
gezonden, die er te Brussel op wachtte, en daar elke postverzending later haar
nood groter maakte, wierp ik den brief onaangetekend in de bus. Ik had het adres
zo slordig mogelyk geschreven en gebruikte geen lak by 't sluiten. Het ding zag er
onaanzienlyk uit.
Maar sommige postbeambten zyn scherpzichtig. Zy voelen wat
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zy niet zien. Ze ruiken wat ze niet voelen. Ik geloof dat ze 't horen kunnen wat er
tussen de vouwen van een brief ligt.
Indien de intelligentie van den minister in gelyke mate ontwikkeld ware als de
zintuigen der ondergeschikten... waarlyk er zouden meer brieven terechtkomen.
*
Want, nog eens, het middel om de pest tegen te gaan, bestaat.
Het wegraken van den brief waarover ik nu spreek, is lang geleden. Later heb ik
nog geheel andere ondervinding opgedaan, maar - met het bepaald doel dezer
causerie voor ogen - bepaal ik my nu tot den keer dat ik voor 't eerst olie en arbeid
verloor aan 't terugzoeken van myn gestolen eigendom.
Ik ging naar 't postkantoor en vraagde den directeur te spreken.
- Was uw brief aangetekend?
- Neen, ik meen dat ook de niet-aangetekende brieven behoorden terecht te
komen.
- Zyt gy zeker van de goede trouw der geadresseerde?
- Redelyk wel.
- Kunt ge verzekeren dat de door u afgezonden brief goed geadresseerd was?
Men kan zich vergissen.
- Ja, men kan zich vergissen. Maar ik meen my niet vergist te hebben. In allen
geval, by verkeerd adres zou de brief als onbestelbaar hier moeten terug ontvangen
zyn of later terug ontvangen worden.
- De fout kan liggen aan 't postkantoor te Brussel. De brieven die men hier op de
post doet, worden verzonden.
- Te Brussel zeide men myn vrouw, toen zy zich daar naar den verloren brief
informeerde, dat de fout kon liggen aan het Hollands postkantoor, wyl de dáár
aankomende brieven aan 't adres werden bezorgd.
De postdirecteur stak de hand uit naar een loket dat zich onder zyn bereik bevond,
zonder dat hy zyn plaats behoefde te ver-

*

In vollen ernst. Op de eenvoudigste wyze der wereld kan men de postbeambten dwingen tot
eerlykheid, mits men eens eindelyk ministers aanstelle, die 't inzien dat de ware eisen hunner
roeping geheel iets anders meebrengen, dan hun zorg om op 't kussen te blyven. Ik beken
echter dat onze tegenwoordige staatsinrichting daarop weinig kans aanbiedt. Het kibbelen
met de Kamers - en wèlke Kamers! Dat zullen wy straks zien - ontneemt allen lust, allen tyd,
alle mogelykheid om zich met de zaken zelf te bemoeien.
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laten. Hy reikte my een papier over, en verzocht my dat mede te nemen en ‘ingevuld’
terug te zenden.
Ik zag 't even in:
*
- M'nheer de directeur, ik bemerk dat myn brief onherroepelyk verloren is.
- Hé?
- Het stuk dat ge my geeft - en ik zag dat gy 't naamt van een gansen stapel die
daar onder 't bereik van uw hand ligt - toont aan, dat de zaak die my hier voert,
dagelyks voorkomt. Ik had liever gezien dat gy, hier op uw afzonderlyk bureau, ver
van 't eigenlyk archief, hadt moeten bellen om zo'n imprimé. Ja, 't ware my
aangenaam geweest, als men er uren naar gezocht had...
De directeur was boos. Ik ook.
Ik nam 't vod mee, en vulde 't in: naam van den verzender, adres van den brief,
datum van verzending.
- Een reclamatie-staat heet dat, geloof ik.
- Mevrouw, als zo-even met de wonderbalsem, zyt gy weder scherpzinniger dan
gyzelve weet. Dat zal ik u straks bewyzen als gy de goedheid hebt myn vertellingen
ten einde toe aan te horen.

Derde geschiedenis. Daniel Defoe, de man die Alexander Selkirk in Robinson Crusoë
veranderde, was een scherpzinnig opmerker en goed pamflettist. Hy werd dan ook
behoorlyk door z'n tydgenoten mishandeld, en de Droogstoppels van z'n tyd wisten
't zo ver te brengen dat hy als een misdadiger werd te pronk gesteld. Het spreekt
vanzelf dat-i doodarm was. Nu gebeurde 't eens, dat z'n boekverkoper hem maande
om betaling ener schuld. En de arme Defoe had geen geld. Ik zeide u reeds, geloof
ik, dat hy een soort van genie was.
Heel verdrietig dat hy z'n Gaafzuiger niet kon bystaan, peinsde hy op middelen
om dien man uit de verlegenheid te redden. En hy vond het. Laten wy nu tezamen
twyfelen, of hy zo wel zou

*

De zaak waarover ik nu spreek, is jaren geleden, en de onbestelde brieven worden - zegt
men! - na zeker tydsverloop by 't ministerie geopend. Uit den inhoud had alsdan - gesteld dat
er een abuis in 't adres bestond - moeten blyken wien 't ingesloten geld toekwam.
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geslaagd zyn, als-i middelen had moeten zoeken om zich zelf te helpen uit al z'n
verlegenheden, die, wel beschouwd, zwaarder wogen dan de penurie van Mr
Gaafzuiger. Maar Defoe zag dit niet in. Onbeholpenheid is een eigenschap van
genieën, zoals ge weet. Wilt ge dat ik u daarvan de oorzaak verklaar?
- Heden niet. We hebben Netje nog, en de sergeant, en de man die uitverkocht,
en Theophile.
- O, en veel meer nog. Onze Defoe dan vraagde den boekhandelaar of-i niets
bezat dat verpand of verkocht kon worden?
- Nogal practisch voor 'n genie...
- N'est-ce pas? ‘Helaas, ik heb niet dan een zolder vol winkeldochters, overjarige,
gedemodiseerde, onsmakelyke, geel gewordene, dorre, droge, ongenietelyke
winkeldochters. Ik geloof by m'n ziel dat de rotten er mee bezig zyn.’
‘Voyons die winkeldochters!’ zei Defoe.
Gaafzuiger leidde hem naar den zolder. Daar lagen ze met haar tweeduizenden.
Defoe nam er een op z'n schoot, en benydde de rotten om hun appetyt.
Toch verloor hy den moed niet. Hy peinsde... peinsde...
‘Mag ik er een meenemen?’ vroeg-i.
‘Met plezier, al wou je 'r een dozyn van hebben.’
‘Eén is genoeg’, zei Defoe.
*
Hy nam 'r onder den arm, ging er mee naar huis, en... naar bed.
Het gezelschap gilde zedelyk. Maar daar men had opgemerkt dat onze markies nu
en dan vry wel wist wat hy zeide en waar-i heen wilde, begreep men dat enig geduld
niet helemaal te onpas komen zou, en dit begrip werd in de hand gewerkt door
zekere nieuwsgierigheid om te weten wat Defoe met die winkeljuffrouw uitvoerde
en tevens hoe er uit die samenkomst iets goeds zou kunnen voortkomen voor den
berooiden boekverkoper. Onze dichter dan bladerde by z'n nachtlamp in 't boek
dat-i had meegenomen...
- Ah... een boek!
- Wel zeker. Winkeldochters heten in boekverkopersstyl de onverkoopbare
producten der pers. In salons waar men een air de

*

Nog eens, waarde Corrector van de Locomotief, wat ik u bidden mag, hak niet hier myn
Causerie door.
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bel-esprit affecteert, behoorde men dit te weten. De zedelykheidsgil van zo-even
had zonder schade achterwege kunnen blyven.
Hy bladerde in z'n vondst, en viel dan ook spoedig in slaap, want het was een
theologisch werk. De nacht scheen raad geschaft te hebben.
Den volgenden dag namelyk las men in een der weinige couranten die Londen
toen bezat, dat er in zekere afgelegen wyk twee oude dames woonden, zusters, ja
tweelingen, die zeer aan elkaar gehecht waren, en hun gansen levenstyd tezamen
hadden doorgebracht, zodat ze voorbeelden waren van eendracht.
- Verbazend!
- Vry onbelangryk, nietwaar? Toch was dit de vrucht van den bewusten nacht,
waarover gy u zo geheel onnodig hebt geërgerd. Onze Defoe - want hy was de
schryver van die pikante mededeling - wist wat-i deed.
- Juist als...
- Precies! Juist als die ander. En niemand hakte hem in tweeën, dat een groot
geluk is voor zo'n dichter. Voor wat of wien zou 't nageslacht my aanzien, als we
zo-even, toen gy allen zo verontwaardigd uw braafheid uitgildet, op eenmaal door
'n dykbreuk waren gepompeïseerd geworden? Geloof me, knip nooit een waaier
door.
Nu, gelukkig voor Defoe, verstond Gaafzuiger z'n beroep te goed om hem niet te
laten begaan.
Twee, drie dagen later las het Londense publiek dat ‘die twee bekende oude
dames...’
Om een zaak bekend te maken, is 't nodig dat men ze als bekend voorstelle. De
ydelheid verzet zich tegen 't niet weten van dingen die anderen wél bekend schynen.
Vele zaken ‘van algemene bekendheid’ hebben geen andere reden van vermeend
bestaan dan deze kinderachtige vrees om voor dommer door te gaan dan z'n
buurman. Een: ‘lieve hemel, weet je dát niet!’ vestigt meer overtuigingen dan de
bondigste bewysvoering.
Het als wáár aannemen van ‘wat ieder weet’ is overigens een der meest
gevaarloze liefhebberyen, en staat als zodanig boven hengelen, krantlezen en
insecten zamelen. Er is wat moord in, maar dat is in die andere dingen ook. De
wysbegeerte...
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- Causons, marquis! Netje wacht, en de sergeant en de rest.
- Mevrouw, ik constateer voor 't nageslacht dat gy my in de rede vielt, toen ik
wysgerig begon te worden. Defoe dan vertelde een paar dagen later iets - 't doet
er niet toe wát - van die twee ‘bekende’ oude dames. En hy herhaalde zyn
mededeling weken lang. Gaafzuiger liet hem begaan.
- Dat is 't zonderlingste van de historie.
- Ik zeide u reeds dat-i zyn vak verstond. Ik wens u zoveel tact van luisteren toe,
als hem gegeven was in 't nuttig aanwenden van Defoe's talent en mensenkennis.
Eindelyk las men in de * * * courant dat een der ‘bekende’ oude dames was ziek
geworden. Er volgde een roerende beschryving van de zorgvuldige verpleging. De
andere, heette het, was ontroostbaar. ‘Neen, ontroostbaar niet. Want zy vertrouwde,
gelyk ook de zieke, vast en zeker op de onwankelbare heilgenade van den Heer.’
Waarschynlyk zullen de Londense lezers by 't vernemen van dat bericht,
uitgeroepen hebben: ‘dat doet me plezier!’ Misschien waren er hardvochtigen, wien
't geen haar schelen kon. Maar hoe dit zy, men ‘slikte’ gedurig iets over die twee
onbekende ‘bekende’ oude dames.
Er kwamen allerlei vertellingen in omloop, die kant noch wal raakten. Of Defoe
die verzon? Ieder wist er wat van, en ieder wat anders gelyk de gewone loop van
zaken is, als publiek mee praat over dingen waarvan het in 't geheel niets weet. En
ieder was nieuwsgierig te weten of-i juister geraden had dan-i zelf wist. Ieder die
ooit twee oude dames by elkaar had gezien, wist de trekken, de houding, de kleding,
de karakters, de afkomst van de ‘bekende’ tweelingen der * * * courant te beschryven.
Defoe gaf dagelyks een ziekte-bulletin. Toen 't kind zyner verbeelding lang genoeg
naar z'n zin geleden had, liet-i 't sterven. ‘Roerend was het afscheid! De nu gezaligde
was...’ Vol troost... hoop... zekerheid... eeuwig leven... Heiland... wederzien, enz.
(Zie Haarl.-Courant-advertentiën.)
‘In de laatste ogenblikken smeekte Emerantia...’
Een hele slag voor de Cockneys die beweerd hadden dat de overblyvende Netje
heette.
‘Emerantia smeekte de stervende Heloïse...’

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

288
Alweer een slag voor anderen die verteld hadden de overledene onder den naam
van Grietje te hebben gekend.
‘Och, Heloïse, had ze gezegd, verschyn me toch na je dood. Mens, 't zal me zo'n
satisfactie zyn iets van je te horen! Of 't je goed gaat, en hoe 't er uitziet daarginder!’
‘Dierbare Emerantia, wees gerust! Over drie-en-een-half-maal zeventien uur zal
ik je verschynen. Ik zal je bezoeken, gehuld in een wit kleed, met een krans van
witte rozen op 't hoofd. Zorg dat de deur opensta, en schrik niet. Als je my by die
gelegenheid behoorlyk laat uitspreken...’
Emerantia beloofde dit.
‘Als je my belooft, myn openbaringen geheim te houden...’ Emerantia beloofde
weer. Speciaal dat zy zich zou onthouden van alle ingezonden stukken in de courant.
Ik weet niet recht of deze laatste trek van Defoe is, of van my. Zeker is het
verbieden van alle mededeling, juist in 't blad, waar ze door allen zou gezocht
worden, niet heel onpractisch...
- Beste markies, om dat te beoordelen moeten we eerst weten waar gy heen wilt,
gy en Defoe.
- Mevrouw, ge verdiendet dichter te zyn en by voorkomende vacature...
Emerantia beloofde dus dat ze zwygen en niet schrikken zou, en Heloïse blies
den laatsten ademtocht behoorlyk uit.
- Drie-en-een-half-maal zeventien uur, zeiden de Londenaars, en 't moet geheim
blyven.
Het bureau van de sterretjes-courant werd omsingeld, belegerd, bestormd.
Maar de redactie n'y put mais. De gewone correspondent had vruchteloos getracht
‘van welonderrichte zyde’ te weten te komen, hoe de zaak was afgelopen. ‘Wel was
er inderdaad ongeveer zestig uren na den dood van Miss Heloïse ergens een witte
gedaante gezien’...
Ah! Toch iets! zeiden de Cockneys,
‘Wel had het dochtertje van de pawnbroker op den hoek der flirtstreet een witte
roos gevonden, blykbaar uit den krans gevallen van een geestverschyning.’ Correspondenten van dagbladen kunnen dat zo'n roos aan haar neus aanzien. ‘Wel mompelde men in de buurt’...
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Niemand wist welke buurt, maar dat doet er niet toe. Krantenlezers zyn licht tevreden.
‘Wel scheen er iets gebeurd te wezen, dat...’
‘Zei ik 't niet’, riepen alle Cockneys.
De dag waarop Gaafzuiger z'n wissels moest betalen, was naby. Defoe had ruim
een maand tyd gehad, en er bleven slechts twee dagen over.
Maar goed voorbereid als de zaak was, hem was die tydsruimte genoeg.
Extranummer van de sterretjescourant:
‘Door een pryzenswaardige indiscretie van 'n schoorsteenvegersjongen, die twee
dagen na het overlyden van Miss Heloïse, onder z'n werk in slaap was gevallen, en
later tot zyn grote verbazing getuige was van de waarachtige gebeurtenis die wy
onzen lezers mededelen, zyn wy in staat een blik te slaan op de voor ons oog zo
lang bedekte gewesten des doods. Des namiddags te half acht uren en drie minuten,
juist drie-en-een-half-maal zeventien uren na 't overlyden der bekende oude dame,
wier afsterven in zo hoge mate de belangstelling van geheel het denkend publiek
opwekte, verscheen zy aan haar in bange verwachting toevende zuster. Ja, vrienden
van godsdienst, er bestaat een onsterfelykheid! Miss Heloïse heeft het haar zuster
verzekerd! De juiste woorden van haar mededelingen kunnen wy, weliswaar, niet
terug geven, daar de in den schoorsteen verborgen jongeling het ongeluk had geen
Engelsman, en slechts een kind van Savoye te zyn, hetgeen hem verhinderde den
juisten tekst der zo belangryke tyding uit de wereld der geesten over te brengen,
maar wy geloven niet te veel te zeggen, indien wy de verschyning zelve voor een
tastbaar bewys houden voor de waarheid van onze overtuiging. Zoveel echter heeft
onze Savoyaard uit de mededelingen der gezaligde begrepen, dat zy door veel
bezigheid in haar nieuwen staat verhinderd was haar bezoek te rekken en dat zy
haar zuster, die 't om enige byzonderheden uit de wereld der geesten te doen
scheen, den raad gaf, zich te voorzien van zeker boekwerk waarin de toestand der
zielen na dit leven met een treffende juistheid werd afgeschilderd.’ Het heette: Staat
der zielen etc. De titel
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was de naam der winkel-dochter waarmee onze Defoe...
- Naar huis was gegaan. En 't slot?
- Mevrouw, er ontstond een vinnige stryd tussen de Londenaars en de rotten.
Deze arme dieren moesten verhuizen naar een van Gaafzuigers collega's waar
meer proviand was. Maar hy zelf voer wél by dien omkeer. Of-i later Defoe
mishandeld heeft, weet ik niet, maar met wat mens- en uitgeverskunde, komt het
me niet onwaarschynlyk voor.
Ge ziet, hoop ik, uit dit verhaal dat Robinson Crusoë Danielszoon een zuster
had...
- Wel zeker, Mlle Reclame.
- Ten derden male maak ik u myn compliment over uw scherpzinnigheid die groter
is dan gy zelve weet. Dat zal ik u straks bewyzen als gy de goedheid hebt myn
vertellingen ten einde toe aan te horen.

Vierde geschiedenis. Toen ik, zoals ge in de Ideeën lezen kunt, klerk was by een
procureur - want ik ben dit nooit geweest, dat ook in de Ideeën te lezen staat - hielp
ik een sergeant aan een ridderorde. Ik mag veronderstellen dat ge u herinnert hoe
die zaak in elkander zat...
- Er was latyn in?
- Ja, en als 't weer gebeurt, doe ik 't in 't Grieks. Dit nu bewyst geenszins myn
voorliefde voor talen waarin het tegenwoordig geslacht niet dan zeer moeilyk de
tegenwoordige behoeften kan omschryven - zie de pauselyke allocutiën, en 't getwist
tussen Tyd en Handelsblad over den waren zin der woorden - maar omdat ik inzag,
dat die sergeant recht had, en voorgevoelde dat men om z'n recht te handhaven,
een andere taal dan Hollands moet spreken. Dit zal dan ook wel de reden zyn dat
de studie van vreemde talen nergens meer bloeit dan te onzent...
- Halt, marquis! En Polen dan?
- Concedo. Ook de Polen schynen behoefte te hebben aan vreemde tongvallen.
Uw opmerking zou kunnen leiden tot een geschiedkundige vergelyking tussen
behoefte aan polyglottische ontwikkeling en rechtsgevoel. Toen de Romeinen
begonnen Grieks te spreken...
- Passons!
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- Ik herinner me, eens een bar antwoord te hebben gekregen van den Hollandsen
consul te Cette. Ik maakte de vry afgezaagde opmerking dat de Hollanders
gewoonlyk zovele talen verstonden. ‘C'est juste, antwoordde Mr B., mais ils ne
savent que cela’. - Ik had vooreerst genoeg, maar later zag ik in, dat onze
vertegenwoordiger in de stad van den brandewyn 't nogal schappelyk met my
gemaakt had. Hy had kunnen zeggen: ils ne savent pas même cela.
In 't voorbygaan moet ik hier even zeggen, dat ik onder de vele Nederlandse
consuls die ik in 't buitenland ontmoette, nooit een aantrof, die niet met zekere
minachting over Holland sprak. Het schynt onder die heren toon te zyn, het vervullen
hunner betrekking te beschouwen of voor te stellen als 'n soort van condescendance,
en dit is vooral het geval wanneer ze tegelykertyd handelsbelangen van andere
mogendheden... waarnemen. Ik weet het juiste woord niet.
Met latyn dan hielp ik m'n sergeant er door. Of en hoe 't ‘klopte’ weet ik niet meer.
‘Cedant arma togae... Non curat praetor de minimis... Ubi patria, ibi bene...
Obsequium amicos...’ Ik was 'n kind, moet ge denken. En by gebreke van
denkbeelden...
- Ja, ik zag 't nog gister in 't verslag van de Kamer.
- Heel gelukkig. Dan zult ge begrypen hoe 't kwam én dat de door my geschreven
stukken niet heel ‘mooi’ waren, én dat ik slaagde.
Onder de latynse spreuken kwam ook 't afgezaagde vox clamantis in deserto
voor. In myn jongen tyd mocht dat in geen geschrift dat zich respecteert, ontbreken.
Ja, er zyn er die er nóg mee schermen.
- Als sedert twintig jaar 't vervelende voi che intrate... 't dolce far niente...
- Precies! Elke periode in de schryfwereld heeft z'n eigenaardige scies, en ik zie
dat ge redelyk op de hoogte zyt.
Maar myn sergeant was niet op de hoogte.
- Wat is dat voor 'n ding die vos, vosc, voks... Ik wil weten wat ik teken, jongeheer...
- Daar heb je gelyk in, zei ik. Vox, vocis... kyk, dat is zoveel als dat wat je roept,
of je stem, of... hoe zal ik zeggen? De zaak is heel duidelyk. Daar heb je nu
clamantis, zie je. Dat is van clamo,
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clamavi, clamatum. En zo'n supinum, zie je, geeft weer andere dingen: clamatio,
zie je. En dan...
- Wel jongeheer, ik wist niet dat je latyn zo makkelyk was... klemasi, rikkelemasi...
't is heel duidelyk...
En hy tekende zyn reclamatie om de militaire Willemsorde.
Die sergeant was scherpzinniger dan hy zelf wist. Dat zult ge inzien, mevrouw,
als gy de goedheid hebt myn vertellingen ten einde toe aan te horen.
Vyfde geschiedenis. Schandekoop is een mooi woord, en we hebben er vele zo in
onze taal. Om daarvan overtuigd te zyn, behoeft men slechts enige goed geschreven
bladzyden in een andere taal over te brengen. Telkens stuit men op zekere
onvolkomenheid in 't weergeven van den waren zin. Nu weet ik wel dat dit in zekere
mate altyd het geval is, en dat ook vele, byv. Franse uitdrukkingen niet zonder
schade aan betekenis, in het Hollands kunnen worden overgebracht, maar de
philologische meerderheid van talen die vormen als: mensenliefde, broedertwist
enz. toelaten, zal wel immer blyven bestaan tegenover idiomen, die zich moeten
behelpen met een verknoeid Latyn en Grieks. Ik erken echter, dat we te dezen
opzichte nog veel te leren hebben van de Hoogduitsers en dat we met wat meer
smaakvolle toepassing van gastvryheid dan onder 't bereik schynt te vallen van
schoolmeesters en woordenboekschryvers, onze taal de uitbreiding zouden kunnen
geven waarvoor zy vatbaar is, en die den schryver voor zoverre hy eigen
denkbeelden heeft, en zich niet tot naschryver verlaagt, nodig voorkomt. De domheid
om onze taal die aan 't groeien is, in 't keurslyf van een woordenboek te steken, is
te bespottelyk om er by stil te staan. Zulke dingen horen thuis in landen waar men
geen woorden heeft voor zitten, staan en liggen (être assis, être of se tenir debout,
être couché).
- Schandekoop, m'nheer!
Wat wil die man daarmee zeggen?
't Moet iets beduiden als: ‘de prys is zó laag, dat je nu 't recht hebt overal rond te
vertellen dat ik een dief ben. Indien ik m'n waar niet gestolen had, zou ik 't voor dien
prys niet kunnen geven. Koop dus, koop... en betaal. Wat m'n eer aangaat... nu,
dat 's myn zaak. Schandekoop, zeg ik u.’
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Nog eens, men beproeve dat woord een vreemdeling duidelyk te maken, en men
zal terstond ontwaren dat het een diepen, kooplokkenden en treffend immorelen
zin heeft.
De winkelier dan in de passage St Hubert te Brussel schynt het woord
‘schandekoop’ niet gekend, of de taalkunde der voorbygangers gewantrouwd te
hebben. Misschien ook meende hy dat de indruk van zulke krachtuitdrukkingen als Dante's helepigraaf - zou versleten zyn. En daarin kon hy gelyk hebben. Ik moet
dan ook bekennen, dat ik - om allerlei redenen - niet alles koop, wat als zo byzonder
onterend laag in prys wordt rondgevent, en soms betrap ik my op de wel wat ruwe
veronderstelling dat de hele schande van de zaak in de onbeschaamdheid zit,
waarmee men dubbel geld voor slechte waar durft vragen.
‘Schandekoop’ stond er alzo niet te lezen boven de uitgestalde ‘robes’ van den
man, die alle jaren ‘pour cause de cessation’ z'n winkeldochters trachtte aan den
man te brengen.
Maar, al verstaat men dan de taal niet, toch gloort er in 't gemoed van een
handelaar - die alle jaren pour cause de - iets van 't echte oude vuur dat ideeën
schept, al weet men ze dan ook niet zo schandekoop saam te vatten in één woord...
- Insulinde wordt populair. Zie 't werk van Wallace, door Prof. Veth vertaald...
- Mevrouw, ik dank u.
Het woord had-i dus niet, die goeie winkelier. Maar de zaak! De schande van 't
verkopen beneden den prys dien een eerlyk man voor z'n waar moet vorderen, viel
onzen cesserenden koopman wat zwaar. Maar toch, hy wilde dien last dragen... als
men maar kocht. Hoe echter, indien er by den smaad waaronder hy - als men maar
kocht - het cesserend hoofd gewillig boog, nog een aanwas van oneer, nog 'n
supplement van verdienden smaad kon gevoegd worden? Zoude niet misschien
deze of gene mensenvriend-wysgeer - ik, byvoorbeeld - het recht hebben gehad
den man aldus aan te spreken:
O gy, jaarlyks pour cause cesserende winkelier, hoor myn woorden. Die ‘robes’
zyn te goedkoop. Gy komt er niet eerlyk aan. Men ziet dat meer... soit! Gy draagt
de schande uwer goedkoopheid en 't recht is voldaan.
Maar eilieve, o gy jaarl. pour cause enz. moogt ge, uit een zede-
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lyk oogpunt, die al te goedkope vruchten uwer schande ongelyk verdelen? Staat
het u vry, de eerste de beste die samenspant met de infamerende wyze waarop gy
uw magazynen weet te vullen, in de gelegenheid te stellen, al die ‘robes’ voor zich
te nemen? Wat zal 't lot zyn der mensheid die ná haar uw winkel voorby gaat en
troosteloos staart op de geledigde kasten, waarin wat onbruikbare schande moge
achter gebleven zyn, doch waaruit de gros-de-naples-japonnen verdwenen zyn?
En zo zou ik lang hebben kunnen doorspreken.
Maar de man die één schande dragen, doch onder twéé schanden bezwyken
zou, stelt zich niet bloot aan zulke toespraak:
On ne délivrera au prix indiqué qu'un seul coupon au même acheteur. Welke
maatregelen de man nam om te voorkomen dat Mad. X eerst zelve een robe kocht,
daarna haar man zond om een tweede, haar keukenmeid om een derde, enz. is my
niet gebleken. Genoeg: l'équité était sauvée. Ieder werd in de gelegenheid gesteld...
- De reclame is aardig.
Ik maak u myn compliment over uw scherpzinnigheid, mevrouw. Ze is groter dan
gy zelve weet. Dat zal u straks duidelyk worden, als gy de goedheid hebt myn
vertelling ten einde toe aan te horen.

Zesde geschiedenis. Van onze Netje.
- Goddank!
- 't Doet me plezier dat ge zo naar haar verlangt.
- Beste markies, 't wordt laat, en daar ge met Netje begonnen zyt, koester ik enige
hoop...
- Dat de slang z'n staart in den bek houden zal! Wel mogelyk. ‘Wel m'nheer, 'k
bin bly dat ik uwe allemaal weersie, en de jongeheer, en de jongejuffre en de kippes...
ik kon 't in Laaie nie uithouwe... nee, ik kon er nie aren... en ik sei teuge me fader
da 'k weer na De Haag gong... en by me tante die keukemeid is in 't gekke-gestich
en f'n alles de sleutels heit...’
Gelukkige tante!
‘Me tante sei dattet wel gaan sou en so bin 'k nou in 't gekkegestich da sofeel is
as 'n Krenksinnigeheus... en ik heb 't er heel goed... maar akelig isset... want u hoort
so die gekke skrewe...
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kyk en dan motte se in 'n hok, segge se... maar in de keuke hebbe we d'r nie mee
te maken, wil ik rais segge... 't is maar dattet so akelig is om te hore dat geskreeuw...
't syn de sénenge, seit me tante... maar anders heb ik 't 'r heel goed...’
Ik weet niet of ik 't woord sénenge naar Netjes zin spel. Misschien zei ze: Sénege
of sénegue. Ook haar ‘ui’ was onschryfbaar voor 'n Hollander. 't Lykt op 't duitse
‘eu’ dat overigens een der eerste drie klanken is, waarmee een kind, als 't zo tegen
de zes maanden oud wordt, en zich verwaand genoeg begint te voelen om mee te
praten, de wereld toespreekt. Me, meê (my) ma. Be, beê (by), ba, pa. Dat is voor
moeder en vader.
En eu zal wel Grieks zyn, en beduidt dat alles goed is. Zo'n kind weet niet wat
het zegt.
Toen Netje weg was, spraken we over den geringen graad van ontwikkeling,
waarover de stumperd zich zou hebben moeten bedroeven, als niet juist de laagte
van haar standpunt alle droefheid over gemis aan ontwikkeling uitsloot.
‘Heeft nu inderdaad zo'n mens er nooit op gelet, hoe anderen dat woord zenuwen
uitspreken?’ vroeg een onzer, en we verdiepten ons in gesprekken over de weinige
vatbaarheid van sommigen om zich zekere bekwaamheden eigen te maken die dan
toch waarlyk niet zo byzonder veel inspanning vereisen. Een onzer trok party voor
Netje. Hy zeide dat er in een geheel andere klasse van personen dan men in de
keuken van een gekkenhuis aantreft, lieden worden gevonden, zo óngeleidend voor
kennis, zó negatief-polig voor alle notie ook van 't meest dagelykse, dat men 't Netje
waarlykwel vergeven mocht, dat ze geen blyken gaf op de hoogte der wetenschap
te staan.
Wanneer we dergelyke botheid aantreffen by anderen van wien meer te
verwachten was, hebben we 't recht hen vry onbekwaam te achten in 't vervullen
van hoger verplichtingen dan 't juist uitspreken van een woord, of bekendheid met
de terminologie van den dag. We herinneren ons het kamerlid dat altyd zwoer by
de zoveelste aliéna...
- Dat is lang geleden.
- Zo lang niet. Het was in '59 of '60.
Niemand zou 't in z'n hoofd krygen, onze Netje af te vaardigen naar welke
vergadering ook, al daalde de Census tot het peil der
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sleutels van haar tante. Zo'n mens maakt geen aanspraken met 'r ‘sénenge’.
Maar als - gelyk dezer dagen geschiedde - de leden onzer Tweede Kamer, die
met de ministers saamgenomen - zegge p.m. tachtig Nederlandse notabiliteiten! blyk gaven, met hun allen niet te weten dat er verschil van betekenis is tussen de
woorden reclame en reclamatie.
- Ah, ik begryp uw vertellingen. Ge wildet die woorden eens voor al ten behoeve
van die heren illustreren?
- Juist! Ad usum delphini...
- En ge maaktet my uw compliment, omdat ik...
- Omdat gy, die belang stelt in de algemene welvaart en de kamerverslagen in
den N. Rotterdammer leest - omdat ge bewyzen gaaft er dan toch iets meer van te
weten dan die tachtig geeligeerden, die heel nuchter hebben zitten redekavelen
over de vraag, of er by de kanselary der Orden ook reclames tot het bekomen van
den Leeuw in kwamen. Met het oog op zoveel... bêtise verwonderde ik my over uw
kennis van zaken.
- Beleefd is uw verwondering niet, markies. On ne se pique pas de si peu. Maar
waar blijft Theophile de baardschepper?
- Mevrouw, hy reclameert...
- De Willemsorde?
- Ik vergis me: hy reclamiseert. Dezer dagen zult ge in de krant lezen, dat-i aan
een biljartbal een flinken baard heeft bezorgd, en er zullen attesten worden
overgelegd, getekend...
- Door tachtig notabiliteiten?
- Wel mogelyk. Na 't gegeven staaltje il ne faut jurer de rien. Hopen wy dat een
verandering in de Kieswet...
- Ik dacht wel, dat het hierop zoude neerkomen.
- Thans zult ge tevens erkennen, dat ons gesprek met Netje aanvangende tenslotte
uitliep op zaken die in een nauw verband staan met de algemene welvaart, en...
en... en...
- Dat de spyltjes van uw waaier in orde zyn. De kipas is compleet.
- Dat te bewyzen was!
Den Haag, 16 Dec. 1869
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XVIII
Traupmann is voor de assises... eindelyk! Een zware straf!
De couranten zeggen dat de acte van beschuldiging vyf kwartier lang is.
Dat moet hy aanhoren!
Hy moet die vyf kilometers procureur-generaals-welsprekendheid afwandelen, in
gezelschap van de zeventig getuigen die daar verzameld zyn om hem te verslinden,
en van de meer dan tweeduizend toeschouwers die Publiek representeren.
Al die tweeduizend flaneurs hebben één familietrek op 't gelaat.
Ze mogen blond, bruin, zwart, geel of rood wezen... van de pokken geschonden
of katholiek... behoudend of nieuwmodisch onwetend... vrij-arbeiders of doodarm...
één trek in de physionomie onderscheidt hen van alle andere mensenkinderen;
‘Ik dank u, Heer...’ enz.
Nog braviger zien de getuigen er uit. Niet alleen dat ze niet schuldig zyn aan
acht-en-een-halven moord, maar een gunstig lot plaatste hen zo lynrecht antipodisch
tegenover den boosdoener, dat ze daaruit levenslang een certificaat van goed
gedrag zullen kunnen putten.
Een lid der Hoge Regering - wien ik by deze gelegenheid vriendelyk groet - zal
zich herinneren hoe zekere kastelein te Buitenzorg, om de hevig betwiste deugd
van z'n frikkadellen te handhaven, zich gedurig beriep op zyn militaire dienstjaren
en ‘eervolle vermeldingen’.
Zo zie ik weldra de oprichting tegemoet van een genootschap ‘deugdvrienden’,
wier geloofsbrieven bestaan zullen in een abeünten-bewys van den
Procureur-Generaal.
Ik weet niet recht - omdat ik nog altyd geen homme de lettres ben - onder welke
soort van schryvery die boutade tegen de braven
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- dat wil in casu zeggen: zy die geen 8½ moord begingen - moet gerangschikt
worden...
- Beste markies, wy noemen dat satire.
- Dan noemt ge 't verkeerd, mevrouw. In satire is overdryving, charge, karikatuur,
nietwaar? Welnu, ik overdreef of chargeerde niet, en dat heb ik zelden gedaan.
Vaak, ja byna altyd, nam ik in de maatschappy feiten waar, die op zekere wyze
voorgesteld - zonder evenwel in 't minst aan de waarheid te kort te doen - te koddig,
te vreemd, te pikant schenen om waar te kunnen zyn, en dit toch inderdaad waren.
Ziehier een courant, waarin iemand zich voor deze of gene betrekking aanbeveelt:
‘op grond dat hy in het proces tegen De Vletter, getuige der waarheid geweest is’.
Ik ben niet geheel zeker dat een uitbarsting van den Wageningsen berg - het hoogste
punt van den vulkaangordel die Nederland om de lenden sluit - Rotterdam en dat
courantje bereiken zoude. Maar laat ons dit aannemen ter liefde onzer nakomelingen,
dien we gaarne zo'n Herculanumpje gunnen. Ik vraag u, wat de opgravers in 't jaar
3600 van onze zeden zullen zeggen? Om den lezer in de stemming te brengen die
nodig is om achttienhonderd jaren vooruit te springen, voer ik hem achttien eeuwen
terug en herinner hem aan de opschriften en advertentiën die wy in onzen tyd te
Pompeï vonden. Och, er verandert zo weinig in de wereld die gedurig verandert!
Lees:
‘Behalve met deze fonteinen, waren de straten opgeluisterd met geschilderde
aankondigingen. Gehele muren waren daarmee beschreven, en hier en daar
nodigden nog witte vakken den belanghebbende uit, er gebruik van te maken. Ieder
die zulks verlangde, beschilderde ze met rode, lange, magere letters, op gelyke
wyze als doorgaans de laatste bladzyden van onze couranten gevuld zyn. Niets
belangwekkender dan deze opschriften, die ons al de bemoeiingen doen herleven
van dit lang gestorven geslacht.
Soms is het een verkiezing, soms een vereniging van namen van burgers, of van
kooplieden of handwerkers, die dezen of genen kandidaat aanbevelen voor het
aedilisschap of voor het duumviraat...’
Is het niet of men een beschryving leest uit onze dagen? Hoor verder:
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‘Andere aankondigingen geven ons het programma van de voorstellingen in het
amphitheater: deze of die groep van gladiatoren zal op dezen of dien dag in het
strydperk treden...’
Gladiatoren hebben wy niet, dit erken ik - tenzy ge onze septuaginta zo gelieft te
noemen, maar let eens op de taal, die 't beeld: ‘strydperk’ zó heeft vastgehouden,
dat we - lang na 't vergaan van worstelaars en tournooihelden - dat woord, ook in
den alleronbloedigsten zin, gebruiken, zonder er zelfs aan te denken dat het een
beeld is...
- Ik ben nieuwsgierig naar den kipas.
- Mevrouw, ik heb u niet voor elken avond een waaier beloofd. Misschien ook laat
ik uzelven de spyltjes in elkaar zetten. Kunt ge 't niet... tant pis pour vous. Maar ik
heb nog iets over de straten te Pompeï te zeggen:
‘Of wel de aankondigingen betreffen woningen en vertrekken die te huur zyn: In
de eigendommen van Julia Felix, dochter van Spurius, zyn te huur een badkamer,
een venereum...’
- Hé?
- Een venereum. Dat beduidde in die dagen zoveel als... mangelkamer.
‘Een venereum, negenhonderd(!) winkels (tabernae, uitstalkasten, toonbankjes)
terrassen (pergulae) en kamers op de bovenverdieping...’
Er mankeert maar P.G. aan, en ‘zyne bezigheden buitenshuis hebbende’,
nietwaar? Hoor verder:
‘Sommige opschriften met beschilderde of op den muur gekraste letters behelzen
invallen van ondeugende of kwaadwillige voorbygangers. Het ene zegt: ‘Oppius,
de lastdrager, is een dief, een schelm.’
- Arme Oppius!
Zo arm niet. Sedert achttien eeuwen trekt hy 't zich niet meer aan. ‘Op een muur
in de straat van Minerva, bevat een klimopblad in den vorm van een hart den zoeten
naam: Psyche. Elders heeft een guit, den lapidairstyl parodiërend, bekend gemaakt
‘dat onder 't consultaat van L. Nonius Asprenas en van A. Plotius, hem een
ezelsveulen geboren was...’
- Ik denk dat dit de annonce der bevalling van z'n vrouw beduiden moest. De man
was nederig...
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- En oprecht. Wel mogelyk.
Verder, in de straat der theaters, leest men het volgende: ‘Is verloren een kan
wyn: hy die haar terecht brengt by Varius, zal een beloning genieten; maar die den
dief vangt, krygt het dubbele.’ Eindelyk, nog andere opschriften geven den
voorbygangers orders tot het schoonhouden der straten, en herinneren in duidelyke
bewoordingen het engelse commit no nuisance, of: het is verboden hier...
- Te mangelen. Voyons nu, wat men over achttienhonderd jaren zal zeggen over
den man die ‘getuige der waarheid’ in het proces De Vletter geweest is?
- Mevrouw, er zullen in die dagen twee partyen zyn: de verachters en de pryzers
van onzen tyd. De contemptionisten zullen uit die hedendaagse muurtekening in
het Rotterdamse blaadje betogen, dat de waarheid nogal veel te lyden schynt gehad
te hebben in 1869, wyl 't als een heldendaad scheen te gelden dat men haar had
durven zeggen. De laudatores temporis acti daarentegen zullen uit dat feit het bewys
putten dat onze eeuw een ware lusthof van Astrea was, daar men - naar 't schynt
- de waarheid kon gebruiken om aan een baantje te geraken...
- Naar 't schynt, ja! Maar 't is te hopen dat de archaeologen der toekomst dan
meteen hebben weten op te sporen, of de man op die zonderlinge recommandatie
inderdaad aan een betrekking geholpen is. Tot zolang blyft het de vraag, of hy z'n
Pompeïse eeuw begreep! Men ziet het meer, dat een beroep op waarheid niet juist
de beste manier is om zich aangenaam te maken. De contemptionisten zouden
bovendien de ganse zaak kunnen omkeren, en uit het feit dat zo'n waarheidlievend...
- Ezelsveulen.
- Juist. Ze zouden uit het feit dat die man om een betrekking verlegen was, kunnen
opmaken dat Astrea niet zo prettig was gelogeerd in onze eeuw, als de pryzers
voorgaven...
- Ik bewonder uw scherpzinnigheid, en erken dat muurschilderingen met of zonder
magere letters, courantengeschryf - met of zonder idem - kunnen gelezen worden,
veronduidelykt en niet begrepen, gelyk men wil. En zelfs de hoofdartikelen, welker
letters althans niet aan magerheid laboreren...
- Eindelyk actualiteiten!
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- Ik meen u uitgelegd te hebben dat hoofdartikelen niets hebben uit te staan met
actualiteit. Het sneeuwt... ziedaar iets actueels.
- Wy wensten iets te horen dat belangryker, ongewoner en treffender was. Iets
dat ons minder koud liet.
- In elk natuurkundig schoolboek kunt ge lezen dat het dek van sneeuw de
wintersprei is, waaronder de velden zich sluimerend herstellen van de
vermoeienissen der zomervermaken. Ookwerkt de electriciteit zo byzonder gunstig
op 't gewas van aanstaand jaar. Zo zeggen de natuur-theologen. Onbelangryk is
een gesprek over sneeuw dus niet, al ware 't alleen door de aanleiding die 't ons
biedt den heren te vragen, hoe nu de velden 't maken tussen de keerkringen, die
zonder zo'n sprei, zonder die electriciteit, zonder zo'n jaarmiddagslaapje, altyd door
gereed moeten liggen om vrucht te geven? Uw klacht over de gewoonheid van de
sneeuw begryp ik niet, daar verreweg 't grootste gedeelte uwer 1300.000.000 minus
één natuurgenoten nooit een sneeuwvlok gezien heeft. En treffend? Ga eens
wandelen, en voel hoe u de Nederlandse hoop des Vaderlands raken zal met een
ferm gekneed démenti. Minder koud? Op den St Bernard gebruikt men de sneeuw
als verwarmingsmiddel. 't Regent kachels in die streken. Actualiteiten!...
Ik hoop toch dat ge te beschaafd zyt om te verlangen dat ik in myn gesprekken
met u politiek of staathuishoudkunde behandelen zou?
- Zou die begeerte onbeschaafd wezen?
- Ja, want ze is: overbeschaafd, oneerlyk en dom. Oneerlyk, omdat ge meer
vorderen zoudt dan u toekomt, meer ook dan ge betalen kunt...
- Markies... wy bidden u, schryf onze namen niet op de muren van Pompeï.
Oppius...
- Was een dief en een schelm. Connu! Er staat niet by, wat hy stal, en hoe hy
bedroog. Een dief nu zyt ge nog niet, omdat ik me niet zo makkelyk bestelen laat maar wel legt ge 't er enigszins schelmachtig op toe, my meer te ontnemen dan ik
u schuldig ben voor 't glas suikerwater dat ik hier gebruik, en de eer van uw
gezelschap.
- Broomnatrium!
- Je ne dis pas non. Laat eens zien wat ge van my verlangt. We
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zullen met het Zuiden beginnen. Daar liggen koninkryken overvloeiende van
Katholicisme, olyven en vryzinnigheid. Ik ben, als Pallas Athene, van de olyvenparty,
maar die vormt de minderheid. ‘Onfeilbaarheid, concilie, ultramontanisme, stoel van
den H. Petrus,’ roept men aan de ene zyde. ‘Vooruitgang, eenheid van Italië,
afschaffing der kloosters, spoorwegen en grondwetten’, wordt er geantwoord. - Ik
blyf altyd van de olyvenparty, dat begrypt ge! - ‘De Koningin heeft juwelen mee
genomen!’ roept de Spaanse minister. ‘Praatjes!’ is de repliek van de arme vrouw,
‘die in den vreemde genadebrood eet. (Dat is de term.) ‘Vryheid, schreeuwen de
Spanjaarden, vryheid als in Engeland! Herstel der financiën, weg met de Bourbons
voor eeuwig! (Zo'n eeuwigheid duurt niet lang.) Leve de Republiek!’ ‘Neen, zeggen
anderen, we willen wel een Koning, maar hy moet niets in te brengen hebben. Het
ware model van een Koning is stom, doof, blind... Zo'n Koning zou ons lyken. Vivat
de hertog van Genua!’
Wel beschouwd is 't niet heel vererend, onder zulke omstandigheden tot Koning
te worden uitgeroepen. Men zegt dan ook dat Ferdinand van Portugal, die ook op
de lyst der candidaten gezet was, den Cortes een proces van injurie zal aandoen.
Hoe dit zy, ik blyf nog altyd trouw aan de olyvenparty.
‘Duitse eenheid, horen we wat noordelyker, Zündnadel-onderwys en verplicht
scherpschieten, dat is het ware! Annexatie, Hohenzollern, Jahdehaven en
Noordduitse zeehelden... Ziedaar de toekomst!’
't Is wel mogelyk, maar ik houd het - met respect gezegd - met Pallas Athene, al
veranderde ook Prins Adalbert de admiraal, in den strydraskwekenden Poseidoon,
waarop echter, naar ik hoor, weinig kans is.
‘Vryheid - 't oude deuntje - conciliatie, rechten van den mens, dynastie-belang,
impératief mandaat, l'honneur de la France, tribune, plébiscite, Rochefort, Raspail,
Ledru Rollin, Victor Hugo, Jules Simon; Olivier, 't evenwicht van Europa, l'isthme
de Suez, crédit foncier, crédit immobilier, Pereire, insecticide...
Ja, wél beschouwd blyf ik by m'n olyven.
Want zie, mevrouw, me twelk recht eist ge dat ik u den Ariadnedraad lever in dien
doolhof? Moet ik uitwyzen of Pius XI on-
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mogelyk fouten maken kan? - Onder ons, ik heb 'n halve eeuw geleefd in de mening
dat de pauselyke onfeilbaarheid een uitgemaakte zaak was. - Moet ik zeggen of
Isabella 't speelgoed de ses pères heeft meegenomen? Kunt ge van my verwachten
dat ik wysheid verkoop over Italiaanse toestanden die ik niet ken? En al kende ik
die ten dele, al ware het dat ik dáárover, en over andere zaken in Europa, een
oordeel wist uit te spreken dat de moeite van 't opschryven of aanhoren waard was,
wie zegt me dat gy op de hoogte zyt om te begrypen wat ik betoog? Komaan,
mevrouw, erken dat ge overbeschaafd waart, toen ge u hieldt alsof een beetje politiek
in onze causerie u welkom wezen zou. Geloof me: het sneeuwt. Laat u dit genoeg
zyn.
- En de Nederlandse toestanden?
- Ook dit is wat veel gevergd, sedert ik daarover zo dikwyls sprak zonder baat. Is
er één Droogstoppel bekeerd, sedert ik Mr Publiek z'n portret liet zien in m'n spiegel?
Integendeel! Velen die in den aanvang zich aanstelden, of ze den man behoorlyk
verachtten, vonden 't later veilig zelf aandeel te nemen in de firma Last & Co en een
huisje te huren op de fameuse Lauriergracht. Hebt ge de verschenen afleveringen
*
van Insulinde gelezen? Zie eens hoe Prof. Veth heel voorzichtig, heel... heel...
Een koninkryk voor een adjectief!
Nu, zonder koninkryk dan, zie eens hoe Prof. Veth, de referent uit den Gids van
Juli-Augustus 1860, over de ‘mogelyke overdryving’ in den Havelaar spreekt. Ge
begrypt, hoop ik, hoe men er moe van worden kan, 't strand te ploegen...
Waarover spraken wy, voor we die opschriften te Pompeï lazen?
- Ge zeidet dat Traupmann...

*

Een schoon werk. De schryver Russell Wallace valt my aan en Prof. Veth, de vertaler... nu
dat later!
Er blykt dat Wallace den Havelaar niet heeft gelezen, en zelfs niet onder de ogen heeft gehad.
Hoe dit zy, ik beveel zyn arbeid - vooral met de noten van den heer Veth - ten zeerste in de
aandacht van het Indisch Publiek, schoon men 't den schryver moet ten goede houden dat
hy, na een al te oppervlakkig onderzoek, over den staatkundigen toestand van Indië oordeelt.
De gewone fout!
Uit een geologisch, ethnologisch en botanisch oogpunt zal Wallace's arbeid velen welkom
zyn.
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- Ik weet. Welnu, hoe braaf ook het tweeduizendkoppig publiek in de rechtszaal zich
op eenmaal voelde, hoe hoog ook elke getuige, die zich reus maakte door op de
schouders te klimmen van den armen zondaar, zich verhief boven gewone
stervelingen, noch getuigen noch publiek konden, wat de majesteit der bravigheid
aangaat, in de schaduw treden van de magistratuur. Zo'n voorzitter van een Crimineel
Hof, zo'n lid, zo'n griffier, zo'n huissier, zo'n bode...
Dat alles zondigt niet, drinkt niet, zucht niet, hoest niet, zweet niet...
Niets menselyks is in hen!
Vyf kwartier lang heeft die Procureur-Generaal nodig gehad om lucht te geven
aan z'n verontwaardiging. En men zegt, qu'il en a de reste encore.
Zo-even was ik verlegen om een adjectief, toen ik geen kans zag om zekere niet
‘mogelyke’, maar zeer stellige flauwhartigheid en lamlendigheid te beschryven, doch
ziedaar, zo'n Procureur-Generaal die 't woord voert tegen een twintigjarigen negend'
halfvoudigen moordenaar is nooit verlegen om 'n byvoegelyk naamwoord. Zyn
adjectieven zyn als stampers in den vyzel des artsenymengers, zyn bywoorden
verpletteren als mokers op 't aambeeld der metaalwerkers.
Ik geef u te raden op welke wyze die Fransman de kinderen der ongelukkige
vrouw Kinck vermoordde?
De lykjes droegen de kentekenen dat de slachting had plaats gehad: cruellement!
O Traupmann, boze, gemene, kwaadaardige, in-slechte - dat wil eenvoudig
zeggen: domme, dwaze - Traupmann, mocht ge 't eens weder doen, ik bid u, ik
bezweer u om den wille der liefde van alle mogelyke Procureurs-generaal... vermoord
dan niet ‘wredelyk’. Worg, hak, steek, sny, kerf... al wat ge wilt, m'n jongen, maar
doe 't met procureurs-generalyke zachtmoedigheid. Kittel uw slachtoffers, streel ze,
koester ze... stoot ze de wereld uit met een lach van genoegen op 't gelaat, maar
eilieve, onthoud u voortaan van alle wreedaardigheid by 't moorden. Bedenk dat de
ziel van een procureur-generaal daaronder lydt. En welk een ziel! Hoogste goedheid,
uw naam is intelligentie!

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

305
Voor 'n paar jaar las ik in een tydschrift, ‘uitsluitend oorspronkelyke stukken
bevattende’ - dus zeer mooi - een verhaal waarin een persoon voorkwam, die my
byzonder interesseerde. ‘Arthur, de kamer binnentredende, zag de dierbare patiënte
op de sofa liggen. De brave, oude geneesheer zat aan haar zyde. Hy scheen haar
zo-even den pols gevoeld te hebben...’
Die Arthur nu was my een wonderman. Ik begreep niet hoe hy 't aanlei om op 't
gelaat van den braven ouden geneesheer te ontwaren dat deze zo-even...
Maar op eenmaal is my de zaak helder geworden. Arthur is tegenwoordig
procureur-generaal. Het is iets eigenaardigs van grote mannen dat zy zich nooit
kunnen verborgen houden. Als incognito koningen verraden ze zich altyd door het
goudgeld van hun genie. In de acte van beschuldiging tegen Traupmann komt in
de beschryving van den toestand, waarin het lyk der vrouw van Kinck gevonden
werd, de zeer bezwarende omstandigheid voor:
Ze was in den nek - of hals: cou - gewond met... een lang mes! Begrypt ge,
president en leden van het hof, het mes was lang! Gezworenen, bedenkt dat het
mes lang was! Publiek... neen, tot Publiek spreekt de magistraat niet - en daarin
heeft hy groot gelyk - maar hoe dit zy, dezelfde Arthur wiens blik in één gezichtsgreep
de polsgevoeldhebbendheid des ouden, braven geneesheers samenvatte, had aan
de halswonde van dat lyk de lengte van het mes gemeten. En hy gebruikt die lengte
- gemultipliceerd met de uitgebreidheid van z'n acte die nog langer was dan
Traupmann's mes zelf - om met het volle gewicht zyner onkreukbare deftigheid neer
te donderen op den armen duivel die daar zit te sidderen op 't bankje der
beschuldigden.
Wat hy wel gedacht mag hebben, die bloeddorstige dwaas, toen hy zich de lengte
van dat mes hoorde verwyten? Iets als: een andermaal neem ik een bowie-knife?
Kort na den moord las ik in een Vlaams blaadje het uit Paryse berichten
overgenomen relaas van het vinden der lyken te Pantin. Een der redacteuren van
het Franse blad had zich naar Roubaix begeven, om daar wat nieuwtjes of
byzonderheden omtrent de familie Kinck byeen te sprokkelen. Hy beschreef de
straat en 't huis waar zy gewoond had. Wat hem - en my ook -
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't meest trof, was het speelgoed der kinderen! Een wollen schaapje op rollen stond
daar in den hoek, alsof 't de terugkomst wachtte der kleine Hortense...
Maar zie, daar hingen de familie-portretten! Jean Kinck ziet er somber en
zwartgallig uit. Bloeddorst en hebzucht staan te lezen in die trekken...
Ge weet hoe in den aanvang Mr Publiek het voornaamste slachtoffer van
Traupmanns misdaad voor den dader had gehouden. En die ‘speciale correspondent’
las op dat portret precies wat Mr Publiek hem had voorgezegd. Stel nu nog
vertrouwen op ‘speciale correspondenten’.
Die geschiedenis van dat weemoedige wollen schaapje op rollen geloof ik ook
niet meer.
En Lachaud zal dien kwajongen verdedigen. Wat zal hy zeggen? Indien hy er talent
by te pas brengt, noem ik hem verachtelyk. En ik vrees er voor.
Kent ge iets afzichtelyker dan zo'n moordenaarsredder?
- Soit! Maar als hy met al z'n talent - gelyk te voorzien is - dien Traupmann nu
niet redt?
- Dan had hy geheel op den achtergrond kunnen blyven. Zoals thans de zaak
staat, kan hy niets inbrengen dan gemeenplaatsen die op elken misdadiger, of
paradoxen die op niemand toepasselyk zyn. In beide gevallen schaadt hy aan de
roeping des rechtsverdedigers. Hy maakt zich of te schande door gewoonheid, of
onvertrouwbaar door jacht op effect. En nog iets, zoudt ge dien Lachaud tot
verdediger wensen, indien uw leven in gevaar was voor een jury?
- By no means. Ik vrees dat men my ongehoord voor schuldig houden zou, omdat
m'n zaak behoefte had aan zó'n advokaat! - Precies m'n idee.
Den Haag, 29 Dec. 1869
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De Maatschappy tot Nut van den Javaan
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GESCHREVEN

5 OCTOBER 1869
10 OCTOBER 1869

GEPUBLICEERD
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De Maatschappy tot Nut van den Javaan
Aan het Bestuur der Haagse Afdeling van de Maatschappy tot Nut van
den Javaan.
Wel-Edele Heren!
Ik ontving zo-even Uw uitnodiging om by te dragen aan een ‘fonds voor het Onderwys
onder de Javanen’, en ben zo vry U daarover myn verwondering te betuigen.
Het konde U toch, naar ik meen te mogen veronderstellen, bekend zyn, dat ik
aan het welzyn der inlandse bevolking van Nederlands-Indië heb ten offer gebracht
wat een mens offeren kan, en derhalve iets meer dan de velen die met het oog op
pensioensreglement of arrondissering van fortuin, de misbruiken op Java rustig
aanzagen - zo niet erger! - tot op den dag dat het bestryden daarvan zoude kunnen
plaats hebben zonder gevaar, of zelfs met voordeel.
Ik meen het dus zonderling te mogen vinden, aangesproken te worden om hulp,
namens de door U vertegenwoordigde Maatschappy, die naar myn innige overtuiging,
door de ogen des volks af te leiden van de ware oorzaken der kwaal, het hare
bydraagt om die kwaal te bestendigen en ongeneeslyk te maken. Wie inderdaad
prys stelt op beschaving, tracht haar niet bespottelyk te maken door het uitreiken
van geïllustreerde schoolboeken, printjes en hand-atlassen aan de slachtoffers van
stelselmatige knevelary, mishandeling en moord.
Met nog enige andere elementen - vals liberalisme (vryarbeidschwindel),
‘baarsheid’, kleinstädterei, ‘geloof’, geldzucht, e.d. - is de Maatschappy tot Nut, enz.
onbewust een der werktuigen in de hand van het boze, en als zodanig een domme,
wrede satire op de Havelaarszaak, waarin de kanker die Indië opvreet, met den
vinger is aangewezen.
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Onbewust? Ik geloof het!
Maar niet geloof ik dat die onkunde als verschoning gelden mag, sedert ik ieder
die lezen kan in de gelegenheid stelde minder onnozel te wezen.
Zeer gaarne wil ik naar myn zeer beperkt vermogen iets bydragen, zodra er gelden
worden gezameld voor een fonds om lezen te leren aan het Nederlandse Volk.
Het doet my intussen zeer leed te moeten ontwaren, dat achtenswaardige
personen, als waarvoor ik de ondertekenaars der my geworden circulaire houde,
zich hebben laten verlokken ten behoeve van Droogstoppels bezwaard gemoed de
rol van Tetzel te spelen.
Met de meeste onderscheiding heb ik de eer te zyn
UwEd. Dw. Dienaar,
DOUWES DEKKER.
's Hage, 5 October 1869
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GESCHREVEN OCTOBER-NOVEMBER
GEPUBLICEERD SEPTEMBER

1868 EN MEI 1870 - JULI 1871
1870 - AUGUSTUS 1871
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Ideeën, derde bundel
‘Een zaaier ging uit om te zaaien.’
JEZUS

541.
Niets is algemener dan wanbegrip. Dit verschynsel laat zich verklaren door een
soort van kansrekening. De waarheid is één, en het getal onwaarheden is oneindig.
Wie dus eenvoudig raden zou naar de juistheid van een mening, heeft zovele kansen
tegen zich, als de oneindigheid meer is dan één.
Zo ins Blaue hinein raden, doen wy echter zelden. En al doen wy het nu en dan,
toch maken wy ons - en vooral anderen - diets dat wy niet geraden maar geoordeeld
hebben. Het is waar, dat we by dit voorgewend oordelen met zwakke gegevens
tevreden zyn. Ik heb te Homburg een speler gekend, die op rood zette als de croupier
van den dag blond was, en op zwart zodra die geëmployeerde er wat donker uitzag.
Ik ben niet ver genoeg ingedrongen in de diepzinnige kansrekening van dien wysgeer,
om te weten aan welken kant hy z'n geld waagde, als de dienstdoende priester in
den tempel van 't geluk een grysaard was, of 'n kaal hoofd had, maar dit is zeker,
dat hy met een soort van minachting neerzag op de onvoorzichtigen die ‘zonder
systeem speelden’ zoals hy 't noemde. Van veine of déveine wilde hy niets weten
‘Il n'y a pas de chance, zeide hy, alles is zekerheid.’ Toen hy eindelyk décavé was
- de term voor: gesprongen zyn - schreef hy z'n tegenspoed toe aan de twyfelachtige
kleur van 'n pruik die hy voor roodbruin had aangezien, en die by nadere
beschouwing verschoten zwart was gebleken.

542.
Geen mening is zo ongerymd, dat ze niet haar aanhangers heeft, en geen dwaling
is zo zot, dat zy niet nu en dan door zogenaamde wysgeren in bescherming genomen
is, vooral door hen die de wysbegeerte - een roeping van alle mensen - tot een
beroep van enkelen hebben gemaakt. En ook buiten den kring van beroepswysgeren,
zal men dikwyls een hartelyke ingenomenheid ontdekken met alles wat onwaar is.
De proef is makkelyk
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te nemen. Men verzinne een onmogelyk feit, men dele dat met nagebootste
verwondering mede, en terstond zal men personen vinden, die op fysische,
mathematische, filosofische, theologische, morele of statistische gronden betogen,
dat het door u waargenomene zeer natuurlyk is. Aan het hof van Karel Stuart - of
Jakobus, ik weet niet juist - oogstte een geleerde hogen lof in over de verklaring
van 't mysterie: waarom een gedeeltelyk met water gevulde vaas niet toenam in
gewicht, wanneer men een vis in dat water wierp. Een ander geleerde wist precies
uit te leggen, waarom een tuinspiegel - dien de tuinman, buiten zijn weten enige
ogenblikken tevoren had omgekeerd - zo warm was aan de schaduwzy. Zo zullen
behouders u ten duidelykste aantonen, waarom het Volk zich zo byzonder gelukkig
voelt onder een ouwerwetse regering. Vele liberalen zullen u verklaren, waarom het
vlees zo schandekoop is onder een zogenaamd vryzinnig bewind. En... en... zy
allen onderzoeken liefst niet, of 't wel inderdaad waar is, dat de in den emmer
geworpen vis geen zwaarte aanbracht?

543.
In den tyd toen allen nog aan alle spoken geloofden, vond men geleerden, die over
den aard en den werkkring van die spoken lange verhandelingen schreven, en nog
heden ten dage bestaat een zeer groot gedeelte onzer litteratuur, uit nasporing der
eigenschappen van dingen die er niet zyn. Ik heb een akademisch proefschrift
gelezen van een doctorandus in de rechten, waarin op medische gronden
allerduidelykst werd aangetoond waarom een heks geen kind kon ter wereld brengen
dat den Duivel tot vader had. De strafbaarheid van zodanige vrouw was daarom
niet geringer, meende die denker - ze had zich met den Duivel niet zo intiem moeten
inlaten! - maar de vonnissen waren, wat de konsiderans aangaat, inkorrekt. (279)
Dit prachtstuk van doctorerende intelligentie was 'n honderd jaar oud, maar ik durf
beweren dat veel verhandelingen uit ónzen tyd - over de ware natuur van 't een of
ander - even zot zyn.

544.
De zucht om te verklaren en op te helderen staat alzo vaak het weten in den weg.
En dit is alweder zeer natuurlyk. De vraag: is deze zaak zo? levert minder
gelegenheid tot diepzinnig
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aant.

antwoord, dan het onderzoek: waarom die zaak aldus wezen zou? en menigeen
schrikt terug voor 't verliezen van een leugen, indien zo'n leugen het punt van uitgang
worden kon van kwasigeleerde betogen. Indien Columbus Amerika niet ontdekt
had, zouden al zyn tegenstanders onuitputtelyk zyn geweest in bewyzen: dat
daarginds in 't Westen onmogelyk land liggen kón.

545.
In 't algemeen is het volk gretig naar verklaring van 't onware. Niemand zou de
moeite nemen te luisteren naar een betoog dat 2 × 2 = 4 is, maar de verkondiger
van de onwaarheid dat 2 × 2 meer of minder is dan vier, zal te allen tyde op een
talryk auditorium kunnen rekenen, als hy slechts zorg draagt z'n ongerymde stelling
enigszins te omwikkelen met geleerd-schynende frazen. En zelfs hieraan is geen
behoefte, zolang slechts het door hem verkondigd wanbegrip overeenkomt met de
conventionele waarheid van de eeuw, van 't jaar, van den dag. Geen onwaarheid
is heden stuitend, die zich enigszins geleidelyk aansluit aan de onwaarheden van
gisteren. Leugen splyt de gemoederen als een keg, en ál te gemakkelyk laat zich
die wigge voortdryven, wanneer de mokerslagen worden toegediend door officiële
hand. Mocht iemand menen dat ik overdryf? Ik zal hem een bewys geven voor de
waarheid myner stelling, zodra ik deze plaats zal verlaten hebben, omdat ik by den
aanvang myner rede my geen vyanden wil op den hals halen. Er zyn nog altyd veel
personen die een... drieënigen haat koesteren tegen arithmetische juistheid.

546.
De kans op dwaling in het oordeel wordt geringer, indien men van de te beoordelen
zaak iets weet, en zou geheel verloren gaan, wanneer men van die zaak alles weten
kon. Doch dit laatste is nooit het geval. Zekere volksuitdrukking: ik weet er alles van,
die tot een stopwoord is geworden - te Parys noemt men dat: une scie, 'n zaag - is,
wel beschouwd een doorgaande bespotting onzer verwaande onkunde. ‘Ik weet er
alles van’ zou eigenlyk, wél opgevat, beduiden: ik verkeer in de mening, dat wat ik
van de zaak weet, alles is. Er blyft dan te onderzoeken over, hoe groot het terrein
is, dat buiten den gezichtskring ligt van den met weinig tevreden spreker, en dit zal
wel nagenoeg
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in verhouding staan tot hetgeen hy wél overzien kan, als de oceaan tot den kring
waarvan elke schepeling het middelpunt, en een cirkel van ongeveer twintig mylen
den omtrek uitmaakt.

547.
Hoe dit zy, onze plicht is - voor zo ver we wysheid begeren - niet te zeer toe te geven
in verklaarwoede, voor wy ons overtuigd hebben: dat de te verklaren zaak inderdaad
bestaat. De vraag: is dit zo? behoort te allen tyde het onderzoek: waarom het aldus
wezen zou, vooraf te gaan.

548.
En nog iets is nodig. Wy zyn redelyk verplicht, onszelf rekenschap te geven van de
betekenis der woorden die - by benadering slechts - onze gedachten voorstellen,
en onze denkbeelden aftekenen. Alle onderzoek immers zou ydel zyn, indien wy 't
niet eens waren met onszelf en anderen, omtrent de identiteit der zaak, welker
behandeling ons bezig houdt.

549.
Reeds elders heb ik gezegd: de jeugd moet zich oefenen in bepalen. Dat ik daarby
uitsluitend van de jeugd sprak, was uit bescheidenheid en... wanhoop.
Bescheidenheid, omdat ik vreesde dat ouderen myn lessen zouden minachten.
Wanhoop, uit twyfel aan den goeden uitslag myner pogingen by zovelen die jaren
lang zich vergenoegden met een zeer onwysgerig: à peu près, of 'n brutaal: in 't
geheel niet.

550.
Ja, bepalen!
Indien ik hedenavond slagen mocht in het aantonen der ware betekenis van 't
woord: Vrye Studie, zou ik het hier doorgebracht uur voor u en my goed besteed
*
achten. Niet omdat ik beweer u iets nieuws te kunnen zeggen - de waarheid is oud
- maar het zou kunnen zyn dat ik u het oude voorstelde op een wyze die het voor
veroudering bewaarde. Zó immers handelt ook de Natuur die - onmachtig tot
scheppen - telkens iets nieuws schynt voort te brengen door oneindige verandering
van samenstelling. En méér doen, of ánders handelen dan zy, kunnen wy niet.

*

Deze verhandeling werd in het studentengezelschap ‘Vrye Studie’ te Delft voorgedragen.
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551.
Ik begon met te wyzen op de geringe kans ener juiste opvatting, tegenover de talloze
manieren waarop men zich een zaak ónjuist kan voorstellen. (541) In tydschriftjes
als byv. de Fliegende Blätter vindt men gewoonlyk een vry uitvoerige rubriek met
opschriften als: wie sich der Michelbauer einen König vorstellt, of: was sich der
vize-actuarius beim letzten Urteil denkt, e.d.
Het spreekt vanzelf dat de koning van den Michelbauer een deftige, stuurse,
onbeweeglyke ouweheer is, met een stok of scepter in de hand, omgeven door
byldragers die op een wenk van Z.M. wachten, om dezen of genen het hoofd voor
de voeten te leggen. De adjunkt-griffier vraagt verbaasd, wat er van hem worden
zal, zodra er na het laatste Urteil - vonnis - geen vonnissen meer te schryven zullen
zyn? Elders vinden wy 'n Kinder-wärterin die in hooggespannen eerzucht zich
voorstelt als baker te fungeren by de wieg van 't kind: beschaving in 't Oosten, enz.

552.
Welnu, al deze en dergelyke zotternyen zyn niet zo overdreven als men meent, en
nooit las ik onder bladvullingen van den almanak, een gemaakte bêtise, waarvan
niet een tegenhanger zou aan te wyzen zyn in 't werkelyk leven. Een voorbeeld?
Toen men in Mei 1848, te Batavia 'n meeting hield, om ook voor Indië wat te vragen
van de vryheden waarmee de europese markt voor een ogenblik overvoerd was,
kwam natuurlyk het grote woord: Vrye Drukpers op 't program. Ik verzeker u dat
veel yverige voorstanders van die nieuwe vryheid daarmee bedoelden: kosteloos
adverteren van sterfgeval, geboorte, huwelyk, enz.
Die domme liplappen, nietwaar? Eilieve, niet zoveel dommer dan zy die hier te
lande voor vryen arbeid van den Javaan yveren. Ik maak een uitzondering ten
opzichte dergenen die - niet uit domheid, maar uit politiek of industrieel eigenbelang
- spekuleerden op den klank van 't woord vry.
Hoe dit zy, noch die onnozelen te Batavia, noch de misleide filantropen in
Nederland, zouden in den val gelopen zyn, indien zy hadden aangedrongen op 'n
bepaling der gebezigde termen, en ik zou niet spoedig gereed zyn, indien ik alle my
bekende voorbeelden wilde opsommen van dwaling, die uit het ver-
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keerd toepassen van een klank, of uit het verschillend opvatten daarvan, is
voortgevloeid. Woordspeling, meer of min opzettelyk, speelt een grote rol in de
geschiedenis der afdwalingen van den menselyken geest, d.i. in de Geschiedenis
der Mensheid.

553.
Wat is Vrye Studie? zy derhalve de vraag die ik, over vrye studie zullende spreken,
my in de eerste plaats ter beantwoording heb voorgesteld.
Vrye Studie is het onbelemmerd streven naar waarheid.
Eenvoudiger definitie zal er wel niet kunnen gegeven worden. Eenvoudig, wat
den vorm aangaat, doch niet zo eenvoudig van betekenis, daar het woord
onbelemmerd op duizenderlei wyzen kan worden uitgelegd. Wat den een 'n
belemmering is of toeschynt, schynt of is dat niet voor een ander. Ja zelfs komt het
voor, dat sommigen een hulpmiddel zien, in wat door anderen als een belemmering
wordt vermeden, of afgekeurd.
Indien wy dus elkander juist verstaan over de betekenis van het woord:
belemmering, zullen wy tevens vry wel overeenkomen in opvatting der bepaling:
dat Vrye Studie het onbelemmerd streven naar waarheid is.

554.
Veel zaken van hoog gewicht hebben slechts een negatief bestaan. Gezondheid is
absentie van kwalen. Reinheid, absentie van vuil. Onschuld, absentie van het boze.
Zo ook is vryheid: absentie van dwang. Vrye Studie: absentie van belemmering in
het nasporen van de waarheid.
Indien wy ons voorstellen dat iemand onzer zich naar buiten zou begeven om te
onderzoeken of het regent, zou 't van weinig waarheidszin getuigen, hem a priori
op te dragen terug te keren met het antwoord: ‘ja, het mot een beetje’ of: ‘volstrekt
niet, de lucht is helder.’ Wanneer het ons inderdaad om waarheid te doen is, behoren
wy af te wachten, niet voor te schryven welk antwoord de naar buiten gezonden
persoon brengen zal.
Doch er is meer. Wy mogen hem niet beletten de hem opgelegde taak te
volbrengen, door hem vast te houden, en alzo het onderzoek onmogelyk te maken.
Last tot onderzoek met verhindering van onderzoek, is even dwaas als... zekere
theologieën die aan geblinddoekten het ‘onderzoekt de schriften’ toeroepen.
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En eindelyk is het van belang, wanneer het ons inderdaad om juiste berichten over
het weder te doen is, daartoe iemand te kiezen, die in zichzelf de nodige
verstandelyke en zedelyke geschiktheid bezit om ons de vereiste inlichting te geven.
Zonder nu myn voordracht al te preekachtig in te delen, acht ik het niet
ondoelmatig, hier plaats te geven aan de opmerking dat er in het gekozen voorbeeld
drie hoofdoorzaken zyn aangewezen, waardoor ons streven naar waarheid ydel
kan gemaakt worden, drie belemmeringen alzo, die het slagen in den weg staan:
Ten eerste. Het opdringen van een vóóroordeel.
Ten tweede. Het beletten van onderzoek.
Ten derde. Ongeschiktheid van de onderzoekende persoon.

555.
Het opdringen van vóóroordelen.
Hieraan zyn wy onderworpen van de geboorte af. Onze eerste professoren - min,
baker, kindermeid en buurjongetjes - helaas, waarom moet ik hier byvoegen: soms
ook ouders! - beyveren zich, zodra het kind vatbaar wordt voor indrukken, en dit is
in zekeren zin reeds vóór de geboorte het geval, van deze vatbaarheid misbruik te
maken op een wyze die naderhand het onbelemmerd streven naar waarheid in den
weg staat. Het is of de omstanders by een kraambed zich haasten den pas geboren
wereldburger te overstelpen met hun trop plein van opgehoopte dwaasheden,
behoudens zyn recht om later weerwraak te nemen, en zich daarvan te ontlasten,
zodra hyzelf in de gelegenheid wezen zal een nieuwen reisgenoot onbekwaam te
maken tot vrye studie.
En... 't is zonderling, in dwaling kent de anders zo nauwkeurig boekhoudende
Natuur geen balans.

556.
Wie een onwaarheid meedeelt, wordt geen leugen armer. Het onjuist oordelen gelykt
een sloot die groter wordt naarmate men meer daaruit weggraaft.

557.
De eerste leugens waarmee men het kind vatbaar maakt tot het slikken van meer,
zyn het bakeren, kleden, heen en weer schudden, wiegen en zoet-zyn. Zelfs het
lichaam mag niet vry studeren. De arme kleine die zich, met de hele wereld van
ruim-
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te vóór zich, stoutelyk inbeeldt daarvan gebruik te mogen maken, wordt... ingepend:
eerste belemmering! Iets later dost men het arme wicht in jurken, hoeden, keurslyfjes,
kousen en schoenen, welke laatste, om toch goed te doen zien dat ze tot niets
dienen dan om het fatsoen der ouders te tonen aan buurjuffers en bezoekers, geen
of maagdelyke zolen hebben. Men haast zich den kleine te stempelen met het
eigenaardige cachet der Westerse beschaving: likdoorns. Een baker of kindermeid
die niet door aanhoudend heen en weer schokken haar best doet om de weke
hersentjes tot moes te verwerken, wordt weggejaagd: ‘ze heeft geen hart voor
kinderen.’ Het eerste welkomstgeschenk waarmee wy onze kleine makkers
begroeten, is alzo een kunstmatige zeeziekte. En waar de armen of knieën van
kindermeid, baker of moeder tekortschieten, heeft men een wieg uitgedacht, een
hobbelenden bak, die de misselyke beweging van een Zuiderzeesen beurtman by
deining dwarsscheeps, vry wel nabootst. Dat zo'n kind eraan gewoon raakt, betwist
ik niet. Maar dat deze gewoonte het tevens voorbereidt om zeeziekerig te denken,
houd ik staande.

558.
En 't zoet-zyn! Geen vrye studie voor de longen! Zwygen is de eerste plicht van den
nieuwen wereldburger. ‘Och heden, buurvrouw, 't kind is zo zoet, je hoort het niet.
't Is of ik geen kind heb.’ Dit is de grootste lofspraak die men den jonggeborene
geeft, en 't heeft er veel van, of de ouders de ware deugd van 't zyn, hierin zoeken,
dat hun kroost zich aanstelt alsof 't er niet was. Me dunkt, zy die zich zo verheffen
op de onhoorbare kinderdeugd van hun spruiten, hadden beter gedaan zich met
poppen te behelpen, maar... zonder mekaniek. Want als de nagemaakte kinderen
door 't drukken op een klep in den onderrug: papa! mama! kunnen zeggen, zouden
de wezenlyke kinderen 't weer winnen in zwygende deugd.
Dus: geschudde hersens en werkeloze long! Is 't wonder dat wy zo weinig
begrypen, en dit weinige zo slecht weten te zeggen?

559.
Misschien heb ik deze opmerkingen ten onrechte plaats gegeven in de rubriek:
opdringen van vóóroordeel. Een en ander maakte slechts de voorbereiding uit, om
alle volgende vooroor-
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delen met graagte, of althans zonder weerzin, te doen aannemen. Zo bestrykt en
beduimelt u de magnetiseur. Zo laat u de bioloog tot het anaesthetiseren enige
minuten op een bepaald punt staren. Ik voorzie den tyd, dat deze heren hun patienten
in een wieg of op den schoot van 'n baker zullen leggen, en voorspel hun een
schitterend succes.
Ja, dat alles is slechts voorbereiding. De eigenlyke toepassing van de
vooroordeelkultuur kan nu volgen. Men dringt het kind allerlei leugens op, die niet
zozeer op zichzelf schadelyk zyn - de werkkring van den knaap of van het meisjen
is daartoe nog te bekrompen - maar hierom zo nadelig werken, wyl de kleine mens
gewoon raakt, in plaats van de vraag: wat is waarheid? zich telkens deze andere
vraag voor te leggen: wat zegt hierover baker zó of zó? Hoe oordeelt de heilige die
en die? Hoe luidt de jurisprudentie van den hove?
De ziel moet zich vergenoegen met nagemaakte spys, en raakt zodoende
onbekwaam tot het verteren van gezonde kost. Heb ik onrecht, dat verzwakken der
geestelyke magen te rangschikken onder de rubriek: belemmering van het streven
naar waarheid? En is 't niet wreed, elken nieuw-aangekomene op het reeds zo
moeilyk pad van 't leven, een vracht vooroordelen te dragen te geven, waaronder
hy óf bezwykt, óf welker verwydering hem zoveel moeite kost, dat hem ten laatste
én tyd én kracht ontbreken, om de leeggemaakte ruimte te vullen met wat beters?
Wat my betreft, ik had schrynwerken kunnen leren in den tyd en met de moeite
die ik besteed heb aan de koningen van Juda en Israël...
Schrynwerken kan ik nog niet, maar die koningen heb ik vergeten. Dat is iets
gewonnen.
Is het niet onzinnig...

560.
En dus onzedelyk, want het verkrachten van de rede is misdaad!

561.
...is het niet slecht, het kind te fatsoeneren tot 'n zoet kind, door het de geschiedenis
van braaf Jantjen en beleefd Pietjen in te prenten, en het gedurig te wyzen op
beloonde deugd als prik-
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kel ten goede? Immers, óf het kind gelooft, en dan wordt het een spekulant in
zoet-zyn, óf 't gelooft niet, en het vertrouwen is verloren. Mét de beloning zal 't dan
ook het goed-zyn minachten, en tevens het weinige bruikbare dat men hem
meedeelde in huis- en schoolkamer. By het herdenken in later leeftyd aan de
onwaarheden, die men ons opdiste in onze jeugd, komt zekere wrevel boven, die
- in zachtgestemde harten niet het minst! - vry algemeen leidt tot mensenhaat. Hoe
- aldus redeneert onbewust ons gemoed - zy die beweerden my lief te hebben, zy
die geroepen waren my den weg te wyzen, zy bedrogen my... wat heb ik te wachten
van vreemden?
Misschien zal deze of gene my tegenwerpen, dat een groot deel der dwalingen
waarmede men ons trachtte te vullen in onze jeugd, tot het onderwys en niet tot de
opvoeding behoort, en alzo minder aan ouders dan aan leermeesters te wyten is.
Ik geloof niet dat deze verschoning opgaat. Vooreerst: onderwys is niet van
opvoeding te scheiden. Het onderwyzen bestaat in 't meedelen van denkbeelden.
Met die denkbeelden wordt de geest van het kind gevoed, en alzo het kind zelf
opgevoed. Vervolgens vraag ik, of zy die zich niet in staat voelen tot het doen ener
goede keus van leermeesters voor hun kinderen, niet een voorbeeld zouden behoren
te nemen aan zekeren torenwachter die geen equipage hield, omdat hy... daarboven
geen geschikte gelegenheid had om paarden te stallen? (Zie ook in 438, de parabel
over Ornis).

562.
Ik mag niet te lang uitweiden over de zonderlinge zaken die ons in onze kindsheid
werden ingeprent, en die het onbelemmerd streven naar waarheid in den weg staan.
Niets zou my gemakkelyker vallen, dan deze gehele leesbeurt te vullen met bydragen
tot de waarheid der stelling: dat de inrichting onzer maatschappy - en onze zeden!
- het vry studeren reeds van den aanvang af, zo moeilyk mogelyk maken. Welk
begrip, om eens iets te noemen, moet zich het kind vormen van den toestand dezer
landen in de middeleeuwen, wanneer hy daarvan niets weet, dan wat hem over die
graven geleerd is ‘die, volgens Leentje in den Wouter Pieterse, gedurig overgingen
van 't ene huis in 't ander’? - Wat my betreft, de kans op schrynwerken
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staat goed, ik ken er nog slechts drie of vier meer, en die zal ik, met of zonder gods
hulp, ook wel kwyt raken. - Wat moet het kind denken over die eeuwige
volksverhuizingen, die uit den aard der zaak nooit zó hebben plaats gehad als ze
ons in de schoolboekjes beschreven worden, of liever genoemd, want de
geschiedenis-fabrikanten wyden aan zulke gebeurtenissen gewoonlyk slechts een
enkelen regel? Welk denkbeeld hecht het kind aan 't stichten van een stad, iets wat
in den regel niet geschieden kan, daar dit geen daad kan zyn van één persoon,
doch steeds een wording der dingen is, een soort van kristallisatie? Welke
voorstelling moet zich het kind vormen van de roeping der mensheid, by alle
verrukkelyke vaderlandsliefden en geloven die men hem als deugd voorstelt? Hoe
redt zich zyn gewiegd en gemangeld denkvermogen uit de verwarrende vergelyking
van een held Brutus, een vaderlandsredder Scaevola, en een misdadiger Orsini?
Welk begrip moet het zich maken van vrouwelyke lieftalligheid, en van goede trouw,
wanneer men hem die afschuwelyke Judith voorstelt als een heldin? Waar blyft
ridderlykheid en eergevoel, als men bewondering vordert voor het wyf dat den
dorstigen vluchteling Sisera in haar tent lokte met melk, en den armen heiden, met
al z'n ongeloof, een doorslaand bewys gaf dat hy maar al te gelovig was geweest
in het aannemen van háár gastvryheid, door hem met een pin door de slapen vast
te nagelen aan den grond?
Er zou waarlyk geen eind zyn aan de voorbeelden, hoe men op sommige
akademiën ter verspreiding van onjuiste denkbeelden - d.h. zekere inrichtingen van
onderwys en opvoeding - de jeugd voorbereidt tot het niet vinden van de waarheid,
en ik zal deze rubriek van m'n voordracht sluiten met een paar herinneringen uit
myn jeugd. Een paar uit vele!

563.
Vooreerst dan moet ik erkennen, eerst zeer laat enig begrip te hebben gekregen
van het woord: geschiedenis. Deze klank vertegenwoordigde my de gedachte aan
een klein blauw boekje, op welks schutblad een verklaring stond, dat: ‘geen
exemplaren voor echt erkend werden, dan aldus door den auteur ondertekend.’ En
daaronder een krul. Men kon er den schoolmeester uit proeven. Op de eerste
bladzyde werd de schepping
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in weinig regels afgedaan. Noach, Abraham, Mozes, David, Salomo, Herodes
vormden zovele sporten om tot Jezus te komen. Dat alles besloeg slechts een klein
deel van 't boekje, en de auteur maakte in een noot de bescheiden opmerking dat
hy de gewyde zaken aan den katechiseermeester overliet. Dat was billyk. Geef den
katechiseermeester wat des katechiseermeesters is! Wat de profane geschiedenis
aangaat, leerde ik uit myn boekjen allerlei zaken die ik niet begreep, maar de slotsom
was dat Nederland eigenlyk de spil was, waarom alles draaide. Engeland, Duitsland,
waren byzaken, parerga, van de Nederlandse grootheid. Het slot - Napoleon was
toen pas een jaar of acht dood - was een dankzegging aan den Heer, die alles zo
wél gemaakt had... en 't scherm viel. Dat boekje was my de Geschiedenis. Ik zat er
op, ik sliep er mee. Ja, in geval van nood, sloeg ik er een kameraad mee om de
oren. Men zie hieruit, dat het misbruiken der Geschiedenis ouder is, dan de twisten
over Heiligerlee.
Maar heel vreemd keek ik op in '30, toen de mare ging: er komt een nieuwe
geschiedenis: België is afgevallen! Ik had te goeder trouw geloofd dat alles uit was,
en dat er niets meer by kon. Het gevloekte ondier was immers, met gods hulp, door
Willem-Theseus van Oranje verslagen, en 'n andere Willem - bygenaamd vader regeerde over het vrye Nederland. Hoe is 't mogelyk, dacht ik, nog iets daarby te
voegen? En zó ver ging ik in myn verering van 't blauwe boekje, dat ik 't in Februari
1831 den braven Van Speyk zeer kwalyk nam, een heldendaad te hebben gedaan,
die niet stond op myn lystje van vaderlandse zee-mirakels.
Hoe 't mogelyk was zo bekrompen te blyven, zou kunnen blyken uit de volgende
bydragen tot de kennis van onderwys en opvoeding in die dagen.

564.
Wy behandelden eens op de school, zekere - zeer apokriefe - vertelling over den
admiraal De Ruyter. Een vyandelyk scheepskapitein was door hem gevangen
genomen, en onze held zou dien man gevraagd hebben, wat zyn - De Ruyters - lot
ware geweest, indien de krygskans anders uitgevallen, en hy in de macht van z'n
tegenstander geraakt ware?
Ik laat nu daar, of 't De Ruyter paste zulke vragen te doen. Doch
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het antwoord van den krygsgevangene komt my nog zonderlinger voor. ‘Ik zou u
en uw manschappen, aan handen en voeten gebonden, in zee hebben geworpen!’
De Ruyter nam hieraan geen voorbeeld - ik denk dat Heren Staten hem dat ook
zeer kwalyk zouden genomen hebben - en behandelde zyn gevangene op gewone
wyze. Hoe, weet ik niet, maar zonder bad. Het fabula docet was natuurlyk: neem
een voorbeeld aan de ontzettende bravigheid van De Ruyter... en werp nooit iemand
in zee. Ik, leerling, aspirant-weter, vice-student in vry onderzoek, waagde de
schuchtere vraag: wat dien krygsgevangene bewoog zo brutaal te antwoorden? En
dit vraag ik nog. Die vreemdeling toch had niet school gegaan in Nederland. Het
boek van Brandt was nog niet geschreven, en het standbeeld te Vlissingen nog in
de maak. Hoe kon hy dus weten dat die De Ruyter een nederlandse zeeheld was,
d.i. een vat vol deugds, onbekwaam tot alle kwaad? Lag het niet in de rede, dat hy
by wyze van vermaning, en om den overwinnaar zacht te stemmen, geantwoord
had: ‘Wel, ik zou u 't leven zó aangenaam gemaakt hebben, dat... dat ge puur verliefd
zoudt geworden zyn op uw eigen nederlaag. Doe óók zo!’
M'n onderwyzer dacht er anders over. Met ruwheid jaagde hy me weg van 't
vrye-studieveld waarop ik den voet wilde zetten, met de woorden: ‘De Ruyter vroeg
niet naar leugens, hy vroeg naar de waarheid. Mauvaise-marque à Mr Edouard pour
impudence.’
Och, wat al mauvaise-marques heb ik later in 't leven gekregen, voor zúlke
impudentiën!

565.
En nog een ander voorbeeld uit myn herinnering. 't Was kerstfeest. Men voerde my
naar de kerk, waar ik bidden moest, en zingen, en een preek horen. Ik moet
bekennen dat by zulke gelegenheden het woord feest my altyd geweldig hinderde.
Het enig begrip dat ik van feesten had, ontleende ik aan 'n plaat waarop Belsazar
zo verbaasd kykt naar de muur-stenografie. Ik was nog niet ver genoeg gevorderd
in Vrye Studie, om te vragen, waarom de hand die deze zonderlinge wys van
adverteren koos, niet liever verstaanbare taal schreef, hetgeen de moeite van 't
vertolken zou hebben uitgewonnen? Neen, op die plaat boei-
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de my voornamelyk het aantal schotels en vazen. In die vazen was tamarinde-stroop,
meende ik. Op die schotels allerlei spys, en... sedert dien tyd nam ik by de
beoordeling van een feestelykheid, altyd het menu van Belsazar tot maatstaf. Dat
ik dus een kerstfeest in de kerk niet zeer aanlokkelyk vond, ligt voor de hand, en
met loden schoenen ging ik derwaarts. Ik durf niet verzekeren dat ik niet, wanneer
ik onverzeld ware geweest, myn feestelykheid elders zou gezocht hebben,
behoudens de verplichting om thuiskomende verslag te geven van een niet gehoorde
preek. Dit nu was niet moeilyk, want zulke dingen zyn altyd hetzelfde: herders, stal,
engelenzang, vrede op aarde en welbehagen. Wie 't eenmaal gehoord heeft, kan
zeer goedkoop, en zonder vrees voor overlading van z'n maag, zoveel van die
feesten geven of bywonen als hem goeddunkt.
Maar zie, onderweg bespeurde ik dat het zwaar gevroren had. Een jongen wierp
stenen op het ys, en waagde zichzelf er op, om te beproeven... ja waarachtig, het
hield! Opgetogen - want by gebreke van Belsazars kannen en schotels, verheugde
ik my in 't vooruitzicht van glyden en sleedje-ryden - opgetogen riep ik uit: het ys,
het ys... zie, het houdt!
Helaas, er lag weer 'n mauvaise-marque voor my gereed. Myn geleider berispte
my met 'n bybels gelaat: ‘op 'n feestdag als deze, kwam 't niet te pas aan wereldse
genoegens te denken.’ Ik moest me bezighouden met die herders en dat welbehagen!
Arme Vrye Studie van m'n Achillespees! En arme hersens, arme harten, die zó
worden gebiologeerd tot niet-denken, tot niet-voelen, tot verlamming en dood!
Waarlyk, het is niet op zulke wyze dat wy ons geschikt maken tot Vrye Studie, tot
onbelemmerd nasporen van waarheid!

566.
Ik heb steeds opgemerkt dat redenaars die voorgeven hun voordracht te splitsen,
zelden woord-houden. Wat my betreft, ik doe het nooit, en verdenk zelfs hen die
zich stipt weten te binden aan de aangekondigde verdeling, van zekere pedanterie
waarvan de Natuur, die grote tokohoudster (158) niets weten wil. Zy geeft alles door
elkaar, en weet steeds middel te vinden om een geheel te vormen, zonder de delen
te katalogiseren. Zo vinden wy de geurstof van den Zuidamerikaansen tonkaboon
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in vers gemaaid gras. Zo heb ik kalkstenen gevonden in pas gespleten bamboe. Zo
is er metaal - aluminium - in turf, en koper in zeewater. Zo is, in één woord: alles in
alles.
Ach, zo zal er ook misschien in het tweede deel van m'n rede tonkaïne uit het
eerste zyn, en hier en daar wat aluminium dat in de venen van het slot tehuis
behoort...
Om 't even, als wy de stof maar goed verwerken, onverschillig dan waar we haar
plaats gaven.

567.
We zouden namelyk nu in de tweede plaats moeten onderzoeken wat ons in het
streven naar waarheid tegenhoudt, en werden tot deze verdeling genoopt door het
gekozen voorbeeld van iemand, dien men naar buiten zond om te vernemen hoe
de weersgesteldheid is, en dien men tegelykertyd beletten zou de zaal te verlaten.
Welnu, de vooroordelen die men de kinderen inprent, zyn inderdaad zovele
beletselen die hen vasthouden, en het is ydel een ernstig streven naar waarheid te
verwachten van iemand die, door zulke vóóroordelen beheerst, meent dat streven
te kunnen nalaten. Le désir de paraître habile, empêche souvent de le devenir, heeft
Larochefoucauld gezegd, en ik geloof daarby te mogen voegen, dat niets meer de
onkunde in de hand werkt, dan de mening dat men niet onkundig is. Een andere
spreekwys die de Fransen bezigen om zekere zelfgenoegzame verwaandheid te
schetsen, is begrepen in de woorden: Ça ne doute de rien! Juist! Aan niets twyfelen
is het zekerste middel om nooit iets te weten. Wie niet vertrekt, zal niet aankomen.
Wie niet streeft, zal niet bereiken. Wie niet zoekt, zal niet vinden.
Verre zy het van my, te beweren dat ook het omgekeerde waar is. Niet ieder die
zich op reis begeeft, zal zyn doel bereiken. Niet elk streven wordt bekroond. Niet
ieder die waarheid zoekt, zal de waarheid veroveren. Doch niets doen, niet streven,
is in stryd met de gehele Natuur. Niets doen, niet bewegen, is verkrachting van ons
zyn, dat uit beweging bestaat, miskenning van onze roeping, die stryd wil ter
verovering van het onbekende... niet streven naar waarheid is de eigenlyke, alleen
strafbare, alleen verfoeilyke zedeloosheid!
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568.
Wie nu in dit streven zich laat binden door 't oordeel van anderen - ik zou dit noemen:
substitutie van denkvermogen - is niet vry in z'n studie, en niet verantwoord, noch
indien hy dwaalt, noch al had hy, by toeval soms, de waarheid gegrepen, die hy
alsdan door anderen by prokuratie had laten opdelven. Wat niet in eigen ziel gegroeid
is, bezit men niet, en men moge nu en dan een peer plukken van den boom die uit
buurmans tuin zyn takken over onze schutting buigt, onze boom wordt het daardoor
niet. (269)
Doch onjuist is dit beeld - als alle beelden! - want zulke gestolen vrucht kan sapryk
en smakelyk zyn, terwyl de waarheid welker wortels niet gevoed worden door sappen
uit den tuin onzer eigen ziel, alle geur, alle belang en alle nuttigheid mist.

569.
Ça ne doute de rien! Aan niets twyfelen, alles menen te weten, te begrypen, is het
zekerste middel om onkundig te blyven. Natuurlyk! Waarom zou men zich moeite
geven iets te verkrygen, dat men meent reeds te bezitten? Maar, eilieve, indien
Galileï, Keppler, Huyghens, Newton, Humboldt, aan niets hadden getwyfeld, zouden
zy niets gevonden hebben. En, lang vóór hen, de onbekende jager die het eerst
zyn pyl van visgraat of zyn lans met hoornen punt, voor wapens van geslepen steen
verruilde, moet getwyfeld hebben aan de doelmatigheid der voorvaderlyke
werktuigen. Later moet hier en daar twyfel ontstaan zyn, of steenwiggen niet met
voordeel door dergelyke voorwerpen uit gegoten koper en brons zouden kunnen
worden vervangen. Weer 'n eeuw of wat daarna gingen de bronzen wapens onder
in den stryd tegen het yzer...
Ik kan me zo voorstellen hoe een oude grompot in de germaanse - of
vóór-germaanse - wouden, preken hield tegen de twyfelzucht van z'n eeuw, die
alles op losse schroeven zette en nu zelfs begon te tornen aan de heiligheid van
de stof waaruit vader Wodan z'n dondermachine gemaakt had. Tout comme chez
nous! Als men de latynse inauguratie-redevoering van zekeren professor - volgens
Huet kan ieder die hollands verstaat, dát latyn prompt lezen - in de een of andere
vóór-germaanse taal overzet, hebben wy precies de woudpreek van zo'n ontkoperden
bosbewoner. Tóch drong het yzer door, en tóch zullen de
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leerlingen van dien professor - indien zy althans zo vry zyn, vry te studeren...

570.
Zie, daar ben ik inderdaad regelrecht aangeland in 't hartje van myn tweede deel.
Ik wilde immers spreken over het beletten van onderzoek? Is er groter beletsel
denkbaar, dan zulk professoraal verbod van twyfel? Het gezegde: Ça ne doute de
rien - ieder zal my dit toestemmen - beduidt zoveel als: ‘hy is 'n verwaande stommerik’
neen, erger nog: ‘hy is, door het versperren van den weg tot onderzoek, veroordeeld
ten eeuwigen dage een stommerik te blyven.’ Welnu, daar durft een hoogleraar, by
't aanvaarden van z'n ambt - als staal dus van wat men van hem te wachten heeft
- dat stommerik-makend gemis aan twyfel als plicht voorschryven!
Ik vrees dat de geest van dezen of genen Urwald-knorrepot my uit beledigd
zelfgevoel zal komen bespoken over die vergelyking, én omdat zyn brons-orthodoxie
minder algemeen was dan de banvloek van den utrechtsen professor, én wyl hy
après tout in z'n bossen niet voor waarheid betaald werd. Want hogescholen zyn
eerst ontstaan, nadat twyfelen een kanonieke ondeugd, en het yveren daartegen
een bezoldigd beroep geworden was.
Ik wens niet te spoedig sentimenteel te worden, maar heb moeite myn
verontwaardiging te bedwingen, by 't bedenken hoe de staat, de maatschappy, d.i.
wy allen, het onze bydragen om mensen te betalen voor het smoren van de waarheid!

571.
Wat toch is het ánders, dat magistraal verdoemen van twyfel? Meent die hoogleraar
dat hy en de zynen de waarheid gegrepen hebben, en dat de zaak - als myn
geschiedenisboekje - uit is? Heeft hy dan die waarheid geërfd van z'n voorgangers?
Zo ja, dan had men het daarby kunnen laten, en verder onderzoek zou, met den
leerstoel, kunnen vervallen. Dit kan niet waar zyn, want de man gaf, door en met
z'n optreden als hoogleraar, te kennen dat er nog altyd wat te zeggen viel. De
waarheid die hy zou verkondigen, beloofde dus af te wyken van de vorige, en in dat
geval vraag ik wie den armen, onvryen student borg staat dat niet weldra 'n ánder
hooggeleerde met nieuwe waarheid zal voor
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den dag komen, en op zyn beurt het twyfelen aan zyn waarheid voor doodzonde
zal verklaren? Hoe maakt het die onvrye student, wanneer hy op twee of meer
kollegiën, twee of meer tegen elkander indruisende waarheden hoort verkondigen?
Moet hy in diktaat zó, geloven aan de wet op de vallende lichamen... in diktaat zó,
aan hemelvaart? Moet hy een afzonderlyk plaatsje bewaren in z'n onvry hoofd, voor
geologie en Darwins systeem, en elders een hoekje openhouden voor Genesis?
Moet hy logika en geloof tegelyk herbergen, op gevaar dat deze beide vyanden
elkander by de haren krygen, en alles kort en klein slaan in de al te gastvrye herberg?
Of... moet hy een voorbeeld nemen aan zekeren geneesheer die ik te Amsterdam
ontmoette, en die op de vraag of zekere spys schadelyk was voor kinderen, hoogst
voorzichtig antwoordde: ‘tegenwoordig... ja, Mevrouw!’

572.
Doch nog andere oorzaken dan een professoraal verbod, kunnen ons beletten de
waarheid op te sporen. Gelyk alles in de natuur, zyn wy onderworpen aan de wet
der traagheid. Ik neem hier dit woord in wetenschappelyken zin. Een voorwerp, in
luchtledige ruimte eenmaal in beweging gebracht, en volkomen vry van wryving,
zou zich eeuwig met de aanvankelyke snelheid voortbewegen. Waarom? Wél, er
is geen oorzaak voor het tegendeel. Zo ook bewegen wy ons meermalen, indien
slechts onze omgeving zich medebeweegt en ons daardoor alle wryving bespaart,
in zekere richting die ons van waarheid verwydert, en het terugkeren hoe langer
hoe moeilyker maakt. Een zeeman heeft nautische kennis nodig, om waar te nemen
dat de stroom hem wegdryft, en te berekenen met welke kracht dit geschiedt. De
onkundige passagier, geen botsing ontdekkende tussen schip en water, meent dat
hy stilligt, en zou ten laatste zeer verwonderd wezen ergens aan te landen waar hy
niet wezen wilde. Zo voert ons ónze omgeving dikwyls een weg op, dien wy aanhangers van Vrye studie, dat is: reizigers naar de haven van het ware - niet
zouden gekozen hebben. Het stryden tegen dien stroom is niet gemakkelyk, maar
onmogelyk, ondenkbaar is deze stryd, indien wy niet eenmaal weten dát die stroom
ons meevoert.
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573.
Hoe ontdekken wy dien verraderlyken aanval tegen onze vrye studie? En hoe zeilen
wy - om een zeemans-uitdrukking te bezigen - dien stroom dood?
De stuurman kiest vaste punten, buiten de macht van 't vlietend water gelegen.
Hy vertrouwt zyn uitgeworpen loglyn niet - deze toch spant samen met den vyand,
en dryft leugenachtig mee met schip en watermassa - neen, hy zoekt zyn steun in
hoger dingen dan de beweeglyke zee. Zon, maan en sterren bieden dáárom vaste
uitgangspunten aan ter berekening, wyl ze niet worden meegestuwd met het vaartuig,
door het water. Waar nu vindt iemand die z'n weg naar waarheid streng-stipt wil
vervolgen, zodanige steunpunten tot het bepalen van koers en verheid?
Elke professor in de theologie, ja ieder dorpspastoor, zou hierop terstond een
antwoord gereed hebben. De maatstaf der waarheid is volgens deze heren: de
Schrift - dat wil zeggen de duizenderlei wyzen waarop die schrift door onderscheidene
heren wordt uitgelegd - maar ik vrees dat wy ons, op het terrein van die
zeemanschap, zeer dikwyls zouden moeten vergenoegen met het antwoord van
den Amsterdamsen geneesheer.
Want zie, de navigatie-begrippen van de schriftgeleerden veranderen soms, en
daarop vertrouwende zouden wy weldra het vreemde schouwspel zien, dat van de
vele passagiers op één schip, de een zou menen in Afrika, de ander in Engeland,
de derde aan de Zuidpool aangeland te zyn.
De waarheid is, dat zy die op 't kompas zeilen van gepatenteerde
waarheidsstuurlieden, nooit ergens aanlanden. De eigenaardigheid van den groten
ontdekkingstocht dien wy allen behoren mee te maken, ligt juist hierin, dat ieder
onzer aan het roer behoort te staan van zyn eigen verstand. Ieder onzer is zyn eigen
Jason op de Argonauten-vaart naar 't Colchis der waarheid, en wie 't sturen opdraagt
of overlaat aan anderen, heeft het zichzelf te wyten dat hy, in plaats van gouden-vlies
en eer, slyk en schande tehuis brengt.

574.
Maar nog eens: welke vaste punten, buiten den stroom gelegen, biedt ons de natuur
aan?
Welke punten?
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Die natuur zelf, de gehele natuur! Wie háár bestudeert, zonder vóóroordeel, zonder
pas-geknipt vooruit bestemd resultaat, met den vasten wil om vry studerende, de
waarheid te vinden, waarlyk hy zal niet meedryven! De stroom moge hier en daar
afbreuk doen aan zyn streven... niet alle afgelegde mylen verheid mogen immer
zovele mylen vooruitgang wezen... hy zal naderen, naderen, altyd naderen! En dit
naderen tot waarheid is het ware gulden-vlies dat er voor ons van Colchis te halen
valt. Altyd zal er iets nieuws te veroveren vallen, want het getal vyanden wanbegrippen - is eindeloos. Maar by elke overwinning op dwaling in onszelf of
anderen behaald, zal onze kracht stygen. Onze eerzucht groeit aan, naarmate zy
meer wordt bevredigd... elke nieuwe prikkel zal aanvuren tot nieuwen stryd, tot
nieuwe verovering... en voorzeker zal hy tenslotte de rykste zyn, de tevredenste,
de gelukkigste, die het grootst aantal minotauren in den doolhof van ons
maatschappelyk Creta zal verslagen hebben.

575.
Studie van de natuur, als hulpmiddel tot vryheid van studie? Ja. Het zyn liegt niet.
Wie de wetten van het zyn nagaat - ik gebruik hier 't woord: wetten by benadering:
er is geen: opdat, alles is: omdat! - zeilt den stroom der vooroordelen dood.
Het voortdurend opsporen van de oorzaak der dingen - het rerum cognoscere
causas, waarin de latynse dichter het geluk zocht - maakt ons van lieverlede
ontoegankelyk voor préconceptiën der would-be geleerde fakulteiten, en geeft ons
weldra zekere hebbelykheid om te onderscheiden wat inderdaad is, geweest is, en
blyven zal, en wat in de termen valt van gelegenheids-waarheid, volksvooroordeel,
modegeloof en biologie.

576.
De mensheid, en bloc genomen, is minder goed - in redelyken of zedelyken zin,
zoals men 't nemen wil, en waarschynlyk is dit één - de mensheid is minder goed
dan de mens. Misschien wel omdat zy langer leeft, en dus, zonder veel gelegenheid
tot vrye studie, meer tyd heeft tot afdwalen. Nooit stapelde één persoon zoveel
zotterny of misdaad - hetzelfde alweer - op elkander, als ons genus. We hebben
heksen en ketters verbrand - ik meen u niet, myne heren - we hebben den toren
van Babel
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gebouwd, of, wat nog zotter was, we hebben dien willen bouwen. We hebben oorlog
gevoerd. We hebben keurslyven, beloonde deugd en inkomende rechten
uitgevonden. We liegen dagelyks. We verstaan elkander niet... een natuurlyk gevolg
van 't niet afwerken van dien toren. We zoeken deugd in gewoonte, en maken van
gewoonten onze deugd. We verdraaien ons verstand, en pochen er op tegenover
de andere dieren, die te bescheiden zyn om ons tegen te spreken. We verachten
ons eigen ras, zodra wy exemplaren ontmoeten, die anders dwalen dan wy. We
zyn verkwistend met de duurste zaak der wereld, daar wy onze rede weggeven om
niet, en gierig zyn we met het goedkoopste, wy die ten eeuwigen dage de waarheid
in 'n put verbergen. We hebben ‘de rechten’, malle boeken, staatkundige partyen,
cylinderhoeden en theologie uitgevonden, en nog veel zotterny meer.
Welk individu heeft zo'n zondenregister? Welnu, al die pekelzondjes had de
mensheid kunnen vermyden, indien zy zich op vrye studie had toegelegd, door het
indringen in de wetten van het zyn.

577.
Fysica - om der liefde wil geen metafysica, geen boven-natuurkunde, geen
buitenissigheid! - fysica is 't ware geneesmiddel tegen het verbranden van oude
vrouwtjes en het bouwen van malle torens. Fysica is de ware vredestichtster. De
soldaat die Archimedes doodsloeg, zou den man geen kwaad hebben gedaan,
indien hy enig besef had gehad van 's mans hartelyk: εὕρηϰα! Fysica leert waarheid
spreken, want leugen wordt een gruwel voor iemand die dagelyks verkeert in den
tempel der natuur, waar alles wáár, en 't ónware onmogelyk is. Fysica leert ons
korrekt oordelen, en beschermt tegen onzedelykheid die, wel beschouwd, nederkomt
op begripsverwarring. Fysica gymnastiseert het verstand, en leert ons hoe we ons
vasthouden aan stut, balk of koord van een onbetwistbaar, door onszelf deugdelyk
bevonden gegeven, om 'n onwraakbare konklusie op 't juiste ogenblik op haar voeten
te doen neerkomen. Fysica leert ons - in een harer onderdelen: fysiologie - zacht
oordelen over onzen naaste, want: begrypen is vergeven. Fysica bewaart ons voor
verkwisting en gierigheid: door háár leren wy de dingen
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op de juiste waarde schatten. Fysica verdryft de begeerte naar kunstspys voor den
geest. Zy leert ons de rechten minachten, meestal op fiktiën gegrond, en alzo vaak
'n bespotting van het Recht. Zy bewaart ons voor smaak in zinledige litteratuur die
het horror vacui in 't aangezicht slaat. Voor staatkundige partyen... naamloze
vennootschappen ter verspreiding van twee waarheden tegen elkander in. Voor
theologie... die hysterische beschouwing van dingen die er niet zyn, en die dan ook,
volgens het getuigenis der adepten zelf, juist hieraan haar waarde ontlenen, dat
niemand ze begrypen kan.
Fysica in één woord, is de ware enige godsdienst! In het onbelemmerd bestuderen
van de ryke natuur, ligt het middel om de mensheid op te voeren tot de grootst
mogelyke mate van byzonder geluk en algemene verbroedering. Indien deze of
gene donderaar op den Olymp met dit program niet tevreden is... dan verklaar ik
hem voor zeer exigent, en, als Job, nodig ik hem uit eens beneden te komen en
een proef te nemen of hyzelf, ontdaan van zyn olympische hoogheid, in staat wezen
zou iets beters te leveren of te beogen?
Indien my de betrekking van Voorzitter op den Olymp en wereld-wetgever ware
opgedragen, zou ik myn toevlucht nemen tot een citaat uit Cicero, en wel tot het
gewone slot zyner brieven: Cura ut valeas. Curate ut valeatis: mensen, zorgt dat
het u goed ga!
Dat zou voorwaar een korte bybel zyn! En voor schriftuitleggers zou er weinig te
verdienen vallen!
Als priesters, zou het mensdom wél doen zich te voorzien van leraren in de dingen
die er zyn, tot op het ogenblik dat ieder voor zich een geordend priester ware
geworden in den groten tempel der natuur.

578.
Het spreekt vanzelf, dat ik het woord: Natuurkunde heb genomen in den allerwydsten
zin. Onze leerlingachtige verdeelwoede heeft van lieverlede onderscheid gemaakt
tussen de verschillende logieën, die toch alle nederkomen op dit éne: onderzoek
naar den aard der dingen. Sirius gehoorzaamt aan dezelfde wetten als de knikker
van het kind. Warmte, barnsteenkracht, aantrekking, alles werkt overal gelyk. Ik heb
een treffende over-
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aant.

eenstemming ontdekt, tussen de zogenaamde kansrekening - aanschouwelyk
voorgesteld - en de koraalvorming. De dwaas die te Wiesbaden verongelukt op een
serie van rood, had 'n vyand te bestryden van gelyke soort, als de schipper die op
'n onlangs geworden klip stoot. De geschiedenis - niet myn blauwe boekje met den
krul op 't schutblad - de geschiedenis werkt op dezelfde wyze als koralen, polypen
en infusiedieren. Talen en dialekten gehoorzamen aan de noodzakelykheid die de
basis uitmaakt van 't Darwinse stelsel... de eenvoudigste zaak der wereld, en daarom
zo laat bekend geworden. Steden - ik zeide dit reeds - kristalliseren zich als
stalaktieten, bevriezende vensterruiten of kandysuiker. Staatsregeringen houden
zich staande door een soort van capillaire attraktie. Wie de theorie der haarbuizen
goed bestudeert - en overigens past in 't lystje van een party - is een bruikbaar
minister van financiën. Het veroveren van een vrouwenhart eist dezelfde gegevens
van willen en kunnen, als 't ontdekken van 'n werelddeel. De botanist zal begrypen
hoe zich ons beenstelsel uit kalk vormt, en een zoöloog of vetweider zal inzien
waarom de uit Brazilië naar Buitenzorg overgeplaatste vanille-orchidee hulp nodig
had om peulen voort te brengen... Voor de honderdste maal: alles is in alles, en
wanneer ik als hulpmiddel tot vrye studie Fysica in het algemeen aanbeval, verzoek
ik - en niet het minst! - acht te slaan op dát gedeelte van de natuurkunde, dat onszelf
tot onderwerp heeft. Ofschoon 't slechts een verzenmaker was, die 't gezegd heeft,
wáár is het: the proper study of mankind is man.
Deze uitspraak geeft my aanleiding over te gaan tot enige beschouwingen die
het derde deel van m'n rede zullen uitmaken. Wy hebben namelyk op menskundige
wyze te onderzoeken: welke belemmeringen aan sommige individuen het vry
studeren onmogelyk maken.
Alweer zal het my onmogelyk zyn, dit onderwerp volledig te behandelen. De
soorten van beletselen, in onszelf gelegen, zyn zo talryk, dat ik my vergenoegen
moet, slechts een klein gedeelte daarvan aan te stippen.

579.
Sommigen worden beheerst door 'n idée fixe. Hún vooroordeel is 't heilige huisje
waaraan niet mag geraakt worden op
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straffe van anathema! ‘Praat wat je wilt... dát, dát of dát is een paal boven water!’ 't
Is my wel, en ik erken dat er iets palerigs ligt in zulke redeneringen. Jammer maar
dat zo'n paal gewoonlyk reeds was ingeheid in de dagen van grootvader of... vroeger,
en 't dus de moeite waard wezen zou eens na te zien of men dat ding nog altyd voor
ducdalf gebruiken kan? Hoe komt het, byvoorbeeld - om nu eens over godsdienstige
gezindten te spreken - dat byna alle kinderen, over erfzonde, transsubstantiatie,
pauselyke macht of Mahomets verdienste, juist zo denken als de ouders? Is het
niet zeer toevallig, dat in de meeste huisgezinnen de vrye studie van heden juist
dezelfde resultaten geeft als de vrye studie van een vorig geslacht?
‘O, zegt men, dit is zeer natuurlyk! Zulke of zulke begrippen zyn den kinderen
ingeprent.’
Geen vrye studie alzo! Juist wat ik bewyzen wilde.

580.
Anderen weder zyn bevreesd voor zekere leegte, die het verlies van een leugen
teweegbrengt, en haasten zich het verlorene aan te vullen met iets van gelyk allooi.
Ik kan me voorstellen hoe de Romeins-Griekse beschaving - of onbeschaving - van
't Bas-empire, met graagte de Katholieke heiligen aannam om de plaats van de
verdreven goden te bekleden. Nog heden is 't zeer moeilyk het volk een dwaling te
ontnemen, zonder - als een minister van financiën, die de zegelwet intrekt - te zorgen
voor een behoorlyk - of onbehoorlyk - equivalent. Dezulken komen my voor als
huisbedienden die, na den vloer te hebben geveegd, terstond nieuw vuil daarop
werpen: ‘omdat er toch iets liggen moet’. Waar zó'n honger naar vuil en leugen
bestaat, is zindelykheid en vrye studie onmogelyk.

581.
Wat moet ik zeggen van hen die uit trots weigeren te onderzoeken of hun ‘paal
boven water’ verrot zou kunnen zyn? Zy die menen dat hun verstand van heden
een gehuurde claqueur is voor hun intelligentie van gister? Zouden zy ook te trots
zyn om buikpyn te voelen na 't overladen van hun maag? Te trots om nat te worden
in 't bad, of om waarde te hechten aan de achting van een genootschap dat zich
vrye studie ten doel stelt?
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582.
Moet ik wyzen op de velen die te traag zyn om te veranderen van opinie? Het getal
derzulken is groot, en ik heb medelyden met de fout hunner berekening. Want zie,
toch moet de weg afgelegd worden! Hun blyft ten laatste slechts de keus, óf met
meer dan gewone inspanning in te halen wie voorbystreefde, óf ten eeuwigen dage
al hygend achteraan te sukkelen in 't bespottelyk zielegewaad van enige modes
geleden. Zy zien niet in, dat hun afschuw van 't nieuwe niets is dan de mislukte
modernisering van 't alleroudste.

583.
Een rampzalige belemmering van vrye studie is voorts: nationaliteit. Ik kan u - volgens
myn vrye studie, die ik gaarne wil toetsen aan de uitkomsten van anderen verzekeren dat ik nergens ter wereld een volk gevonden heb, dat overeenkwam
met de beschryvingen die my over zulk volk waren opgedrongen. De Javaan is lui
en lafhartig... een leugen! De Fransman is vrolyk en beleefd... twee leugens! De
Duitser is sentimenteel... een leugen! De Engelsman is lomp... een leugen! De
Hollander... bezit alle deugden. Hy is vryheidlievend, oprecht, edelmoedig, eerlyk...
nu ja, dat alles is waarheid. Daarvan weet ik te spreken. Maar toch geloof ik niet,
dat het zo terstond erkend zou worden door vreemdelingen die - zonder vóóroordeel
- ons land tot onderwerp kozen van hun vrye studie.

584.
Een hinderpaal op den weg van vry onderzoek is voorts: zinnelykheid. Ik neem hier
- tegen myn gewoonte - dit woord in den gebruikelyken zin. Hoe ik 't overigens opvat,
doet nu niet ter zake. Uit zinnelykheid nemen wy indrukken - behaaglyke of
onbehaaglyke - gemakshalve als opiniën aan, en menen iets gedemonstreerd te
hebben als wy uitdrukking geven aan indrukken of gevoel. We zyn op dit punt als
sommige geneesheren, die koffie of wyn al dan niet gezond vinden, naarmate zyzelf
min of meer op die dranken gesteld zyn. En meer nog, meent men dat het
Katholicisme ooit zou geheerst hebben zonder schilderyen, stand- of hangbeelden?
Zonder eeuwig-jonge maagden? Zonder beeldschone naakte Sebastianen of
Laurentiussen? Zonder muziek, en zonder wierook?
Waarlyk, de dogmatiek van velen zit in neus, ogen, oren
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en... elders, en ik beweer dat deze organen geen behoorlyke werkplaatsen aanbieden
voor de vrye studie van 't verstand.

585.
Nog anderen leggen hun studie aan banden door zeker ziekelyk overhellen naar
valse poëzie. Wie de waarheid niet aandurft, zoekt verdoving in ongezonde leugens
waarvan de klank het gemis aan gehalte vergoeden moet. Verzenmakery en zeker
soort van muziek hebben veel kwaad gedaan. Onder beschaafde en ontwikkelde
toneelspelers - er zyn er! - is zeker dicton geldig: un premier ténor a le droit d'être
bête, mais il-y-en a qui en abusent. Welnu, dit misbruik maken van het recht om
dom te zyn, heb ik meermalen waargenomen by hen die klank voor zin nemen, en
't woord ‘oordeel’ opvatten, alsof gezond verstand 'n privatieve eigenschap van de
oren was. Een andere uitspraak: ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante,
noopt my tot de enigszins vrye vertaling: wat voor proza niet goed genoeg is, wordt
in verzen gezet, en ook hierby vindt het gezond verstand: vrye studie, zyn rekening
niet! Ik heb meermalen in zogenaamd beschaafde kringen een proef genomen hoe
ver de verkrachting van 't denkvermogen gaan kon, door verzen 't achterste voren
- d.i. den laatsten regel 't eerst - voor te dragen, en te dikwyls is my die proef gelukt,
om veel vertrouwen te stellen op 't oordeel van velen die sommige niet-averechts
gelezen dichtregels zo schoon vinden.

586.
Doch, ook zonder klank-effekt, er ligt in de mening dat de waarheid niet poëtisch
wezen zou, een betreurenswaardige dwaling. De voortbrengselen onzer letterkunde
zyn uit afgronden en wolken gemaakt. Wanhoop, haat, liefde, armoed, weelde,
misdaad, deugd... alles is overdreven, overspannen, tot het onmogelyke uitgerekt,
verrekt en dus: onwaar. Niet aan poëzie wyt ik die dwalingen. Zy wil waarheid. Neen,
ze zyn 't gevolg van de zucht naar valse poëzie, die voldoen moet aan valsen smaak,
aan valse behoeften. Dat verdoemelyk namaaksel is oorzaak van de minachting
waaraan de ware poëzie is blootgesteld. (114) Deze toch is met wysbegeerte één,
en streeft mét haar naar het juist begrip van den aard der dingen. Ware poëzie is
van vrye studie
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niet de tegenstandster, maar de lieve, trouwe bondgenoot. (263)

587.
Ik ben tot u genaderd, hoofdvyand van vrye studie: lafhartige fatsoenlykheid! Tot u
die uit mensenvrees dagelyks de waarheid kruisigt, omdat het toongevend gepeupel
zich wreken wil over 't uitgesproken vonnis van ‘adderen-gebroedsel en gewitte
graven!’ ‘Dat zegt men niet... dat doet men niet!’ is de ultima ratio van deze heren,
die in 't qu'en dira-t-on van de buren, een vertrouwbaar kriterium van hun begrippen
menen te vinden. ‘Dat zegt men niet!’ zal ook wellicht deze of gene Farizeeër tot
Jezus gezegd hebben, toen hy het opeten van weduwen en wezen verdoemde.
‘Dat doet men niet!’ riep men hem toe, toen hy op den sabbath korenaren plukte,
en daaraan zyn beschouwingen vastknoopte. ‘Dat zegt men niet, dat doet men niet!’
zou men hem nog heden ten dage toeroepen, indien hy in onze straten, in onze
gehoorzalen, in onze tempels predikte wat hy voor waar hield...
O, ik durf u vragen of zy die my veroordelen omdat ik zyn voorschriften niet voor
verbindend, en hemzelf voor een feilbaar mens houd... ik vraag u, of zy denzelfden
Jezus dien zy zeggen te aanbidden in den hemel, zouden recipiëren in hun salons
op aarde, indien hy daar toegang vraagde in de kleding die men zo pittoresk vindt
op een schildery, d.i. zonder das, zonder kousen en zonder broek?

588.
Lafhartigheid is een der grootste bezwaren tegen vrye studie, en niet minder dan
de ware poëzie, heeft wysbegeerte behoefte aan dat hoofd-element van juist denken:
aan moed!
Want niet alleen tot het verkondigen van een gevonden waarheid, neen tot het
vinden en erkennen zelfs, is deze moed een vereiste. By elk nieuw vooroordeel dat
wy overwinnen, bevangt ons zekere schroom om door te tasten en het gevondene
tot ons eigendom te maken. Het verlies van een spook schynt op zichzelf een spook,
en velen onzer hadden eenmaal, als Karel XII in zyn eersten veldslag by 't horen
der fluitende kogels, zekere opwekking nodig: ‘Goed! Dát zal voortaan myn muziek
wezen!’

589.
Zo ooit, dan is op 't slagveld van vrye studie die moed no-
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dig by 't beoordelen der zedelykheid. Vergeten we nooit dat de deugden van den
dag geen deugd uitmaken, en dat de wetgevers op het gebied der zedelykheid vaak
van mening veranderen. Wat is goed? Wat is niet goed? zy de vraag die de vrye
student zich voorlegt. Niet: wat is geoorloofd volgens de zeden der maatschappy,
die in den regel háár zeden geeft in plaats van 't goede, en - als de moeders met
zoete kinderen waarvan ik sprak - meer acht slaat op rust en orde, dan op de eisen
der waarheid, en de rechten van het individu. Wel erken ik dat het opvolgen van de
gestelde regelen, voor zo ver daarmee geen hoger belangen worden geschaad,
plicht is. Ikzelf zou niet gaarne my in 't publiek vertonen in hemdsmouwen of
ongeschoeid. Maar... indien het wegwerpen van rok en schoeisel nodig ware tot het
redden van een evenmens... indien zekere konventionele toon my hinderde in het
uiten van meningen die hoger staan dan konventie... dan geloof ik vryheid te mogen
nemen ongeschoeid en ongekleed my te vertonen, my te uiten en te handelen, waar
myn tegenwoordigheid, myn mening of myn hulp gevorderd wordt door
rechtvaardigheid, menselykheid en waarheid!

590.
De beschikbare ruimte gedoogt niet, hier in het brede te behandelen, hoe vrye studie
belemmerd wordt:
door verkeerd lezen, of onjuist verstaan,
door officiële verdraaiing van de waarheid,
door het zweren by de woorden des meesters...
Reeds elders heb ik gezegd, dat het αὐτὸς ἒφα van Pythagoras my niet beviel in
Pythagoras. Hy had z'n jongeren dien vloek moeten afleren. Men bedenke dat het
de plicht eens meesters is, leerlingen te vormen die hem overtreffen. Hun taak zal
groter wezen dan de zyne, omdat hun meer dan hem gegeven is: zy hadden hém
voor zich!
Hoe voorts onze vrye studie belemmerd wordt:
door het belang dat velen hebben in het handhaven van voordeel-aanbrengende
leugens,
door de zonderlinge mening dat vrye studie zou bestaan óf in een liederlyk niets
doen, óf in het versmaden van regel en inspanning, alsof de Natuur haar schatten
verspilde aan beschonkenen, dromers en leeglopers,
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door het verwaarlozen van de gelegenheid om door anderen opmerkzaam te worden
gemaakt op de waarheid...
Men zegt namelyk, maar ik sta voor de waarheid niet in, en verzoek ieder hoorder
die geen telg is van deze of gene alma mater, my niet te begrypen...
Hoe zal ik fluisteren, om byna niet verstaan te worden?
Men zegt... ik durf waarlyk niet...
Belooft ge my geheimhouding?
Men zegt dat er te... Salamanka studenten zyn, die menen vry te studeren, door
't konscientieus vermyden van alle kollegiekamers. Indien ieder, die nooit kollegiën
bezocht, vry-student is, dan vraag ik een diploom van doctor in de wysbegeerte
voor alle Zuidzee-eilanders.
Hoe er belemmering is:
in het uitsluitend gehoor-geven aan stemmen die van één zyde komen. Zo ooit,
dan is hier het audi et alteram partem van toepassing;
in het te veel waarde hechten aan korte, schynbaar krachtige gezegden. Niet
altyd is het pikante een kenmerk van de waarheid. Men wete te onderscheiden
tussen schittering en warmte, tussen vuurwerk en vuur.
Belemmering van vrye studie ligt:
in twyfelziekte - niet te verwarren met geoorloofden en plichtmatigen twyfel! - een
ziekte die niet na twyfel, door onderzoek, tot weten, maar van weten, zonder
onderzoek, tot niets leidt.
Vrye studie ontmoet een belemmering:
in den stryd tegen stoffelyk gebrek, waarin we door de kapitalisten onder ons niet
zo vrygevig worden bygestaan, als zy die ‘in spoken doen’ door hun geestverwanten.
Bybel- en zendelinggenootschappen, kerken, kloosters, beurzen ter bevordering
van ónvrye studiën, alumniaten... zie, dit alles is beschamend voor hen die zeggen
prys te stellen op ontwikkeling, doch portefeuille en uitersten wil onkundig laten van
die voorgewende zucht naar vooruitgang. Bedenken zy niet, hoe zwaar vrye studie
den armen stryder valt, indien het grootst gedeelte van zyn tyd en geestkracht nodig
is tot het oplossen van 't probleem: hoe hy strydende blyven zal? Is dan alleen op
het gebied van de waar-
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heid, de werkman z'n loon niet waardig? Beseft men niet, hoe
De gloed van hoger geestdrift wordt gedoofd,
Als 't leven slechts één kamp is met het lage,
En uitstel van bezwyken hoogste prys? (Vorstenschool)

Moet dan ten eeuwigen dage de arbeid van heden, beloond worden met
standbeelden in de toekomst? Is het aan zekere lieden niet vergund te leven... vóór
ze dood zyn?
Neen, neen, dat alles mag ik slechts aanstippen - men zou me verdenken van
personaliteit, schoon daartoe volstrekt geen reden is - en ik wil nu nog tenslotte
even wyzen op hen die vrye studie smoren, door haar te begraven onder het stof
van winkel of bureau, kazerne of kanselary. Op de velen, die zich veroorloven geen
mens te zyn, omdat ze in koffie, diplomatie, pelotonsvuur of konsignatie doen. Eilieve,
welk recht hebben zy mee te spreken over de hogere belangen van den mens,
indien zyzelf erkennen hun muffe vakwysheid hoger te stellen dan vrye studie op
algemeen gebied? Dagelyks hoort men dezen of genen, schynbaar nederig genoeg,
zich beroepen op de eigenaardigheid van z'n beroep dat hem tot zulke of zulke
onderzoekingen den tyd niet laat. Is het reeds zó ver met onze maatschappy
gekomen, dat men, om in 't leven te blyven, het hoogste goed des levens ontwikkeling! - moet opgeven? Maar zy menen het niet! Voeg eens zulk een vakman
in koffie, diplomatie of schriftgeleerdheid toe: ‘gy moogt niet meespreken!’ Terstond
zal men ontwaren dat hy wel degelyk aanspraak maakt op den rang dien vrye studie
geeft, en 't u zeer kwalyk neemt dat ge hem by 't woord hieldt. Toch hadt ge daartoe
het recht, want zo iemand beweegt zich - als de houtluis, die de schoolknaap insloot
in een ring van speeksel - wel degelyk in een zeer nauw kringetje.
Navita de ventis, de tauris narrat arator, heeft Ovidius gezegd. En 't is my wel,
indien slechts niet de heren die over niets dan wind en ossen kunnen meespreken,
zich den rang en de rechten aanmatigen, die de natuurlyke beloning zyn van: vrye
studie op het gebied der waarheid.
Ik ben aan het einde. Niet van myn onderwerp, maar van myn voordracht. Ik had
moeite my te bekrimpen, want de stof is ryk.
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Ik ben overtuigd, dat velen uwer nog andere belemmeringen zouden kunnen
opnoemen, die uw vryheid van studie in den weg staan. Misschien worstelt ge
daartegen.
Heil ons, zo wy, als getrouwe dienstknechten ons verzettende tegen biologie en
traagheid, mensenvrees en vóóroordeel, geroepen mochten zyn een steentje by te
dragen tot het grote gebouw!
En niemand achte zich van deze roeping verschoond. Wie heden toehoorder is,
zy morgen voorganger. Wie heden ontving, geve morgen terug. In elken kring, in
iedere betrekking, zyn dwalingen te bestryden, en ieder lid der maatschappy is
verplicht zich tot ridder te laten slaan in den groten kruistocht tegen 't monster:
Leugen!
Moed, beleid en trouw in dezen stryd, zy de adeldom dien we onzen kinderen
nalaten, opdat het menselyk geslacht, lyfeigenen en slaven thans van domheid en
vooroordeel, een geslacht worde van apostelen en prinsen, ja van hogepriesters
en koningen, in den tempel en het ryk der Waarheid.
Ik heb gezegd. (60!)
De meeste volgende nummers van deze bundel bevatten kommentaar.

OVER PUBLIEKE VOORDRACHTEN.

591.
De nummers 541 tot 590 werden aanvankelyk in 't Studentengenootschap Vrye
Studie te Delft, en later elders, voorgedragen. Indien 't my enigszins mogelyk is want ik sprak in den thans bedoelden zin nooit in 't publiek, dan gedrongen door
oorzaken van bykomenden aard - hoop ik voortaan die wyze van verkondiging van
wat ik voor waarheid houd, te vermyden.
Ik geloof namelyk dat de waarheid met zulke voordrachten niet gediend is.
Redenary is een kwaal, en wordt, omgekeerd, door enige maatschappelyke kwalen
in stand gehouden. Hierin vertoont zich als gewoonlyk, de bekende Wechselwirkung.
Ons denken en onze uiting werken wederkerig op elkander.

592.
We ontvangen onze indrukken byna voortdurend en met zo weinig inspanning, dat
wy eerst later aan onze vermoeienis bespeuren hoe daartoe toch enige inspanning
blykt nodig ge-
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weest te zyn. Het verwerken van die indrukken tot gedachten vordert reeds zekeren
arbeid waarvan we, traag genoeg, ons zo slordig mogelyk afmaken. Uit schaamte
over deze traagheid maken wy onszelf diets dat de rekruut: indruk onder onze leiding
al vrywat tot soldaat geavanceerd is. (503) Tegen den derden, alleen wezenlyken,
arbeid: de gedachte af te ronden en te vormen tot een beeld van denken, zien we
gewoonlyk op. De rekruut moet maar zo van den ploeg 't veld in. Dat geeft slechte
kampanjes. We willen nu - al te onbescheiden, voorwaar! - eens stellen dat we deze
fouten vermeden, en ons gewoon maakten elken indruk die zich aanmeldde by ons
werfbureau, behoorlyk te drillen. Wy laten hem soldaten- en pelotonschool doorlopen,
ja zelfs we zyn niet tevreden slechts 'n soldaat gemaakt te hebben, onze loffelyke
eerzucht gaat zó ver, dat we onzen leerling willen vormen tot officier, tot generaal,
tot maarschalk, tot iets onoverwinnelyks, iets kompleets: wy willen een denkbeeld
verwezenlyken, dat volmaakt is.
De betrekkelyke onvolmaaktheid van ons slagen stoort den gedachtenloop dezer
voorstelling niet, daar ik slechts van pogen spreek.
Ons voornemen is gelukt: het denkbeeld is er.
De waarheids-artist moet liefhebben. Dat is een integrerend deel van z'n wezen.
Liefde dringt tot mededeling. De gelukkige ‘ziener’ of ‘vinder’ voelt zich genoopt aan
anderen te tonen: wat hy ‘gezien’ en ‘gevonden’ heeft.
Over indrukken van lager orde die tot mededeling dringen, spreek ik nu niet. Ik
laat eigenliefde, roemzucht, winstbejag, buiten spel. Wil men dat alles meerekenen,
ja zelfs de liefde geheel wegcyferen, en alleen aan byzakentoeschryven wat ook
zonder deze byzaken zou worden teweeggebracht door de hoofdzaak, 't is my voor
't ogenblik wél, omdat de konklusie 'tzelfde blyft: wie iets goeds meent gevonden te
hebben, voelt zich gedrongen dat te tonen.
De vraag is alzo: of een denkbeeld, dat wy in verband met ons streven naar
waarheid vormden, op de meest geschikte wyze wordt vertoond, dat is: of onze
mening over een of ander belangryk onderwerp, het best wordt meegedeeld in
zogenaamde publieke voordrachten?
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Men weet nu reeds dat ik dit ontken, en vergunne my dit oordeel enigszins toe te
lichten.

593.
Zyn de hoorders voorbereid om de te verkondigen waarheid - d.i. wat de spreker
voor waarheid houdt - in hun gemoed op te vangen op een wyze die overeenstemt
met de moeite welke de spreker zich gaf, om deze veronderstelde waarheid te
vinden? Dit is onmogelyk.
Een zogenaamde verhandeling kán zyn, en zou misschien behoren te zyn, de
quintessens van maanden denkens. Ja, men kan zich voorstellen, dat de resultaten
der wysbegeerte van een geheel leven waren samengeperst in zó weinig woorden,
dat men ze in één half uur, of zelfs in weinige minuten zou kunnen uitspreken.
Op zoiets doelde ik in 63, waar ik zeide dat alles wat volgens de Evangeliën door
Jezus gesproken is, nog geen half vel druks zou beslaan... een opmerking, die door
veel verkeerd-lezers als smaad beschouwd is. Wel een bewys dat men my zo min
verstaat, als hy verstaan werd door zyn tydgenoten. Ik zal de laatste zyn, die 'n
wysgeer verwyt dat hy weinig woorden gebruikt. 't Valt me al hard genoeg dat men
zo dikwyls myzelf noodzaakt tot uitvoerigheid.
Wie twyfelt aan myn tegenzin in ‘aan den weg timmeren’, gelieve te letten op den
ouderdom dien ik bereikt had, voor ik me uit den kleinen kring myner omgeving het ware terrein waarop myn liefde me noopte tot meedelen - liet wegdringen naar
den publieken weg. Zonder de noodzakelykheid om den stryd tegen de mishandeling
van den Javaan, over te brengen op groter terrein, zou men waarschynlyk van my,
als publiek persoon, nooit iets vernomen hebben. En zelfs na 't verlaten van Lebak,
heb ik jaren lang gezwegen.

594.
Voor den verhandelaar alzo, is de kans dat de aandacht van z'n hoorders hem kan
volgen en begrypen, des te geringer, naarmate hyzelf in zekeren zin z'n
wysgeersplicht beter volbracht heeft. Hy zou ‘om te bevallen’ zich niet ten doel
moeten stellen: waarheid te verkondigen, maar iets mee te delen dat - wáár of niet
- kan geacht worden te passen in 't een of ander leegge-
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bleven hoekje van den smaak, der kennis, of van 't oordeel zyner hoorders. Hy is
dan iets als een meubelmaker die zich niet mag bezig houden met de vervaardiging
van goede stukken - alweer: van wat hy in gemoede daarvoor houdt - maar allerlei
voorwerpen moet in voorraad hebben, die niet te breed, niet te hoog, niet te mooi,
niet te lelyk, niet te duur zyn, voor onbekende klanten wier smaak en behoefte hem
vreemd bleven. Een stuk dat naar den eis der zaak vierkant behoorde te wezen,
kan niet geplaatst worden: omdat ‘de kamer zo giert’. 't Ledikant dat, naar verhouding
van lengte en breedte, een toestel vordert van zekere hoogte, kan niet op dien
entre-sol staan, enz. enz.

595.
Het streven naar 't volmaakte, geraakt alzo in stryd met de noodzakelykheid om te
voldoen aan 't bruikbare. En die stryd is den wysgeer noodlottig.
Of hy beroept zich op den adel van z'n zending, en weigert te buigen onder
voorwaarden die z'n kunstenaarsziel beledigen, en... dan verkoopt hy z'n meubels
niet, met het verdrietig gevolg dat hy verhongert, 'tgeen hem vooral hierom hard
valt, wyl hy zyn roeping zo gaarne nog enigen tyd had willen volgen... het leven is
toch reeds zo kort voor kennen, weten en kunnen! Of hy buigt, knutselt, knoeit, levert
- met grote winst misschien - het bruikbare, en... is gevallen! Hy heeft het beste dat
in hem was, verkracht. Van wysgeer werd hy marskramer. Van artist, in zo hogen
zin, opperman.
En we hebben 't recht hem te minachten, in zóverre dat we geen woord meer aan
hem wyden, vooral daar we iets over den ander te zeggen hebben, die niet verkoos
meubels te maken voor gierende entre-sols.

596.
Deze, zeiden wy, buigt niet. In z'n cel bespiedde hy den aard der dingen, en hy zal
*
straks, over een dag, over een maand, hier of daar meedelen wat hy ontdekt heeft.

*

Wat hy meent ontdekt te hebben. Ter voorkoming van vervelende herhaling, verzoek ik eens
voor al, dusdanige uitdrukkingen op te nemen in den zin die daaraan op wysgerige gronden
gehecht worden moet. Het spreekt vanzelf, dat ik by 't noemen van het woord ‘waarheid’
bedoel: wat ons voorkomt waar te zyn, enz.
(1870)
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Daar zal hy staan te oreren in 'n preekstoel - een houten broek, noemde de
hoogleraar Abraham van der Hoeven zo'n ding - of op 'n schavotje, met een tafeltje
voor zich, en een glas suikerwater er op...
- Zou ik 't weer omgooien, als onlangs? siddert hy.
...en een lezenaar...
- Zou 't ding weer wibbelen, vraagt hy angstig, want hy herinnert zich hoe zeeziek
dit maakt, en hoe z'n ogen schemeren...
- O, m'n ogen! jammert hy. Hoe zou ditmaal 't licht zyn? Zal men me weer plagen
met een verblindende gaskroon die my in de ogen brandt, myn arm manuskript
geheel onzichtbaar maakt, en myn hoorders nagenoeg?
Reeds zulke bedenkingen zouden voldoende zyn, om den zoeker enigszins te
hinderen in z'n nasporingen. Er zyn ogenblikken waarin hy iets voelt als: o, dien
steen der wyzen zou ik hun wel kunnen tonen... als ik maar zeker was dat m'n tafeltje
vast zal staan!
Men bedenke dat zekere werkingen van den geest vele gewaarwordingen pynlyk
maken, die ons niet of niet zo gevoelig deren zouden, als we minder werk maakten
van 't drillen onzer rekruten. Er is smart in 't voortbrengen! (30)
Hebt ge er wel eens aan gedacht, lezer, dat een denker behoorde verpleegd te
worden met dezelfde omzichtigheid als een kraamvrouw?

597.
Welnu, den arme die niets liever wil dan geven wat hy heeft, maar er tegen opziet,
in hoogst-ongunstige omstandigheden aan te bieden wat hy misschien nog niet
heeft, wacht zwaarder pyniging dan de reeds genoemde storingen in zyn
gedachtenloop. Zyn zwangerschap was onrustig, wat zal 't zyn als het uur aanbreekt
van 'n verlossing, die niet dan ontydig wezen kán, dewyl men dat uur geheel
willekeurig vooruit bepaalde? 't Is immers onmogelyk, nu reeds te weten, of ik op
dezen of genen avond iets zal hebben te zeggen over 't een of ander onderwerp,
welks behandeling nagenoeg gepast wezen zal?
Het is een zonderlinge gewoonte van de meesten die uitnodigen tot het houden
van 'n voordracht, dat ze steeds willen weten waarover men spreken zal, als ware
de redenaar een muzikant -
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de instrumentale voorlezer slechts van wat anderen dichtten - die zich kan verbinden
een bepaald stuk ‘uit te voeren’. Dit is dan ook de reden die my zo dikwyls
noodzaakte slechts te lezen wat ik thuis schreef, omdat ik voor de vuist sprekende
gevaar liep iets anders te behandelen dan... op de komediebriefjes geannonceerd
stond. Sommige lezers, die tevens hier of daar myn hoorders waren, zullen zich
herinneren dat ik vaak ‘buiten 't boekje’ ging, en dan was 't soms inderdaad moeilyk
terug te keren op den rail dien ik, tehuis schryvende, gelegd had. Het spreken voor
de vuist, geheel en al, zou veel gemakkelyker zyn dan lezen, indien 't kon geschieden
in ogenblikken van opgewektheid, die echter zeer zeldzaam samenvallen met een
vooruitbestemd uur.

598.
De omlaag-trekkende voorgevoelens die den ziener belemmerden in zyn vlucht,
vóór 't verlaten van de cel waarin hy zyn gedachten zo goed mogelyk trachtte te
ordenen, waren niets in vergelyking van wat hem wacht... by 't betreden van tribune,
kansel of estrade, meent ge? Neen, lezer, zó ver zyn we nog niet. De man die daar
- door nood geperst vaak - zal optreden, om wat oogst te tonen van den akker zyns
geestes, moet eerst gepynigd worden door hénzelf, wier opkomen te dier plaatse
overigens iets als sympathie zou kunnen beduiden.
Zeer zelden heb ik 't geluk gehad de plek waar ik spreken zou te bereiken, zonder
*
eerst de vreselyke spitsroedenstraf te ondergaan van 'n woelig antichambre-publiek
dat plaats maken zou voor 'n koning, voor 'n minister, voor 'n beurspilaar, voor 'n
zangeres, voor 'n kunstryder misschien, maar dat ternauwernood doorgang opent
aan den man van wien het - dit immers getuigt aller tegenwoordigheid op die plaats
- meent iets te kunnen leren.
De onnozele waarheidzoeker leest in houding en op gelaat, hy hoort luid klinken
in gekuch, gelach, gefluister, in schuifelen met schoeisel en stoelen... álles roept
hem toe:
- We hebben je betaald!
En hy buigt het hoofd onder dat verwyt, hy die op zyn beurt zo weinig betaalt,
omdat hy alles offerde.

*

Leden van Vrye Studie, dit geldt u niet! Uw hartelykheid stemde my steeds aangenaam.
(1870)
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Ik wil niet toegeven in den lust, die my een ogenblik beving, om te verhalen wat de
redenaar by zulke gelegenheden zo al te horen krygt. Het is ál te bitter, en loopt
vaak in 't gemene. Om alzo nu niet van rechtstreekse beledigingen te spreken,
denke men na over de verlammende werking van uitdrukkingen en handelingen,
die - ook zonder boze bedoeling nu - den spreker tot de overtuiging brengen dat
zyn hoorders in een geheel andere stemming zyn, dan tot het wél opvatten van z'n
woorden nodig wezen zou.

599.
Om 't even! Hy tracht zich te verstalen, en dringt, schynbaar niet gekwetst, door.
Ik sla nu de kleine verdrietelykheden van stoffelyken aard waarop ik reeds doelde
over, onder opmerking evenwel dat zy allernadeligst werken op de hoofdzaak. Het
zy zo. We weten nu eenmaal dat we hier te doen hebben met de behandeling van
eloquentie met hindernissen. Hoofdzaak is dit evenwel niet. Het komt er weinig op
aan, of er ‘mooi’ gesproken wordt. Ik hecht hieraan niet de minste waarde, noch
voor myzelf noch in anderen. Integendeel, ik houd niet van mooispreken. De vraag
is: of de waarheid gebaat wordt met een aan haar gewyde eredienst, in zúlke
omstandigheden?
By 't spreken voor de vuist zal de smartelyke indruk dien de spreker opving, hem
't helderzien beletten. Hy had nog geen tyd dien indruk te regelen, te vernietigen,
te verdoven, of te overwinnen, al naar 't in het belang van 'n juiste opvatting nodig
blyken zou. Hy is patient - lyder - in stede van voorganger. Hy die de nuchtere taal
der waarheid spreken zou, ondergaat zelf de beneveling die 't gevolg is van pas
ondergane smart. Hy die anderen den rechten weg zou aanwyzen, loopt zelf gevaar
af te dwalen op de bywegen van toorn en bitterheid, of al ware 't slechts van
weemoed.
Maar, meent ge, deze bezwaren vervallen, indien men slechts een tehuis
geschreven rede voorleest?
O neen! In de eerste plaats werkt reeds het voorzien van de zo vaak ondergane
krenkingen, storend by 't samenstellen van 'n voordracht op schrift. Maar er is meer.
Zelfs in ogenblikken waarin de schryver zich een sympathiek auditorium voorstelt,
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heeft het bewustzyn dat het geschrevene zal moeten worden voorgedragen, een
nadeligen invloed op het streven naar waarheid.
Men bedenke dat somwylen de eisen van frasenbouw, van uiterlyke
welsprekendheid, van... redenary in één woord, niet zonder moeite, en soms volstrekt
niet, in overeenstemming zyn te brengen met de roeping van den denker. Stel u
eens voor - om een voorbeeld te kiezen, dat juist door z'n overdrevenheid geschikt
is myn bedoeling duidelyk te maken - dat 'n wiskundige een waarheid had ontdekt
van stipt-mathematischen aard. Herinner u - of weet, als ge dit nooit mocht hebben
vernomen - dat wiskunde in genen dele een zogenaamd droog vak is...

600.
Het weinige dat ik er van weet, was me steeds een der rykste en zuiverste bronnen
van poëzie. Aan de inspanning om waarheid te zoeken op het terrein van exakte
wetenschap, heb ik de heerlykste ogenblikken van m'n leven te danken, en de kracht
die my tot nog toe staande hield. Ik noem niemand een dichter, die dit niet begrypt.
Men versta my wel. Ik beweer niet dat de beoefening der wiskunde iemand tot poëet
maakt - in hogen zin altyd. Verzenmaken heeft hiermee niets, totaal niets uit te staan
- ik beweer dat een dichter poëzie vindt in wiskunde, en van de beste soort! Eigenlyke
mathematici - vakmensen - zyn zelden dichters, en dit hebben ze gemeen met de
vele anderen die zich gewoonlyk niet aan wiskunde te buiten gaan.
Reeds elders - in de Wouter-geschiedenis - heb ik gewezen op het verband tussen
de drift tot uitvinden, ontdekken, indringen, bezitten en exploiteren, en: wellust. Het
zou me aangenaam wezen, lezers te treffen die in staat zyn deze synthetische
eigenaardigheid van de natuur der dingen wysgerig op te vatten. Ook in deze zaak
blykt ons dat gelyksoortige oorzaken de schynbaar meest uiteenlopende gevolgen
hebben. Misschien is het de ideale taak der wysbegeerte, alle waargenomen
verschynsels tot het kleinst-mogelyk getal oorzaken terug te brengen, en wie weet
of er niet eenmaal blyken zal, dat dit getal... géén getal en slechts 'n eenheid is: het
zyn. Het zyn, met ál z'n eigenschappen, die wellicht zullen kunnen worden
teruggebracht tot één hoofdwet, waarvan de talloze, door óns geklassificeerde
eigenschappen on-
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derdelen zyn, of misschien slechts verkeerd begrepen verschynselen welker
gelyksoortigheid aan ons gebrekkig opmerkingsvermogen ontsnapt. (491)
Dát we zoveel klassificeren, is een gevolg van ons weinig weten en beperkt
verstand. Om over 't weinige, dat onder ons waarnemingsvermogen valt, te heersen,
hebben wy de toepassing van het divide et impera nodig.

601.
Stel dan dat onze wiskunstenaar, opgetogen over z'n vondst, zyn resultaten wiskunstig gedemonstreerd - wilde meedelen aan zyn vakgenoten. Neem aan, dat
zy allen belangstellen in de zaak - want ik wil de aanmerking ontgaan, dat 'n gewoon
publiek onverschillig zou kunnen zyn voor een betoog van dien aard. Ik vraag u, of
de gelukkige mathematikus een ‘publieke voordracht’ zou kiezen tot het verkondigen
van de gevonden waarheid? Immers neen. Met al de veronderstelde ingenomenheid
van z'n hoorders, zou hy niet slagen in de poging hun enig genot te verschaffen
door het opdeunen van de syllogismen, waarlangs hy het doel van zyn streven
bereikt had. Het ligt voor de hand dat ieder zeggen zou: ‘uw konklusie is belangryk...
indien ze juist is. Dát echter wens ik tehuis na te zien. 't Is onmogelyk de auditu te
oordelen, of ge misschien hier of daar u hebt schuldig gemaakt aan valse
gevolgtrekkingen.’
Die mathematikus is alzo niet blootgesteld aan den tweestryd des redenaars, die
'n ander soort van waarheid meent te moeten verkondigen. Deze toch wordt wél
aangehoord. Hy wordt uitgenodigd zelfs. Ja... men betaalt hem.
In dit laatste ligt weliswaar de betekenis, dat men... iets offert voor 't vernemen
van de slotsommen die de spreker meent gevonden te hebben, maar ook, en vooral
- misschien dikwyls uitsluitend - dat men tevens aanspraak maakt op genot, by 't
aanhoren van de manier waarop die slotsommen verkregen zyn. In één woord: men
wil zich vermaken.
Ziehier nu 'n eis die als een Damokles-zwaard boven 't hoofd van den aanstaanden
verhandelaar hangt. Hy, die slechts schoon vindt wat waar is, moet bewerken dat
het ware terstond - ook in de ogen van hen die onbekwaam zyn tot het schoonvinden
van waarheid als zodanig - het uiterlyk hebbe van schoonheid,
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ja... vermakelyk zy, onderhoudend, grappig, aardig, pikant...

602.
Welnu, de waarheid is dit alles, of zou dit wezen, als men was voorbereid haar
terstond te vatten. Zonder die voorbereiding schynt ze vaak dor, onsmakelyk. De
redenaar moet - als een banketbakker die 'n taart met suiker bestrooit - van tyd tot
tyd zyn ernstigen arbeid afbreken - tot groot nadeel van 't gehalte zyner bewysvoering
- om hier en daar iets tussen te voegen: dat ‘bevallen’ zal. (219)
Hiertoe is kunst nodig, en 't zy verre van my die in 't algemeen te minachten. Doch
ik beweer dat de inspanning die gevorderd wordt door de hier vereiste byzondere
soort van kunst, onvoordelig werkt op de hoofdzaak: het zoeken en verkondigen
van waarheid.

603.
Een schilder die de maagd Maria voorstelt als zó of zó gekleed, mag zich, met enig
achtslaan op historisch kostuum - of wat daarvoor geldt - ontslagen rekenen van
fotografische juistheid. De aan hem gerichte vraag: ‘zyt ge nu wel volkomen zeker,
dat Maria zó gekleed was?’ is belachelyk. Maar 'n ernstig redenaar, voorganger in
't zoeken naar waarheid, is wél verplicht, niet alleen te antwoorden op dergelyke
vragen over zaken die hy als wáár voorstelt, doch moet reeds vooraf zichzelf die
vragen voorleggen. Hy zou dus in één voortbrengsel van zyn geest, tegelykertyd
exakt moeten zyn als de wiskundige die, zonder ander element van bevalligheid,
volkomen verantwoord is door juistheid van redenering, en tevens moeten ‘behagen’
als de kunstenaar, die byna onbegrensd vry spel kan laten aan fantasie.
Hierdoor gaat ongetwyfeld aan een der beide zyden iets verloren, en misschien
aan twee kanten tegelyk. De redenaar kan onmogelyk ongedeerd doorzeilen tussen
de beide klippen die hem dreigen.
Houdt hy alleen of teveel waarheid in het oog, dan wordt hy droog, pedant,
omslachtig, vervelend. Dit is niet aan de waarheid te wyten, maar aan de
onmogelykheid om 't zeer groot getal deduktiën, die er gewoonlyk moeten worden
overgegoten in den geest der hoorders, behaaglyk saam te vatten in een uur
sprekens.
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En, let hy meer of te veel op het andere, verraadt hy de koningin van z'n hart... nu,
dan wordt hy gestraft op 'n wyze die ik wreed noem, tenzy hy aan zulk verraden
gewoon, in den grond bedorven, en alzo gevoelloos is.
Dan namelyk krygt hy van zeker soort Publiek te horen:
- Ik maak u wel m'n kompliment. Het was ‘mooi’.
Dat is een verdiend loon voor komplete verraders, al voelen ze 't niet.
Maar hard is 't, dat ook anderen die... zich inspanden om zo trouw mogelyk te
blyven, die als uiterste grens van toegeven in Publieks begeerte om ‘vermaakt’ te
worden, niet verder gingen dan stipt nodig is om een bombardement met vuile eieren
te ontgaan... hard is 't, dat ook zy vaak worden gestraft - zy die wél voelen! - met
zúlke mooiheden uit zúlke monden.
My is 't overkomen -en dikwyls! - dat men ging tot:
- Ik heb me perfekt geamuseerd.

604.
En de verhandeling-schryver wéét dit. En, dit wetende, dáárvoor terugschrikkende,
is hy genoodzaakt, om niet weldra uitverhandeld te hebben - zich toe te leggen op
't begaan van de fout, welker straf hem reeds in 't vooruitzicht doet sidderen. Zie
hem daar zitten:
- Zouden ze dit ‘mooi’ vinden?
Neen?...
Dan deugt het voor hén niet.
Ja?...
Met 'n vloek smyt hy de pen neer, want... dan deugt het niet voor hemzelf.
Dat is erger, nietwaar? Erger dan niet te bevallen aan ‘Publiek’. En... hy moet
leven, hy en de zynen. Misschien wachten hem by 't weggaan van de plaats waar
hy zo gaarne waarheid had willen verkondigen zonder acht-slaan op belemmerende
byzaken... misschien wachten hem by 't uitgaan, bakker, slachter, huiseigenaar, die
't hunne eisen van den opbrengst dier gevloekte mooiigheid!
Lezer, ik hoop dat ge van dit alles iets begrypt. Maar ik vrees er voor, want velen
uwer staan niet boven hoorders.
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605.
Meen niet dat ik aan het eind ben van de oorzaken die het verkondigen van waarheid
in publieke voordrachten moeilyk maken. De redenaar, ‘die zo goed bevallen is’
wordt uitgenodigd zyn voordracht te herhalen:
‘... ook by ons. Veel kunnen wy u, weliswaar, niet aanbieden, daar de kas onzer
Sociëteit...’ enz.
Ja: enz! Want het is walglyk.
Wat moet hy doen? Weigert hy, mág hy den arbeid niet afbreken, waaraan hy by
't ontvangen van die uitnodiging bezig is, dan scheldt men hem uit voor 'n
hebzuchtige, iemand die het slechts om voordeel te doen is. Zyn zoeken naar
waarheid, zyn lust die te verkondigen, heten dan slechts voorwendsels om de laagste
eigenbaat te bedekken. Onder die uitnodigers echter, is zelden iemand die van zyn
kant het minste offer brengen zou. Het voorstel om zyn zaak, zyn kantoor, zyn
werkplaats, zyn winkel te verlaten, zonder ruime schadeloosstelling voor 't geleden
verlies - dat slechts tyd en wat moeite kost, terwyl de denker bovendien gestoord
wordt in kostbaarder zaak, in zyn stemming - zúlk een voorstel nu, zou als zeer
onbescheiden worden afgewezen, en niemand denkt er dan ook aan, het te doen.

606.
Gedeeltelyk uit vrees voor de verdenking van geldbejag - een verdenking die de
oprechtheid van zyn streven naar waarheid doet betwyfelen, en dus het wél opvatten
zyner woorden in den weg staat - gedeeltelyk uit zekere goedhartigheid, by de
naïeve vergoelyking: och, als ze dan waarlyk zo arm zyn, zou weigeren toch slecht
wezen... neemt onze redenaar de uitnodiging aan.
Slachter, bakker, huisheer, hadden hem zo-even gemaand. Hy heeft de middelen
niet, om z'n kinderen te geven wat voor hun ontwikkeling nodig is. De vermoeiende
speldeprikken van dagelykse gêne maken hem zenuwachtig...
Toch antwoordt hy:
- Ik zal komen... o, om 't geld is het me niet te doen!
En hy zegt tot de zynen: ge begrypt toch, nietwaar, dat ik die mensen niet voor 't
hoofd kan stoten? Foei... ik zou me schamen. Moet niet het evangelie der waarheid
by voorkeur gepredikt worden aan de armen?
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En de zynen antwoorden: dát is zo! Het is uw plicht daarheen te gaan.
Hy zál dus gaan.
Wel is hy ziekelyk, wel knikken hem de knieën - hy leed zoveel, den laatsten tyd!
- wel weigert hem de keel haar dienst, rauw als zy is van spreekbeurten en
difterietische angina, maar... hy zal gaan: ze schynen daar ginds zo arm. Dáár
immers moet hy wezen!
Wel is het guur en koud in die derde klasse...
- O, dát is niets, indien maar niet de medereizigers m'n stemming bederven. Kou?
*
Pah, ik kan er tegen! Die keel... leer dit van my, kinderen, 'n keel moet gehoorzamen.
Ze zyn zo arm daarginds, ge begrypt toch dat ik daar... daar juist, wezen moet!
- Maar de vermoeienis...
- Pah! kinderen, jelui weet niet hoe taai ik ben! Dát zult ge nu eens zien: ze zyn
zo arm, bedenkt toch, dat ik dáár wezen moet!
- Maar 't stoort u zo in uw arbeid. Ge waart juist bezig met...
- Gekheid! Niets zal me beter doen werken, dan 't besef dat ik daar m'n plicht heb
gedaan: ze zyn zo arm...
En hy gaat! Hy gaat, om op 't ogenblik dat hy bezig wezen zal met de ontwikkeling
der denkbeelden waaraan hy het duurste van z'n ziel besteedde... te ontwaren dat
de ‘armen’ die hem tot zich riepen, op één avond meer aan wyn verzwelgen, dan
gedurende een ganse maand nodig wezen zou voor 't onderhoud van zyn gezin!
Dat echter zo'n: ‘onze societeit’ arm was, is waar. Men had immers zoveel
uitgegeven aan illumineren op den laatsten koningsjaardag! En er waren
toneelvoorstellingen gegeven! Er was een zangeres in de stad... 'n reklaam-étoile
van de zevende klas. En 't was pas kermis geweest, of 't zou weldra kermis zyn...
En de gemartelde ‘waarheid’-verkondiger komt geknakt tehuis, en doolt dagen lang
rond, vóór hy de geleden smart heeft

*

Een der meest geachte geneesheren te Amsterdam zou kunnen getuigen, dat ik me op
zekeren dag met helsen steen heb moeten laten branden, om den volgenden avond geluid
te kunnen geven. Later was ik, zonder geneesheer, meermalen verplicht dit middel zelf toe
te passen. De hoorders wisten niet hoe my onder 't spreken de nitras argenti walgde, die me
bovendien door den vuilen zilversmaak aan betaalde entreebiljetten herinnerde...
(1870)
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verslikt, vóór hij opnieuw genoegzaam helder ziet tot het scheppen van nieuwe
denkbeelden.

607.
Zeer zelden is 't my vergund een bitteren drinkbeker te laten voorbygaan. Eens
echter - 't was te W. - heb ik me by uitzondering de weelde veroorloofd, dien ruw
van my te stoten. Myn wrevel over 't wynzuipen dat ik daar moest aanzien, werd
namelyk nog verhoogd door andere omstandigheden, die ik nu voorbyga, maar die
ik misschien later zal meedelen. Ik wreekte my op die ‘armen’ door hun penninksken
achter te laten ten behoeve van de arme Joden in bedoeld stadje. Hebben deze
armen dat ontvangen? Ik kreeg er nooit bericht van.
Het spreekt vanzelf, dat ik dikwyls lust voelde zulk een straf toe te passen. Maar
te W. kon ik 't slechts niet doen, en daarom deed ik het. Op andere plaatsen echter
kon ik 't, helaas, in 't geheel niet doen, en moest dus de bitterheid slikken, tot het
grondvuil toe. Ik had namelyk meermalen zulk ‘armengeld’ nodig voor de tehuisreis.
Ik neem deze gelegenheid waar om allen die ‘zo byzonder belangstellend zyn,
den beroemden Multatuli eens te horen’ mee te delen, dat ik voortaan geen publieke
voordrachten houd, beneden een honorarium van duizend gulden, of... gratis. Wat
daartussen ligt, bevalt me niet. Jongelieden of verenigingen van personen die by
my bekend zyn als te behoren tot de zogenaamde volksklasse, zonder ik gaarne
uit, maar overigens verkies ik - zelf niet karig in offeren - me niet langer te derangeren
ten behoeve van mensen, welker wyndrinkende geestdrift schynt af te hangen van
den toestand hunner societeitskas. Belangstellers die met hun paar honderden geen
duizend gulden kunnen byeenbrengen, moeten zich voortaan met koorddansers
behelpen, of met iemand die 'n paar citaten van Stuart Mill weet op te deunen.

608.
Ik vraag, na dit alles, of dusdanige ervaring omtrent ‘publieke voordrachten’ gunstig
stemt tot het zoeken naar ‘waarheid’ en of ze voordelig werkt op de wyze waarop
die wordt verkondigd?
En nog ben ik niet aan 't eind. Laat ons het oog afwenden van
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de soort der uitnodigers die in den ‘spreker’ een kollega van goochelaars en napraters
zien, of hem willen gebruiken ter afwisseling van andere ‘vermaken’. Stellen wy, dat
hy geroepen wordt in een kring van mensen die hem - op hún wyze! -hoogschatten,
die iets van hem willen leren. Van mensen die behoefte voelen aan wryving... of
iets van dien aard. De begeerte naar wryving namelyk, is meermalen niets dan
kleinsteedse lust in het tergen van andersdenkenden, of zelfs slechts van persoonlyke
vyanden. Het afficheren van ingenomenheid met individuen die bekend staan als
voorgangers in zekere richting, wordt dan gebruikt als oorlogsmiddel in een stryd
over zaakjes die hemzelf geheel onverschillig, of zelfs onbekend zyn. Hy dient in
dat geval, buiten z'n weten - en zeker tegen zyn zin - tot projektiel.
Doch dit wenste ik thans voorby te gaan. Ook wil ik nu niet terugkomen op de
kwestie van het al of niet behoorlyk vergoeden der genomen moeite, van
schadeloosstelling voor 't staken van anderen arbeid. We nemen nu aan - wel
enigszins gewaagd voorzeker - dat de uitnodigers nagenoeg even rechtvaardig zyn
in 't schatten van de materiële aanspraak op beloning, als ze verondersteld moeten
worden te zyn in de waardering der intellectuele verdienste van den man dien ze
tot voorganger kozen.
Wat geschiedt er dan?
Men is hartelyk... o zéér! Men wacht hem op aan de station. Men drukt hem de
hand... dozynen malen!
- Wien heb ik 't genoegen te spreken?
- Myn naam is... Rammelslag... om u te dienen. Ik heb alles van u gelezen... mooi,
hoor! Mag ik 't plezier hebben, u m'neer Huilders voor te stellen... ook 'n geestverwant
van u. Sakkerloot, wat is die vertelling van Sa... Sa... Sa... hoe heet-i ook weer?
Och, help me-n-eens... dien javaansen jongen, meen ik... 't is mooi, hoor! Dat 's
m'nheer Van Stryen... ook al 'n aanhanger van je... denk je dat-i wat gelooft? Geen
bliksem! Ge zyt hier onder vrinden, dat verzeker ik u. Kom, nu gauw naar m'n huis.
M'n vrouw wacht met de thee... Lasman, kom mee! Hier... dezen weg op! A-propos,
wat zeg je van de onderwyswet? Huilders, waar blyf je? Ja, de onderwyswet, hoe
vind je 'm? Dat gebouw daar, is 't Raadhuis. Je moet onzen burgemeester
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'ns zien, 'n kerel van 't jaar nul. En den gemeenteraad... allemaal prullen van 't eerste
water. 't Is hier 'n beroerde boel. Nou, 't zal vol wezen vanavond. Eergister waren
er al dertien plaatsen genomen. De dominee komt ook... hy is modern, weet je... 'n
heel fidele kerel. Wat zeg je van ons plaveisel? Beroerd, he? Nu deze straat in,
straks den hoek om, dan nog één straat, en dan zyn we 'r gauw. Je moet het maar
voor lief nemen, zoals je 't vindt. We hebben 'n logeetje... anders kreeg je 'n mooier
kamer. M'n vrouw is een beetje onwel dezer dagen. Ze heeft te veel gedanst in de
Harmonie, maar anders... wie groette ons daar? 't Is Apeling... hy is ontvanger...
nou, die komt vanavond ook... 'n royale kerel. Hy is van z'n vrouw gescheiden...
maçon ook, weet je, 'n éérste, hoor! En liberaal... dat verzeker ik je! Als de
broeder-redenaar eens wegging, zou hy 't worden... die kan praten! Zeg, kan je er
vanavond niet wat laten invloeien over de riolen? Ik heb 'n proces met de stad, en
ze willen dat ik 't betaal - de boel moet opgebroken, weet je - en ik zeg dat de stad
't moet repareren... ik zal je de papieren laten zien... je houd van oudheden, dat
weet ik. Thuis heb ik 'n schilderytje dat meer dan honderd jaren oud is - ze zeggen
dat het waarde heeft - och, ik laat het maar hangen! Zie je die juffrouw met krullen
daar, die door 't gordyntje gluurt? Dat 's juffrouw Poezelaar, de nicht van onzen
officier van justitie... ze doet het huishouwen by hem... omdat-i niet getrouwd is. De
vorige was 'n ander klantje... die had wel drie vrouwen tegelyk. Gut, 't is hier zo'n
rare boel! Weet je wat de burgemeester me laatst durfde zeggen? Hy zei - nietwaar,
Huilders? - hy zei: ‘ik ben burgemeester, en ik moet weten wat ik te doen of te laten
heb’. Verbeel je, zo'n vent! wat zeg je dáárvan? Maar ik heb 'm getroefd, dát verzeker
ik je! Ook groet ik hem niet meer. Waar kyk je na? Dát? Dat 's de concertzaal...
willen we even binnengaan? Er is societeit ook... heb je lust in 'n bittertje... of 'n glas
punch? Niet? Ook goed! Ja, wat ik zeggen wou, hoe staat het nu eigenlyk met de
zaak die ge hadt met Hellemans? Is die uit? Ah, zo... nu, dat heb ik altyd gezegd.
Frank - die is notaris hier, 'n goeie vent maar wat suf, weet je - nu, Frank zei dat die
Hellemans naar Amerika was, maar ik zei altyd dat-i in Schoonhoven woonde,
nietwaar, Van Stryen? Ja, dat Amerika slikt wat volk. Ik denk
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er over, ook daarheen te gaan, maar m'n vrouw heeft er tegen omdat onze kleine
jongen zo souffreert aan de klieren, weet je? Anders graag! Ik zeg maar: leve de
vryheid, en in zo'n republiek... dat 's andere thee dan die boel hier! Maar die
Thorbecke is 'n... éminent man, dat 's maar zeker! Zeg, weet je wat ze in 'n engelse
krant van 'm gezegd hebben? Hy was te groot voor zo'n klein volk, zeien ze. Mooi,
hé? 't Is 'n eminènnnn... te kerel... kyk! En Fransen van de Putte, die lykt je, he?
Liberaal! En Fock! Hoor eens, ze mogen zeggen wat ze willen, we zyn fameus
vooruitgegaan. Onze dominee speelt familjaar z'n kaartje... als er geen ouderlingen
by zyn. En z'n preken... moraal, pure moraal! Denk je dat-i aan wonderen gelooft?
Zo min als ik... kyk, daar gaat-i juist. Zou je wel zeggen dat-i dominee was? Hy komt
zéker vanavond, nietwaar Lasman? Onlangs heeft-i op 't Nut gesproken... over
insekten... hy had er 'n hele boel by zich... tussen glaasjes, weet je. Nu, en daar
sprak-i over... van belang, hoor! Want-i doet veel aan - hoe noem je 't ook? - ja,
entomologie. Dat is z'n fort. Hy stond eerst te Kromhuizen, maar nu is-i hier... hoger
tractement, weet je... veel kinderen - rakkers van jongens - maar anders 'n goeie
vent. Ze zeggen dat-i solliciteert om 'n hogere burgerschool... ik mag lyen dat-i 't
krygt. Hei... hei... Krippelhof! - dat is 'n neef van me, die daar uit 't venster kykt, weet
je, maar 'n vrome van de bovenste plank - Krippelhof... pst... pst! Kom 'ns beneden,
hier is iemand die je spreken wil - sjt, hy moet eens met je aan den gang - kom
beneden! Zo man, ben je daar... daar is Multatuli... die komt je bekeren. Hou je nou
'reis goed. Kom je vanavond? Ik betaal je plaats. Niet? Ook goed. Anders... we
houwen oefening, maar... zonder psalmen... hi, hi, hi! Nu, dag neef, adieu! Dat heeft-i
beet! Hy is boos, weet je, omdat ik zei dat je 'm bekeren wou. Hy kan je niet luchten
of zien, en zou liever sterven dan iets van je lezen... allemaal leugens, zegt-i. Nou,
dat moet hy weten. Hy en Lummelaar... die daar woont op den hoek, in den
sigaarwinkel - ook 'n vrome... hy is 'n neef van onze baker, maar dat wil-i niet weten
- zyn woedend op je. Ja, man, je hebt hier vyanden ook... ze zeggen allemaal nietwaar, Huilders? - dat je zo'n gemene kerel bent. Maar wy zyn je vrinden...
nietwaar, Van Stryen? Dat zal je zien vanavond. Ik alleen heb voor
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drie plaatsen getekend. Maar m'n vrouw komt niet... om de klieren, weet-je, van den
kleinen jongen. Och, wat heeft ze 'r ook aan! Nou, dat 's mooi, daar heb ik vergeten
te zeggen dat ze die stoelen anders moeten zetten, in de zaal... Lasman, loop jy er
even heen, wil je! Er moeten gangetjes open blyven voor de bediening... o, je weet
niet wat 'n gemaal het is, zo'n leesbeurt te arrangeren... en 'n standje met den
kastelein toe! Verbeeld je, die vent wil kurkegeld hebben... ik zal 'm zien komen!
Neen, man, pas si bête! Maar a-propos, dit had ik je al lang willen vragen... als je
dan God wegcyfert... wie heeft dan alles gemaakt? Want, zie je, ik vraag maar altyd:
waar is dan alles vandaan gekomen? Er moet toch 'n begin geweest zyn? Genesis?
Nu ja... dat 's gekheid, dat weten we, allemaal gekheid! Maar, zie je, in je ‘Gebed
van den onwetende’ - mooi, hoor! - daar zeg je zelf: ‘O God, er is geen God!’ Waarom
zeg je dan: o God? Maar mooi is 't... dat moet ik zeggen. Jammer dat 't niet rymt...
anders was 't precies 'n vers. Dus wil ik je maar even zeggen, weet je... nog 'n paar
straten, dan zyn we er... onze logee zal wel voor 't raam zitten - ze moet thee
schenken, weet je, want m'n vrouw is bezig met den kleinen jongen - je moet maar
kyken naar 'n huis met gele jalousieën, nietwaar, Van Stryen? 't Zal me benieuwen
wat je van m'n zoontje zegt... dát is er eentje! Verbeeld je wat-i van de week zei Lasman was er by - hy vloekte als 'n ketter! Zes jaar pas... zes jaar! Wat zeg je
dáárvan? En verleden heeft-i anderhalf glas Beiers bier gedronken... 't is 'n klantje!
En zal nu De Waal je niet helpen? 't Is 'n schande dat ze zo weinig doen voor den
Javaan. Weet je wat ik zeg! Ik zeg, we moeten die mensen beschaven... dát moeten
we! Onderwys... lezen... schryven... dát is de ware Jakob! Maar... fut, ze doen er
niets aan, niets. We zullen ze wel krygen! Ik houd voordrachten in de maatschappy
‘Tot nut van den Javaan’ - nietwaar, Huilders? Ik ben mede-oprichter, weet je - en
ik heb gezegd: lezen en schryven... dát heb ik gezegd! Dominee Vredenburg spreekt
er ook... maar hy brouwt 'n beetje. Anders, wat de man zegt, is zo kwaad niet. Wacht
je veel goeds van die agrarische wet? Wat is dat toch voor 'n ding? Hoor eens, dit
's maar zeker, de behouders hebben uitgepraat... finaal uitgepraat! Maar zeg eens...
ja, dat moet ik je vragen - je permitteert im-
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mers? - nu, ik wou vragen - nietwaar, Van Stryen?... want hy wou je 't je ook vragen,
weet je - wat bedoel je toch met die Minnebrieven? Je neemt immers niet kwalyk?
't Is maar, weet je, dat we niet weten wat je 'r mee bedoelt? Kyk, hebben we gezegd,
als-i nog eens zo'n mooie vertelling maakte van zo'n javaansen jongen, Sa... Sa...
hoe heet-i ook? M'n vrouw heeft er by gehuild... ja, de Havelaar is mooi, dat moet
ik zeggen. Verleden week nog heb ik hem geleend van Piet Kruk die in 'n huis van
me woont - ik wou, dat-i er uit was, want-i betaalt slecht - nu, die houdt 'n
leesbibliotheek... en mag dus wel iets voor me over hebben. Onze logee leest er
nu in... maar van Droogstoppel slaat ze over. Nou, dát 's dan ook 'n vervelende
kerel! Maar anders... ik moet zeggen dat het mooi is! En laat je nu geen volksuitgaaf
drukken? Dát moest je doen. Want, zie je, vier gulden... dat schikt iedereen niet.
Zie je daar die bomen en dat yzeren hek? Dat 's m'n tuin. Morgen kan je 'r in
wandelen... je blyft immers 'n paar dagen? Ik heb er 'n prieel in laten zetten, en 'n
broeikast ook. Zou je wel geloven dat me dat hek tweehonderd gulden kost? De
jongens van 't gymnasium liepen in m'n perken... dus 't moest wel! Ze vertrapten
de bloemen! Dat kon ik niet aanzien... het deed me zeer! 't Zyn rakkers! En de
kommissaris van politie... nu, dat 's er óók een! - je weet niet wat 'n lamme troep 't
hier is! - die zei... dat-i er niets aan doen kon. Loop jy naar de verdommenis, zei ik...
we zyn er! Dat 's onze logee... zie je, net wat ik zei: gele jalousie... m'n vrouw is
achter... en nu doe net of je thuis waart...
Oef!
Is 't genoeg, lezer?

609.
Ge meent dat het te veel is?
Welnu, ge vergist u. Het gegeven staaltjen is slechts 'n zeer onbeduidend
onderdeel van de marteling die den spreekbeurthouder wacht.
In weinige minuten kunt ge Rammelslags vertellingen uitspreken. De redenaar,
die over twee, drie uren zal optreden, moet zulke cant aanhoren, die volle twee, drie
uren lang! Ik voerde gemakshalve slechts één Rammel in... hy ondergaat dozynen.
Men vraagt er niet naar, of hy bejaard is, niet of hy vermoeid is
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van de reis, niet of hy straks zal nodig hebben zich enigszins in te spannen, niet erger dan dat alles! - of wellicht al die wawelpraat het verband breekt tussen z'n
nadenken tehuis, en zyn spreken dat straks volgen zal... niet ook of de grief der
ontdekking hoe weinig 't baatte dat hy zich steeds toelegde op duidelykheid van
uitdrukking, hem smart - immers hy slaagde hierin niet, wanneer lieden, die ‘alles
van hem gelezen hebben’ zó tot hem spreken - en niet, eindelyk, of al deze oorzaken
tezamen hem ongeschikt maken voor de zware taak, die hy zo graag goed vervullen
wou, neen... naar dit alles vraagt men niet! En het staat te bezien, of 't slachtoffer
van zúlke sympathie niet nog dieper te beklagen is, dan de redevoerende boeteling
die geplaagd wordt door haat...

610.
Dit laatste namelyk komt ook voor, al zy 't dan vaak maar in den vorm van
kwajongensstreken. Eens las ik te Arnhem m'n ‘Vorstenschool’, een stuk waarin
enige rollen reeds op zichzelf zwaar zyn. Ieder weet overigens hoe moeilyk het
accentueren van snellen dialoog is, waarby bovendien enige aktie niet kan gemist
worden. De zaal waarin ik sprak, was zeer groot, en misschien tengevolge van de
verkeerde plaats die men den spreker had aangewezen, allerongeschiktst. Ik werd
gehinderd door een echo die al myn woorden duidelyk terugkaatste. En... reeds
voor en buiten dit alles, was ik zowel door lichamelyke vermoeienis, als door zedelyk
lyden zó uitgeput, dat ik inderdaad moeite had: te staan. Enige jongelieden plaatsten
zich naby den katheder... en bauwden me na. Welke litterarische, zedelyke of
politische richting zy representeerden, weet ik niet.
Toch was dit het ergste niet, dat ik dien avond leed. Iemand van wien ik 't recht
had sympathie te verwachten, onttrok zich aan den hem gedurende de pauze
gevraagden dienst om zo mogelyk een eind te maken aan dat dom-wrede spel,
door zich in de nabyheid te plaatsen en te chutéren! Uit z'n weigering bleek my dat
dit teveel gevergd was van 'n ‘geestverwant’.

611.
Neen, lezer, ge vergist u, als ge meent dat Rammelslags ratel het venynigst werktuig
is in de folterkamer van 'n leesbeurtpubliek. Het schetsje dat ik daarvan maakte, is
niet alleen on-
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volledig wat de uitgebreidheid aangaat, het is ook onjuist. Men moet dien Rammelslag
antwoorden, hem en de zynen! Hem en z'n vrienden, z'n kennissen, z'n buren, z'n
vyanden zelfs, die zich 'n ogenblik aanstellen als verzoend, om óók toegang te
verkrygen tot de huiskamer waar de celebriteit wordt tentoongesteld. De een wil
dezen bekeren. De ander zal hem vertellen hoe men eigenlyk schryven moet. Een
derde wil hem eens onderhanden nemen over z'n zedelykheid. Een vierde acht zich
geroepen tot onderzoek hoe hy met z'n financiën staat, en of-i wel huishoudelyk
omging met de schatten die de Natie hem betaalde voor z'n offer en z'n arbeid?
Een vyfde - 'n schoolmeester natuurlyk - komt hem les geven in orthografie en ch's.
Een zesde wil hem inwyden in de kibbelaryen van de stad, en hem op de laagte
brengen van de ‘byzondere gemeenheid dier andere party’. Een zevende vraagt
hem raad over de beste wyze van geldbelegging. Een achtste - 'n leerlooier - heeft
de ‘eer kennis te maken’ met het speciale doel, den beroemden schryver uit te
nodigen tot het aanwenden van z'n invloed op 't beter inzouten van verse buffelhuiden
op Java. Een negende wil absoluut de onsterfelykheid behandelen. Een tiende vond
'n perpetuum mobile uit... dát moet de celebriteit eens komen zien! Een elfde wil
hem raadplegen over de opvoeding. Een twaalfde ‘doet ook aan letterkunde, en wil
'n openhartig oordeel over 'n manuskript’. Een dertiende is gekomen om den voet
dwars te zetten...

612.
Dit alles is over 't geheel niet alleen voldoende juist als schets, maar ik verzeker dat
de meeste punten ook faktisch-waar zyn. Dat inroepen van m'n hulp voor die arme
buffelhuiden, en 't raadvragen over geldbeleggen, is o.a. letterlyk aldus geschied.
En wat ik van den dertiende zeide, gebeurde dikwyls. Ten laatste was ik er op
verdacht dat deze of gene Huilders, Van Stryen of Lasman, zich in myn intimiteit
zou binnensmokkelen, om my op 'n welgekozen ogenblik, een coup-de-jarnac te
geven. Maar 't hielp me weinig dat ik zoiets voorzag, daar ik niet wist van welken
kant de bui komen zou, en geen gevaar mocht lopen welmenenden van my te stoten.
Als voorbeeld - een feit dat door 'n twaalftal ‘mede-geestverwanten’ zou kunnen
gestaafd worden - geef ik het volgende.
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Ik was op de gewone wyze afgehaald met veel blyk - of schyn - van hartelykheid.
Onder de ‘vrienden’ bevond zich zekere persoon - ik meen 'n hulpprediker - die
weinige dagen tevoren toen ik in een andere stad zou aankomen, deel uitmaakte
van 't gezelschap dat me, by nacht en in November, met 'n rytuig was komen afhalen
van de naastbygelegen spoorstation die, meen ik, 'n paar uur van bedoelde stad
verwyderd was. Er moest veel warmte zyn in de geestdriftigheid, om de kou van
dat toertje te trotseren. En van die warmte getuigde almede zyn wederkomen, toen
ik enige dagen later elders ‘spreken’ zou. Hy was dan ook voortdurend om my, by
my, naast my. Na de spreekbeurt, op 't laatst van het zeer vermoeiend ‘gezellig
byeen zyn’ dat daarop volgde, en alzo nadat hy uren lang én in die stad én in de
vorige, waar-i my van den spoor haalde, door zyn aanhoudende tegenwoordigheid
in den kring, blyken had gegeven van... iets als vriendschap, welwillendheid,
geestverwantschap of zoiets, vraagt hy my op eenmaal:
- En zeg me nu eens, hoe vaart uw tante B?
- Hoe?
- Uw tante B! herhaalde hy met iets zo zonderlings in toon en stem, dat ik
inderdaad 'n ogenblik meende dat de man beschonken was.
- Ik heb geen tante B, antwoordde ik.
- Ge hebt wel 'n tante B, zeg ik u.
Z'n stem en houding waren dreigend.
- Ik verzeker u van neen!
- Hebt gy niet 'n tante B te W? Durft ge dit ontkennen?
Hy sprak deze vraag uit, alsof er achter elk woord een punt stond.
- Ja, dit durf ik ontkennen. Ik heb in de stad die ge noemt, wel familie, die echter
niet B heet... vergist ge u misschien in den naam?
- Neen, neen, néén... B zeg ik u, B! Haar zoon las al uw werken. Ikzelf heb ze
van hem ter leen gehad. Hy is nu naar Amerika...
- Man, ge vergist u, ik heb geen familie van dien naam, noch ik, noch m'n vrouw.
Ook heb ik geen neef die naar Amerika gegaan is.
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aant.

- Ik zeg u dat ge wél 'n tante hebt, die B heet. Maar... enfin! We zullen er dan maar
over zwygen...
De ‘gezellige byeenkomst’ was verstoord. Ieder keek vóór zich. Alles was met de
zaak verlegen. Bovendien, het geannonceerd zwygen van m'n zonderlingen aanvaller
was zo uittartendsprekend, dat ik genoodzaakt was niet te zwygen.
- Ik verzoek u ernstig, te zeggen wat dit alles beduidt? Ik heb geen tante noch
andere familie die B heet. Meent gy dit beter te weten, dan nodig ik u uit, te zeggen
wát ge weet. Dit moet ik nu eisen.
- Ik zal zwygen!
- Volstrekt niet! Spreek, als ik u verzoeken mag. Uw woorden maken 'n indruk
alsof ge iets vreselyks achterhieldt. Spreek, wat bedoelt ge met dat aandringen op
die tante B?
- Hm... hm! Ik zeg niets meer!
Meer was er niet uit den man te krygen.
Hy was misschien beschonken, meent ge? Je ne dis pas non, en ook dit zou
reeds niet zeer aangenaam zyn voor iemand die op reis gaat in November, om hier
of daar wat ‘waarheid’ te verkondigen. Doch - dien avond beschonken of niet - hy
heeft den volgenden dag, toen hy kon verondersteld worden uitgeslapen te hebben,
z'n betichting herhaald. Betichting? Ja. Dit was het reeds door z'n bar aandringen
en aanklagend zwygen, maar werd het te meer, door 't achter my om, daarby voegen
van: ‘Weet je, hy wil die tante niet kennen, omdat zy arm is en 'n kleinkinderschooltje
houdt!’
Mannen van de Joure, schryf ik de waarheid of niet? Ik verzocht een uwer, den
naam van die pretense tante te noteren, en te onderzoeken - als 't mens bestaat,
want dit weet ik niet - of ik haar neef ben? Hebt gy 't gedaan? En antwoord gekregen?
Ik ben er zeer nieuwsgierig naar.

613.
Maar... dien avond was 't prestige van de celebriteit die yverde voor mensenrecht,
voor naastenliefde, voor liberalisme, voor ‘waarheid’ gebroken! En lánger dan dien
avond misschien, en in wyder kring dan 't gezelschapje dat getuige was van den
aanval.
Me dunkt, ik hoor zeggen:
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- Er moet toch iets van áán zyn. Anders zou ‘den dommeni’ 't niet zo bepaald hebben
volgehouden. Hoor eens, dat er wat achter steekt, houd ik voor zeker. En dan iemand
die zich voordoet als vriend van armen en verdrukten... mooi is 't niet! Zo zie je, 't
is altyd: ‘hoor naar m'n woorden, zie niet naar m'n werken...’ enz.
Wat baat het, of zich dát zaakje later hebbe opgehelderd - ik ververnam er niets
van - de slag was geslagen. De indruk blyft. Men begrypt, dat niet ieder die de
konklusie meedeelde, later zal rondlopen om te vertellen dat de oorzaak verviel.
Ook is 't onmogelyk de gevolgen van een onwaarheid te achterhalen. Ze blyven
bestaan, en kankeren dóór, lang nadat de focus is uitgedoofd waaruit ze
voortkwamen. Met of zonder tante B ben ik nu in de ogen van velen, iemand: ‘die
mooi praat en mooi schryft, maar... wat heb je er aan? Hy is 'n huichelaar, die z'n
eigen familie verstoot omdat ze arm is.’
Mocht nu iemand menen, dat zúlke aanvallen te grof zyn, en daardoor het doel
missen... hy bedriegt zich. Men herinnere zich 't ware spreekwoord: wie de menigte
wil misleiden, moet het vooral niet fyn aanleggen. Onze hulpprediker schynt deze
maxime gekend te hebben. En hy is waarlyk de enige niet. Geen voorschrift van
onzedelyke wereldwysheid wordt yveriger en met meer succes in praktyk gebracht.
De meeste laster waaronder men tracht my te smoren, is van nóg grover soort, en...
wordt gretig aangenomen. Niets is onverteerbaar voor de kazuaris-maag van
‘publiek’.
Maar niet om dáárover, noch ook om over die opgedrongen
klein-kinderschool-tante te klagen - als 't 'n goed mens is, spyt het me zeer dat ik
haar zusters- of broerskind niet ben - gaf ik deze episode. Ik deelde die mee als
bydrage tot beantwoording van de vraag: of zulke ontmoetingen den publiek-spreker
stemmen tot het behoorlyk verkondigen van Waarheid?
Is ooit Jezus op zulke kwaadaardigheid gestuit?

614.
Ik noemde in 610 een dertiental soorten van plagers op, waaronder alleen de laatste
opzettelyk kwaad deed. Laat ons tot de twaalf vorige terugkeren, of liever tot het
legioen soorten waarvan zy slechts 'n paar stalen zyn. Ik zeide reeds herhaalde-
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lyk - en ik moet hierop vaak terugkomen, omdat het 'n waarheid is, die zich gedurig
op den voorgrond dringt - de bron van al 't goede is het hart. Meedelen, geven,
gedachten geven - kostbaar geschenk, naar ik meen! - is: liefhebben. Wat blyft er
over van die liefde, als ze zó wordt vertrapt? Mocht ze niet aanspraak maken op
wat zorg... als Rammelslags bloemen?
Maar... liefde is oneindig!
Dat is ze! Oneindig om gevende te blyven. Niet oneindig evenwel om voortdurend
kracht te verlenen tot het geven op goede wyze. De redenaar die door z'n
toehoorders werd gekrenkt en mishandeld, kan en moet vergeven. Maar deze
vergiffenis geeft hém den verloren gloed niet terug die tot wélspreken nodig is. Moet
niet alle vuur worden gedoofd, elke vlucht neergeslagen, alle geestdrift verlamd,
indien de miskende apostel, een ogenblik toegevende in de hem overweldigende
hartelykheid, op eenmaal door blik, houding, beweging van zyn hoorders, herinnerd
wordt aan Rammelslags vertrapt bloembed en gele jalousie?

615.
En... ware het dít slechts! We spreken nu by voorkeur van tehuis afgewerkte, slechts
voor te lezen, stukken. Welnu, na énige ondervinding, is hem weldra de ondergane
ploertery een vreselyk voorspook van de ploertery die komen zal, en reeds in de
schryfcel -waar hy z'n leven slyt zonder ander genot dan 't zoeken naar waarheid,
terwyl zyn leerlingen zich verbeesten in het allervulgairst ordinarisme! - reeds dáár
werkt het besef noodlottig, dat z'n pogen om met liefde te doen aannemen wat zyn
liefde hem dringt mee te delen, ydel wezen zal.
Onlangs las ik het verslag dat een duitse zangeres gaf van haar indrukken
gedurende een zogenaamde kunstreis in Nederland. Zy klaagde: dat ze nooit slechter
gezongen had. Letterlyk kan ik haar woorden niet aanhalen, doch 't kwam hierop
neer: ‘dass es ihr frierte by 't ontmoeten der glaskoude, vissige ogen van haar
publiek’.
O, hoe begreep ik die klacht!
En toch klaagde zy slechts over onverschilligheid! Wat zou ze gezegd hebben
indien men haar geplaagd had, gesard, mishandeld?
En... zy behoefde niet te scheppen! Ze had maar met 'n klein toe-
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aant.

voegsel van kunstwarmte - of van den auswendig geleerden schyn daarvan - de
kunstvaardigheid te hulp te komen, die zy zich eens voor al had eigen gemaakt. Zy
behoefde zich niet te vermoeien met de vraag: zou die noot het hart treffen van
Huilders? Zou Van Stryen voldaan zyn met dezen triller? Is er kans dat m'n roulade
doordringt tot Lasmans hart? Zal ik met dat refrein, overtuiging, vrede, waarheidszin
overgieten in de gemoederen myner hoorders?

616.
Talma beweerde, en ik geloof ten rechte, dat 'n artist - hy sprak uitsluitend van
schouwspelers, artisten by uitnemendheid, naar myn inzien - zich niet mocht laten
meeslepen door gevoel. ‘Dan was 't geen kunst meer’ zeide hy. Velen zullen deze
uitspraak vreemd vinden, doch ik geloof haar te begrypen. Een vrouw die hevig
schreit over den dood van haar kind, en geen artiste is, zal de rol van treurende
moeder minder goed vervullen, dan de kunstenares die... misschien haar kinderen
te vondeling legde. Ook deze heeft gevoel nodig, doch niet voor de zaak, het
onderwerp, de passie, die zy als artiste aanschouwelyk maakt, maar: voor de kunst
die er nodig is óm dat alles aanschouwelyk te maken. Dit is te bewyzen, en
bewysbaar. Stellen wy ons Rachel voor, Ristori, Mlle Mars, of iemand van dát gehalte
als kunstenares. Die dames... konden souperen, nadat ze gestorven waren als
Ifigenia, Fedra, Judith en al wat er vrouwelyks omkomt in de tragedie. Dát zou
onmogelyk wezen indien zy de passie die ze vertonen, werkelyk hadden ondergaan.
‘Publiek’ zou wreed genoeg zyn het te vergen, en gewis meer geld bieden voor 't
lui genot van smart-zien, dan voor de inspanning- en oordeel-vorderende bezigheid
der kunstwaardering. Toen ik een knaapje was, slachtte men te Amsterdam de
varkens op den publieken weg... dát lokte jeugd!

617.
Doch ook zonder tragedie, hoe zou de ziel des kunstenaars alle voor te stellen
aandoeningen kunnen leveren, indien deze inderdaad, én gedurende de studie, én
by de produktie, moesten worden geleden? In elk drama ondergaat de hoofdpersoon
van het stuk, een meer dan dagelyks kontingent indrukken. Zonder dít immers, zou
hy niet de hoofdpersoon van een drama wezen.
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Dergelyke rollen speelt hy drie, viermalen 's weeks, soms elken avond, ja nu en dan
meer dan éénmaal op 'n avond. Ieder kan dus berekenen dat zowel fysische als
zedelyke kracht zou tekort schieten, indien er in werkelykheid moest geleverd
worden, wat reeds als nabootsing een zware taak is.
Dat nabootsen slechts is dan ook de roeping van den artist.
Hy moet weten, en kunnen weergeven: hoe men ondergaat, lydt, aangedaan
wordt, niet: zélf lyden, aangedaan worden en ondergaan. Om tot dat weten te
geraken is, behalve natuurlyke aanleg, diepe studie nodig. Aandoeningen die hy
niet kan bestuderen op levende exemplaren, moet hy by analogie trachten te raden,
of liever te berekenen. Daartoe wordt, in zeer hoge mate, menskunde vereist. En
nog ontelbare gegevens meer vordert de kunst van nabootsing, die - hier komen
we terug op het den artist onmisbaar gevoel - op zichzelf een passie, een ondergaan,
een lyden is. Die aandoeningen, tezaam gegrepen uit 'n geheel kunstenaarsleven,
wegen ruim op tegen de ineen gedrongen avonturen van 'n stervende toneelheldin.
Gesteld, dat in Scribe's stuk: ‘Adrienne Lecouvreur’ de vrouw van dien naam met
juistheid geschetst wordt - waaraan ik twyfel, want Scribe was 'n ‘schryver’ en wel
van de meest ambachtelyke soort - dan is in de rol het werkelyk leven der persoon
gedistilleerd tot vyf akten adrianine. Mlle Lecouvreur zelf nu - de mens Adrienne had onmogelyk jaren lang kunnen dragen, denken, voelen - alles weer tezamen:
lyden, pati - wat reeds tamelyk drukkend is in de paar uren die de opvoering van 't
stuk vordert. En zou men dit dan eisen van de toneelspeelster die daarin de hoofdrol
vervult? 't Ware ongerymd! Even ongerymd als de mening dat 'n kind by anticipatie
al de spys zou kunnen verzwelgen, die er nodig wezen zal om hem zestig, zeventig
jaar in 't leven te houden.

618.
Nog andere redenen pleiten voor Talma's uitspraak. De toneelspeler die zich ‘in z'n
rol verplaatst’ - in sommige theaterkritiekjes onzer couranten wordt dit, onnozel
genoeg, als 't summum van Kunst beschouwd - zou reeds hierom 'n mislukt
kunstenaar zyn, wyl hy telkens gevaar loopt, neen: genoodzaakt is, zyn
aandoeningen in de plaats te stellen van de aandoeningen die de auteur - artist ook
op zyn beurt - nodig had voor de ekono-
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mie van z'n stuk. De wenende moeder die ik aanhaalde, zou zeker niet op de maat
schreien, en waarschynlyk bóvenmatig. Misschien ook sloeg haar de smart - eerst:
wildzang, later van vorm veranderend - naar binnen, en ze zou 't Stichwort verpassen.
Een braaf man, z'n bravigheid meebrengende op de planken, zou den tiran
waarschuwen, dien hy straks verraderlyk vermoorden moet. Een lafaard die den
held moet voorstellen, zou op den loop gaan. De soldaten die gekommandeerd zyn
om Ney te fusilleren, zouden misschien: ‘vive l'Empereur!’ roepen. Het schuchtere
meisje dat: ‘o ja, lieve Adolf’ te zeggen heeft, en den minnaar in de armen behoort
te vliegen, zou den toneel-adolf naar haar mama verwyzen, die daarginds in de zaal
stovengeld ophaalt. De moeder van ‘Zestien jaren later’ zou fatsoenshalve weigeren
Arthur te erkennen als zoon, omdat ze op 't affiche pronkt met onkinderlyke
mademoiselligheid, enz.

619.
Zonder de minste toespeling op 't algemeen-ware van de stelling dat er niets wordt
geschapen, ben ik aan de eerlykheid schuldig, hier in 't byzonder te verklaren, dat
ik nooit iets ongeschieds verzin. Hoogstens tracht ik de indrukken te rangschikken,
die de wereld, het zyn, my aanbood. Ik breid die slechts zo analogisch my mogelyk
is, wat uit. De staaltjes van mislukte kunst - d.i. géén kunst - die ik aanvoerde, kan
ik, byv. waarmerken, door de verzekering dat ik in de opera te Batavia een soldaat
gezien heb, die met 'n paar kameraden gehuurd was om te figureren en weg te
lopen, doch in 't kritieke ogenblik met 'n hartig: ‘dat verdom ik’! op den vyand insloeg.
Hy mocht nooit weer meespelen...
Stond die man hierom als mens lager dan de beroeps-akteurs? Dit zal niemand
beweren. Zy, halve kunstenaars, stonden in de kunst hoger, maar misschien zou
hy 't in állen opzichte van hen hebben gewonnen, indien hy mét dat hart tevens de
andere eigenschappen bezeten had, die den volkomen kunstenaar kenmerken.
Gevoel is onmisbaar, maar... niet voldoende. Integendeel! Gevoel, zonder meer, is
ziekelyke gevoeligheid die nergens bruikbaar is. (114)

620.
Wie 't betwyfelt dat de kunstenaar zich niet mag verplaat-
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sen in de omstandigheden die hy voorstelt, vrage zich af of elk naaistertje, elke
bonne, voldoen zou... als soubrette? Elk gewezen militair... in 'n Kotzebuese
majoorsrol? Elke straatjongen... als gamin de Paris? Elke weg-geannexeerde hertog,
keurvorst koning... in de rol van 'n vluchtenden Alfred of Stuart? Immers neen! En...
maar eerst 'n vertelling.
Een boer had zich met succes toegelegd op 't naschreeuwen van speenvarkens.
Hy fopte met die kunst al z'n medeboeren. Een nayverig artist - ook op de dorpen
vindt men kunstenaars en nayver - trachtte hem te overtreffen, en dit scheen te
gelukken. De nieuwe mededinger werd toegejuicht, en als verwinnaar in den stryd
geproklameerd. Maar de geslagen party - tot scherp luisteren en nauwkeurig
onderzoek aangespoord door verdriet over dezen nederlaag - ontdekte dat konkurrent
'n varkentjen onder den mantel had. ‘Dan is 't geen kunst!’ zeiden de boeren, en
ditmaal hadden de boeren eens, by uitzondering, gelyk.
Dán is 't geen kunst meer, was Talma's thesis, en de myne.

621.
Kunst kán veel. Ze staat hoog, zeer hoog. Zonderling is het echter dat de wereld altyd even inkonsekwent, dat is: altyd oneerlyk - den kunstenaar minacht, en
tezelfdertyd te veel van hem vordert. Menig épicier die gods-ter-wereld niets is zodra
men hem verwydert van z'n winkeltje, meent meer te beduiden dan de man die, om
gedurende één uur iets te leisten, jarenlange voorbereiding en studie nodig had.
En nu spreken we nog niet van de zeldzaamheid der natuurgave, zonder welke alle
studie ydel is. Toch zou die épicier verlangen dat de artist, ook buiten de professie
van z'n kunst, uitstekend ware in deugd, deugden, deugdjes, die hem, Kappelman,
aanspraak geven op 'n sergeant-majoorschap by de schuttery en een fatsoenlyke
begrafenis.
Men versta my wel. Ik wenste dat alle kunstenaars steeds brave huisvaders waren,
soliede burgers, maatschappelyk-bruikbare mensen - het ideaal der kunst zou 't
meebrengen... o, meer dan dit alles! - en velen zyn dat, n'en déplaise aan m'nheer
Kappelman, wiens hele soliditeit vaak neerkomt op volslagen absentie van
aesthetisch gevoel. Reden te meer, om hem het recht te ontzeggen zich op te blazen
tegen den artist die, wat verboheemd misschien in ateliers of achter de coulissen...
wellicht ook enigs-
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zins geavarieerd gedurende z'n doorgezworven ‘Lehr- und Wanderjahre’ te veel
ziel uitgaf om altyd behoorlyk by kas te zyn ter bestryding van de uitgaven die
dagelykse braafheid vordert. Nog eens, dit is af te keuren! Maar, we zeiden het
reeds, dit is niet aan de Kunst te wyten - die, als uitvloeisel van schoonheidsgevoel,
identiek is met hoogstopgevatte zedelykheid - 't is 'n gevolg van gebrekkige
beoefening der Kunst. Het ideaal van artist-zyn, is het volkomene, namelyk:
heiligheid, en blyft dit, ook al ware hyzelf onbewust van dit verband tussen zyn
kunstdrift en deugd. De oorzaken waarom juist de kunstenaar somtyds op
zogenaamd zedelyk gebied schynt te spotten met hetzelfde schoonheidsgevoel dat
op plastisch terrein zyn aangebeden godin is, ga ik nu voorby. Ik wys thans alleen
op de onbillykheid, dat er - misschien geheel onverdiende! - eerste en volgende
stenen worden geworpen door lieden, die vaak hierom alleen wél kunnen voldoen
aan wat er wordt gevorderd in banale verhoudingen, omdat ze nooit iets van hun
ziel uitgaven aan wat anders.
Doch, ook zonder de zaak zo hoog op te nemen, men verlange van den kunstenaar
niet meer, noch iets anders, dan hyzelf aanbood te leveren. Het meisje dat op de
koord danst, riep u niet in haar tent, om daar hommage-lige aan haar pudeur van
u te vorderen. De schilder verzocht u niet om 'n certificaat van goed gedrag, toen
hy z'n doek of paneel onderwierp aan 't oordeel en den smaak van uw dilettantisme.
Gy immers ook eist van den handelaar die u koffie te koop biedt, slechts koffie...
geen vaderlandsliefde, geen huisdeugd, geen kuisheid, geen andere trouw dan
koffiekoopmanstrouw, geen heldenmoed, geen eer...
Zoudt gyzelf dit alles kunnen leveren, o Kappelman, by en met en behalve de
rozynen die men u afkoopt?
't Is u nooit gevraagd? Juist! En waarom niet? Omdat niemand zich verder met u
bemoeit, dan om den wille van die rozynen vereist wordt.

*

't Spyt me dat ik Goethe moet aanhalen. Ik houd niet van hem, en stel hem veel lager dan
z'n loofzieke landgenoten... voorgeven te doen. Ik erken evenwel dat wy niemand kunnen
aanwyzen die hem in kunstvaardigheid evenaart. 't Was me onmogelyk de ‘Wanderjahre’ uit
te lezen. De Mignon uit ‘Lehrjahre’ is 'n slecht getekende figuur. Philine is goed uitgevoerd,
maar dat is alles gezegd. Wilhelm Meister zelf - portret van den auteur dan, of fiktie - houd
ik voor 'n misbaksel.
(1870)
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622.
Dit nu is by den kunstenaar - omdat hy hoger staat, meer en évidence! - zo niet. De
aandrift om van hem méér te eisen, tot het onbillyke toe, is drieledig. Vooreerst, wyl
't gemakkelyker valt op iemand aan te leggen, die uitsteekt. Aanleggen, mikken,
aftrekken, raken en wonden... ja! Want de eis die men den kunstenaar stelt, is
geenszins hulde aan ‘deugd’. Hy spruit voort uit hoop op wat meer immorele
Schadenfreude, als men den uitstekende zal betrapt hebben op 'n gaping in 't kuras
van z'n zedelykheid. Ten tweede staat de artist meer aan vervolging bloot, omdat
de stryd tegen hem tamelyk veilig is. Men kan daarby met zekerheid berekenen, de
niet-artistieke meerderheid op z'n hand te hebben, daar 't nu eenmaal in onze natuur
schynt te liggen - honden en jakhalzen doen 't ook! - de zwakste party te
mishandelen. Eindelyk, en hoofdzakelyk: omdat we jaloers zyn! We kunnen niet
verdragen dat die man iets is... wy die slechts wat hebben. Wy...
Weg met die onware, vals-nederige eerste persoon. Gy, épiciers - want van U
spreek ik - erkent dat het u hindert daar een man te zien, die als Bias al 't zyne by
zich draagt, en daarmee ryker is dan gy met alles wat ge bezit, al zouden honderden
't niet kunnen dragen! Erkent dat het uw yverzucht gaande maakt, zyn naam te
horen noemen waar de uwe onbekend bleef! Erkent dat ge nydig zyt op den roem
dien hy nalaat aan kind en kindskind, nydig op den adel dien hy gaf aan z'n geslacht,
en die geeerbiedigd zal worden, lang nadat uw grafzerk zal zyn uitgebeiteld tot 'n
gootsteen ‘voor Heren’. Maar... wees getroost, Kappelman, in myn Ideeën leeft ge,
en blyft ge leven: dum meretrix blanda vivet!
Zo ziet ge toch waartoe kunstenaars goed zyn, want - dat wist ge niet - ook ik ben
artist.

623.
Ik zeide dat gevoel den kunstenaar onontbeerlyk is, om zyn taak te volbrengen,
juister: tot het volgen van z'n inwendige roeping. Die taak bestaat in nabootsen.
Oppervlakkig schynt dit een werktuiglyke arbeid, en doet denken aan den Chinees
die, een landkaart willende natekenen, meende zyn plicht te doen door daarop een
allernauwkeurigste calque te geven van de olievlekken op 't origineel. Een ander
die 'n frak moest maken naar
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model, bootste in 't nieuwe stuk de slyting na, die hem tegenglom uit de ellebogen
van 't oude, enz. Ik erken dat het gevoel van die kunstenaars een sinecure was.
De nabootsing die de ware artist zich tot taak behoort te kiezen, is van anderen
aard. Een toneelspeler die, byv. Richard III voorstelt zou - indien hy zyn rol
ideaal-goed vervult - niet worden toegejuicht als kunstenaar door dien koning zelf,
indien deze - vry posthumelyk, en ik neem aan: zonder eigenliefde - de voorstelling
bywoonde. Richard zou gedurig uitroepen: ‘dát zeide ik niet, zó stond ik niet, dít
deed ik niet... alles is even onjuist!’ Hy zou in 't aanschouwen van z'n eigen beeld,
de olievlekken en den versleten elleboog missen, dien de artist, uit kunst-religie,
zich wel wachtte na te bootsen. Deze namelyk moest niet weergeven: de lynen
waarmee zyn model getekend was, maar: in zelf-ontworpen tekening, met hém
behorende lynen, de quintessens van den indruk aanbieden, dien Richard III op
geschiedschryvers en nageslacht gemaakt heeft en dit blyft z'n taak, ook al kon er
worden uitgemaakt dat die indruk ten enen male vals is. Ditzelfde geldt voor schilders.
Een portretschilder, die aanneemt terstond het konterfeitsel te leveren van den
eersten den besten ‘klant’ die hem betalen wil, kan onmogelyk een artist zyn. Hy is
fotograaf of silhouettist, en staat in kunstrang beneden 'n toiletspiegeltje. De eis is
niet, dat hy alleen de trekken als zodanig weergeve, hy moet de ziel schilderen,
voorzover deze in die trekken staat uitgedrukt, en dus méér leveren dan het origineel
zelf, dat afwisseling van beweging te baat kan nemen om datgene te openbaren,
wat de schilder in één onbeweeglyke gelaatspose moet weten saam te vatten. Een
aldus voortgebracht portret stelt niet de persoon voor: het verhaalt de
*
lydensgeschiedenis van die persoon. Daartoe voorzeker is in zeer hoge mate
menskunde in 't algemeen nodig, en kennis van den individu dien de schilder wil
afbeelden, in 't byzonder. Vóór hy stift of penseel ter hand neemt, behoort hy eerst
z'n kliënt nauwkeurig te bestuderen, en jaren lang vóór dien tyd reeds zou hy met
aanleg, vlyt en hart, zich moeten hebben geoefend in de zielkunde, zonder welke
de bestudering van 't individu ydel wezen zou. Gewoonlyk geschiedt dit alles niet,
en vandaar dat zo vaak vrien-

*

Lyden alweer niet: souffrir, maar: pati.
(1870)
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den en bloedverwanten, die 't origineel van 't portret van zeer naby en beter psychisch
kennen, ontevreden zyn over gebrek aan gelykenis, terwyl toch de schilder zelf zeer
voldaan is over z'n werk, en alle vreemden op zyn hand heeft, die - slechts lynen
kunnende vergelyken - hem styven in zyn eigendunk, met 'n oprecht doch onwaar:
frappant! Zulk een portret is niet het afbeeldsel van de persoon, het is de kopie van
de omtrekken des gelaats op het ogenblik dat die persoon poseerde, 'tgeen tot zyn
ik staat, als een boompje tot 'n woud, als uitzondering tot regel.

624.
Indien toch de kunst bestond in slaafs volgen van het voorbeeld, in correct weergeven
van wat men zag, hoorde, of op andere wyze plastisch waarnam, zouden we zoveel
kunstenaars hebben, als er deurwaarders, griffiers, notarissen, proces-verbaliserende
veldwachters en stenografen zyn. En, de laatsten niet te na gesproken - ik ben bang
voor die heren: ze doen allen, als de dominees, wel soms invita Minerva, in litteratuur
- artist is al dat volkje niet! Ook Zeuxis - hy is er niet te goed toe, in één adem te
worden genoemd met veldwachters en wat daarop volgt - ook Zeuxis was 'n
Chinees... als het tenminste waar is, wat men hem ten laste legt. Hy kon eens maar
niet gereed komen met het schuim om den bek van Alexanders ossekoppig paard.
Dán was het te veel, dán te weinig. Dán te wit, dán te geel. Dán te zepig, dán te
doorschynend. Dán te vast, dán te yl. Dán te blauw, dán te wolkig. Dán te dik, dán
te dun. Dán te vuil, dán te helder... kortom, het had telkens een der gebreken die 't
schuim hebben kan. En die zyn vele.
De overigens áfgeschilderde Bucefaal stond verdrietig op z'n schuim te wachten,
en Alexander die er op zat zou zelf geschuimbekt hebben van ongeduld, als-i niet
geschilderd geweest was. Verdrietig en driftig werpt Zeuxis eindelyk de spons
waarmee hy z'n brabbelwerk telkens had uitgewist, tegen 't paneel, en zie... de
schuim was in orde! De kegelaar triumfeerde over den artist. Om nu echter Zeuxis
niet in 't harnas te jagen - hy mocht eens meedoen met de stenografen, die 't
waarschynlyk kwalyk nemen dat ik hun artistschap tamelyk onverenigbaar vind met
snelschryvery en Tweede-Kamer-atmosfeer - zal ik straks z'n smytkunst enigermate
in bescherming nemen.
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625.
Eerst iets anders nog, waarby Zeuxis niet verliezen zal. Zou men den veeschilder
een artist noemen, die z'n koeien natuurlyk dacht te maken door 'n stukjen ossehuid
op z'n doek te plakken? Dát moet toch wel precies gelykend zyn! Of den portretteur,
die z'n origineel den baard uittrok, onder voorwendsel dat hy die haartjes nodig had
om de kopie te completeren? Vordert men van een zeestuk, dat het nat zy? Moet
'n ‘herfstdag by ondergaande zon’ naar hooi rieken? Is 'n geschilderd ‘ysvermaak’
ongenietelyk in Juli? Kan men geen ‘vruchtstuk’ schoonvinden in cholera-tyd? Geen
‘dood wild’ by gesloten jacht? Geen ‘binnenkamer’ in de dagen van karnaval? Geen
‘keuken met peen, ajuinen, vis, halfgeschilde citroen en slapende meid’ na 't diner?
Moet de preciesigheid zó ver gaan, dat de kunstenaar - dan slechts werkman! álles weergeeft, voldoening geeft aan élk onderdeel onzer gewaarwordingen en van
onzen smaak?
Neen!
‘Alles’ is onartistiek, ónschoon, partant: onwaar.
De kunstenaar moet trouw zyn in hogeren zin, dan 't scheerspiegeltje waarvan ik
sprak. Hy moet kiezen! Het gekozene moet, in evenredigheid met z'n kader, in
oprechtheid den indruk weergeven, dien 't geheel maken zou, ontdaan van de
niets-zeggende, belemmerende, en vaak elkander neutraliserende byzaken. De
waarde van 'n paar duizend centen aan opgevangen - en later nauwkeurig geschifte
- indrukken, geeft hy in 'n biljet van duizend gulden terug... neen, veel meer dan
dat! Dan roepen wel de Midassen: ‘hoe, ik zie geen enkel koperstuk... het gelykt
niet... ik eis m'n centen...’
Eilieve, Midas, kan de kunstenaar 't helpen, dat gy niet weet om te gaan met
bankbriefjes, en niet tellen kunt tot duizend gulden?

626.
Ik zei te geloven dat toneelspeelkunst boven andere kunst staat. Op den
tegenovergestelden grens ligt, naar myn inzien, de toonzetting, de kompositie van
muziek. Ik verdenk haar van iets zeer ergs, ja geloof dat ze nog lager staat dan 't
handigheidje van verzenmaken, en dus beneden dansen en geldwinnen. Thans
echter zal ik haar niet verder lastig vallen dan nodig is om even aan te tonen, hoe
zelfs op dát terrein, brekebenen middel hebben gevonden om nóg lager te staan
dan de ‘meesters’ in 't vak.
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Ik doel nu niet op de orkest-agamemnen, die potpourri's samenflansen...
Een ogenblik! Ik heb lust, ter afwisseling, zelf een potpourri te maken. 't Is avond.
Ik ben treurig. Alles liep me dezer dagen tegen. Gister leed ik aan koorts. Nu heb
ik hoofdpyn. Tegenover me speelt 'n juffrouw op de piano. Ik las 'n liberale courant.
Opnieuw zyn me myn kinderen afgenomen... zal ik ze weerzien? De juffrouw begint
weer... Martha, Norma, Trouvère, Carneval de Vénise... en de rest! En by dit alles...
ik ben Hollander en suf...
Is dát de potpourri?
Neen, lezer, 't is 'n schets van de stemming waarin men zulke dingen maken kan,
'n kunststemming! 't Produkt daarvan krygt ge later misschien.
Myn potpourri is kant en klaar. Ik zal hem opdragen aan den gewezen koning van
Beieren, die ‘kunst’ beschermde, en waterige verzen maakte... volgens Safir, wiens
verzen zich ook niet te buiten gaan aan onmatig gebruik van alkohol.

627.
Die Safir is door de Duitsers benoemd tot ‘humorist’, een allergoedkoopst titeltje in
't vaderland van Jean Paul. Ze zyn er nog guller mee dan wy. Le fait est dat de man
niet het minste besef van humor heeft. Het element van smart ontbreekt hem geheel,
en dat is een treurig gemis. 't Spreekt vanzelf, dat ik hier van z'n werken spreek,
niet van de persoon, die ik niet ken. En daar ben ik bly om, want hy is... koddig. Hy
heeft z'n reputatie hoofdzakelyk te danken aan kwinkslagen die in de Fliegende
Blätter, of in onze: ‘gy zult en moet lach-prullen’ een goede figuur zouden maken,
maar geenszins op humor gelyken, jazelfs dien eigenaardigen dubbeltrek van 't
genie uitsluiten. Hy heeft ternauwernood geest, en is slechts nu en dan - op franse
manier: door woordspeling - geestig. Hy kaatst niet met gedachten, doch slechts
met klank. Treft het dat zo'n klank 'n gedachte meebrengt, of opwekt... autant de
gagné. Waar dit niet geschiedt, valt de zaak plat neer.
Heel aardig gaf hem z'n hebbelykheid om met woorden te spelen, een antwoord
in den mond, toen Ludwig - klankspelend op Safirs hoed en z'n doorgaande financiële
berooidheid, hem
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‘Filz’ noemde. Dit woord betekent zeker soort van vilten hoofddeksel, en tevens:
kale jonker, of zoiets.
Maar zie, de verzenmakende koning had ook 'n hoofddeksel van eigenaardig
model op het hoofd, 'n regenhoed, en Safir antwoordde met het slagwoord:
‘Wasserdichter!’
Ik zal later terugkomen op het verschil tussen geest, geestigheid en
kwinkslag-genie! Want zo heet het by Filisters.

628.
Nu weer over muziek en zeker soort van komponisten. De stumperds van den
tienden rang - en dat 's zo byzonder laag niet, by gebrek aan veel hogers - hebben
zekere opvatting van waarheid, die me zeer gelegen komt als sprekend voorbeeld
van wat in de kunst niet waar is. Ze maken met trompetten, saxofoons, trommels
en lappen blik, den donder na. Met blaasbalgen, storm. Ze bevochtigen 't dorstig
aardryk van hun kunstlievend parterre, met grauw-erwten in 'n geschudden koker.
Een kus is: ‘fietsch’ of zo iets op de flageolet, waarmee men sysjes aan 't zingen
brengt. Vaderlandsliefde heet boum! Idylliteit vertalen ze met piperdepi-mê-mê-mê,
m... ê...ê...ê...ê uit de hobo.
Eens, by de opvoering van m'n ‘Bruid daarboven’ had de orkestmeester de
romance die Caroline zingen moet, op muziek gezet. Hy illustreerde de regels:
Hoort ge daarginder in tuinen en dreven
't Leeuwrikje zingen, den nachtegaal slaan?

met 'n kwinkeleerslag, die -'t was te Utrecht - alle studenten in lachen deed uitbersten.
En my ook. Men kan er zeker van zyn dat deze man, indien z'n kunstzin die
waarschynlyk slechts beroepskeuze was - misschien weifelde hy lang tussen muziek
en komeny - indien de oorzaken die 'n muziekvervaardiger uit hem maakten, hem
in plaats van den dirigeerstok, 'n penseel hadden in handen gespeeld... gewis, hy
zou de verf om varkens te schilderen, uit z'n kleerborstel gehaald hebben, en
waarschynlyk had hy, om de illusie volkomen te maken, kompagnieschap aangegaan
met den boer uit 620, die in z'n vestzak 'n schreeuwend zwyntje by zich droeg.
‘Publiek’ zou misschien ook dán nog klagen over gebrek aan waarheid: ‘omdat toch,
wél geroken, de odeur ontbrak’.
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629.
Want... ik spreek u vry, byna geheel vry, o dwalende kunstenaars! Die m'nheer
‘Publiek’ houdt van odeurtjes en van leugen. Hy bederft u, waar ge goed zyt. Hy
juicht u toe, waar ge misgrypt. Hy schrikt u af, waar ge poogt u op te heffen uit
onartistieke vernedering.
De kunstenaar, die niet bezwykt onder den leugen-eisenden aandrang van ‘Publiek’
is een held. En helden zyn zeldzaam, omdat er tot den hogen moed die hen bezielen
moet, juist hetzelfde element van allerhoogste opvatting zou vereist worden, die ik
identisch noemde met ondenkbare volkomenheid in andere zedelyke eigenschappen.
(621)

630.
Ik zei dat de tiende rang ut alii desint, zo héél laag niet stond. Eilieve, Liszt en Rossini
komponeren op keizerlyken last hymnen, symfonieën en verdere kakofonieën...
- Kompliment van Z.M. aan...
- Aan den maestro? vraagt de lakei...
- Pardon! aan mevrouw Liszt. (Aan mevrouw Rossini.) Z.M. doet weten dat... de
vrede gesloten is. (Dat... hy zal gekroond worden te Pest.) Ter opluistering der
feestelykheid die er zal plaats hebben by die solemnele gebeurtenis, wenste Z.M.
den sleep van z'n mantel te doen dragen door vier kinderen van drie tot zeven jaar,
gevaccineerd, rosblond, flink onderwezen in 't een of ander waar geloof, maar
overigens van 'n gezond gestel en aangenaam uiterlyk. En Z.M. ‘overwegende’ de
grote verdienste van maestra Rossini (of Liszt) in 't vak van kinderenvoortbrengen...
overwegende dat Multatuli's Idee 219 onzin is, heeft goedgevonden:
gezegde dame te bevelen, binnen één maand de vier benodigde kindertjes expresselyk voor de festiviteit vervaardigd - gereed te hebben. De maat der wichtjes
wordt genadiglyk overgelaten aan de leverancierster, mits zy zorg drage dat het te
fabriceren kroost precies de ruimte vulle tussen 't drie-en-dertigste kanonschot, en
't inbrünstig: salvum fac imperatorem... dat elders besteld is. Zr Ms verlichte kunstzin
staat borg voor 'n fatsoenlyk honorarium, in evenredigheid met de alom erkende
handigheid der fabrikante... enz.
Gelukkig, dat Liszt en Rossini geen vrouwen hádden, naar ik
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hoor. Het stond anders waarachtig te vrezen dat die dames - na langen omgang
met haar egaas-artisten - onbeschaamd genoeg wezen zouden... om toch eens te
proberen! Ze zagen immers dagelyks, hoe hun producerende kostwinners uit de
ziel haalden, wat er niet in zat? Zou 't zoveel meer onnatuur vorderen, lenden te
verkrachten tot ontydigen vrouwendienst, dan er nodig is om herendienst af te persen
aan hart en genie?
Halt, dames! Dat is geen hart, dat is geen genie!
En... wat uw gemaals leverden... 't was geen kunst: het waren kunstjes!
Op die wyze zoudt ook gy kunnen leveren, niet wat Z.M. verlangt, maar wat hy
en ‘Publiek’ voor 't verlangde houden zullen. Er hoeft geen ziel te zitten in de bestelde
kinderfonieën. Koopt 'n paar poppen, dames, verbergt ze onder sjaal of schort tot
op 't bepaalde ogenblik, en... bevalt! Sufficit voor zó'n kunstkeizer, voor zó'n
kunstpubliek.
En uw echtgenoten... ik ben hun dank schuldig. Zaagt ge niet, hoe broederlyk ze
my te hulp kwamen met hun afschrikkend voorbeeld, toen ik zoiets nodig had in
deze filippica tegen onechte kunst?
Inspiratie, gloed, genie... de par l'Empereur?
O Fancy!

631.
Ei zie, daar nadert onze Zeuxis. Hy kauwt pruilend op z'n spons, en komt ons vragen
of er niet wat valt af te dingen van 't vonnis dat hem relegeert in 't hoekje der
stenografen en koddebeiers?
Gewis! Al zy er geen Kunst in z'n schuim, er was schuimende drift ván Kunst in
de woede over 't mislukken van z'n pogen. En daartoe was oorzaak. Want het was
hem niet te doen een voorstelling te geven van 'n klomp adem, gevangen tussen
milliarden zeszydige vlakken, vlokkig afdruipend van den lip des Bucefaals... dat
schuim moest spreken! 't Moest verhalen van Alexanders hartstocht, van z'n eerzucht,
van ongetemden moed en teugelloze begeerte. Het moest een epos dichten over
de macedoonse furie, een heldendicht zingen op Arbela... een profetischen lykzang
tevens op 't onvermydelyk slot van dit alles: op het liederlyk óndergaan in Persepolis!

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

381
En dáárom - al geloven we niet aan de waarheid van de sponssage, als feit - wáár
is het, dat de Natuur zulke lessen geeft aan den kunstenaar die zich gewoon maakte
haar te verstaan. ‘Doe 'n beetje woede in uw schuim, o tobbende Zeuxis!’ kan ze
hem hebben toegeroepen, en vóór z'n oordeel gereed was met het waarderen van
dien raad, voerde z'n sidderende arm uit, wat de geëerbiedigde meesteres aan z'n
zenuwen bevolen had.
Nog eens, het sprookje kan onwaar zyn: de betekenis blyft! Wie 't verzon, moet
dergelyke worpen gedaan hebben.
Dat er knoeiers opstonden, die 't voorbeeld aangrepen van verkeerden kant, en
poseerden als artist omdat ze 't gooien en smyten konden nadoen, spreekt vanzelf.
Zo zyn er, die zich schilder wanen, omdat zy - als Apelles - fouten maken in 'n
bottine. Anderen roepen 't: anch' io sono pittore! als er bleek dat ze hun wagenschot
kochten by den fineerzager die plankjes leverde aan Michel Ange. Enz.
Lieve Zeuxis, zyt ge tevreden? Ge wist toch wel, nietwaar, dat ik u niet hulpeloos
overlaten zou aan de ploertige zelfverheffing van Kappelman, die - altyd even
bedaard - nooit smeet met andere dingen dan mensenwaarde?

632.
De artist bespiedt, beloert, beluistert de natuur. Zy is de geliefde die hy wil bezitten.
Zy is 't koninkryk dat hy veroveren wil. Vóór alles wil hy verstaan wat ze zegt.
Daarna - liefhebben is: goed-zyn - wil hy anderen deelgenoot maken van wat hy
gehoord heeft.
Na veel vergeefse pogingen - ze is geen courtisane! - na lang en moeilyk
hofmaken, meent hy eindelyk een glimlach te hebben opgevangen...
Helaas, ze meesmuilde slechts!
Daar klinkt iets! Zou 't een aanmoedigend woord zyn?
Nog niet!
Ze boudeert...
Wát toch heeft de vurige minnaar misdaan?
Ik zal 't u zeggen! Meent ge dat zy, de heerlyke, de machtige... meent ge, dat zy
zich overgeeft na zo korte verdediging? Na zo lichten stryd? Na zo weinig offer?
Ze werpt haar handschoen in 't dierenperk der maatschappy, en
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wyst daarop, als vragend: durft ge myn pand terughalen uit die arena?
En hy schrikt!
Want ze eist veel, de trotse gebiedster van z'n hart! Maar... indien ze minder eiste,
hy zou haar minder liefhebben.
Was 't niet reeds een eer, dat ze hem hoop gunde haar ridder te worden, wanneer
hy zal hebben blyk gegeven van den moed die nodig is om haar schildknaap te
zyn? Is niet zyn liefde zelf - onbekroond ook - een gave van háár hand? Ligt er niet
reeds genot in de smart van 't vruchteloos pogen?
O gewis!
Met 'n sprong waagt hy zich onder 't gediert, dat van den muil 't bloed lekt der
slachtoffers die hem voorgingen. Zy verslonden al wat liefhad, al wat dacht, al wat
streefde, al wat offerde, al wat gebonden werd weggeleid van Jerusalems poorte
naar Calvarië. Hyenen en jakhalzen...
Ik spreek van u, Publiek! Luister, en betaal wat ge leest - al is 't dan op z'n
Hollands! - en krimp ineen, en wees dankbaar toe, en bluf er op tegen den
vreemdeling, dat er zo'n mooischryver werd geboren in uw land, en maak uw geld
gereed voor 'n standbeeld, uw rhetoriek voor posthume apologie!
...jakhalzen en hyenen vergasten zich voorbatig op den nieuwen buit... den
nieuwen dwaas die 't waagt zich te geven tot middagmaal, nadat het ontbyt wat
*
schraal was. Op den dwaas die moed had...
Uw klauwen en slagtanden te trotseren, meent ge?
Och neen! Indien hy bevreesd was of is, hy die zich wapende met
schoonheidsgevoel, en dus pyn weet te dragen maar walging schuwt, geloof me
‘Publiek’, hy is of was bevreesd voor uw stank.

*

Men moet erkennen dat er in ons landje zelden iets voorkomt, dat de moeite van 't verslinden
waard is. By ‘schraal ontbyt’ dacht ik aan Bilderdyk, Nomsz, Fokke Simonsz, Witsen Geysbeek,
e.d. De arme Vondel leverde 't souper van den vorigen dag. Dat was de laatste eigenlyke
maaltyd. Lang daarna dus moest men zich behelpen met kost van minder soort, 'n
voedsel-penurie die, gelyk men uit het ontbyt bemerkt, vaak aanleiding gaf tot het zeer
ongunstig verschynsel dat vry-onbeduidende personen door den laster werden opgevreten.
Honger is 'n scherp zwaard!
(1870)
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En de eer was te groot, u te vergelyken met jakhals en hyena - vergeving, o
woudrekels! - uw naam is: weegluis.

633.
De kunstenaar waagt zich. Hy wordt gewond, gepynigd, gemarteld: maar hy bezwykt
niet!
Na zwaren stryd brengt hy 't verlangde. Ze glimlacht. Een zalig gevoel doorstroomt
hem. Zyn gemoed is vol, overvol. Het dreigt te bersten. Hy wil meedelen...
Helaas!
Den indruk ving hy op. Wie leert hem de uitdrukking?
Ook dat wacht hy van háár. Zy zal hem leren spreken in klank, lyn, kleur, blik,
beweging en woord.
Hy luistert naar haar lessen, en weldra meent hy te verstaan wat ze zegt, te
begrypen wat ze bedoelt.
Maar telkens vergist hy zich.
Telkens vreest hy leegte te vinden in wat hem eerst voorkwam gevuld te zyn. De
klank dien hy meende te begrypen, wordt wartaal in zyn oren. Die lynen, eens zo
correct in z'n oog, schynen hem thans gebrokkeld, vals, ongeheel. Die kleur vloekt...
Hoe zal hy vormen naar vormeloos voorbeeld? Hoe zal hy tekenen naar verbryzeld
model? Hoe zal hy onzin maken tot zinnige waarheid?
Daar volgt moedeloosheid, soms van korten duur, by velen voor altyd. En deze
gaan onder. Die armen! Toen zy 't hogere opgaven, beseften ze niet dat ze daarom
toch niet geschikt waren voor 't allerlaagste. Behalve den grief over den schipbreuk
dien hun ziel leed, worden zy bedolven onder 't leedvermaak van de velen die nooit
iets poogden. De wereld wreekt op onbekroonden moed het besef van eigen lafheid.
Kappelman voedt z'n forellen met den geslagen koning die z'n slaaf werd.

634.
Maar anderen - zéér klein is hun getal! - richten zich op. Hun liefde is eindeloos,
byna volkomen. Ze zien in, dat het hún schuld is, indien ze niet verstonden, niet
begrepen.
En, opnieuw aan den arbeid!
Eindelyk meent de kunstenaar geslaagd te zyn. De stof sprak tot zyn geest. Kleur,
vorm, beweging, betrekkelyke stilstand zelfs... alles is taal geworden!
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Juichend wil hy den minnebrief tonen, den eersten die z'n standvastigheid wist af
te persen van 't zo moeilyk te treffen hart der geliefde...
Eerbied voor die onbescheidenheid, gy die slechts in achterbuurten... niet overwint.
...hy wil den lonk dien ze hem ten geschenke gaf, uitbeitelen in steen. Hy wil dien
vereeuwigen op het doek. Hy wil dien vertolken in akkoorden, uitspreken in een der
kindertalen waarmee wy mensen ons moeten behelpen...
En - zyt ge voldaan, o Zeuxis? - stikkend van woede over 't mislukken der baring
van de vrucht die ontvangen was en gedragen werd met zóveel smart, werpt hy...
De sponsgeschiedenis is nu afgedaan. Ik hoop daarin een en ander gezegd te
hebben, dat den bezoekers van museën, den lezer van sommige werken... niet zo
gedurig voor den geest staat. Ik ben te beleefd om te veronderstellen dat ze 't niet
wisten.
En ook wat er nu volgt, zal wel niet nieuw zyn. De lezer - oplettend als gewoonlyk
- zal hebben opgemerkt dat ik onder de elementen van épiciers-haat, 'n paar
nummers gal heb overgeslagen. En tevens, dat ik dit met Zeuxische kunst doen
moest om te zyner tyd, na 't werpen van myn spons tegen ‘Publiek’ enigszins
geleidelyk terug te keren tot normale stemming. J'y suis!

635.
De Kappellieden dan zyn boos omdat de kunstenaar onafhankelyk is. Zy, gekneld
in buur-, vriend-, familie-, vooroordeel-, gewoonte-, sleur- en deunbandjes, kunnen
niet verdragen dat 'n ander vliegt, waar zy alle moeite hebben zich niet te miskruipen.
Indien 'n schildpad zo nydig van natuur ware als de mens, zou hy vinnig
kwaadspreken van adelaars en nachtegalen, ja zelfs van kraaien en eksters.
Misschien wel heeft de lieve natuur aan oesters 't genot ontzegd, dat er verbonden
is aan 't bezit van schouders en neus, om deze beestjes te bewaren voor 't
kappelmannig optrekken van die lichaamsdelen, by 't waarnemen der tuchteloze
beweging van 'n fladderende zeemeeuw.

636.
Inkonsekwent - gelyk alles wat onwaar, en dus slecht is - gebruikt de onaesthetische
veroordelaar den vermeend-hogeren
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aant.

rang van 'n beroemd artist - dien hyzelf zo-even bekladde met zyn kwyl - als
oorlogsmiddel tegen den kunstenaar die in de algemene opinie iets lager staat
aangeschreven dan sommige Meesters. Het sysje moet zich horen verwyten dat
het maar 'n sysje is, en wel uit 'n bek die geen toon kan voortbrengen niet alleen,
maar nog vuil is van den smaad dien hy uitwierp tegen zangers van hogeren roep.
't Is kluchtig op te merken hoe ieder die 'n parterre-biljet betalen kan, zich 't recht
aanmatigt laag neer te zien op artisten van den 4den of 5den rang, op grond der
verzekering ‘dat men te Parys 'n artist van den 2den rang gehoord heeft’. Dat men
ekonomisch met z'n aandoeningen omgaat - vooral wanneer ze geput worden uit
'n byna verstopte bron - mag ik niet afkeuren. Maar 't gaat toch wat vér, vandaag
geen gevoel te hebben, omdat men gister... aan de eer van de reis meende schuldig
te zyn wat mode-aandoening op te vangen. 't Herinnert aan de vrouw die niet aan
't schreien kon raken by de schets van 't vagevuur, omdat ze by 'n vorige preek al
haar tranen verhuilde aan de hel.

637.
Doch al ware toevalligerwyze het laagstellen van 'n kunstenaar, inderdaad - en
zonder vergelyking met hoger - verdiend, al hadden wy te doen met 'n brekebeen,
dan nog voegen én die vergelyking én dat verwyt geenszins hem, die van den
Meester niets wist op te vangen dan 't voorwendsel tot neerhalen van 'n ander.
Boileau loog door onvolledigheid - halve waarheid is geen waarheid - toen hy de
kunst moeilyk noemde, en kritiek 'n lichte taak. Hy wist wel beter, maar... och, zo'n
vers! Zéker wist hy beter! Indien maat en rym wat williger waren geweest op den
ongelukkigen dag toen dat dicton hem uit de pen kroop - met het alleronplezierigst
vooruitzicht 'n paar eeuwen lang te worden misbruikt - zou hy in de eerste plaats
de gemakkelyke kritiek hebben gebrandmerkt als verkeerde onbevoegde
ploertenkritiek. En vervolgens hadde hy verzekerd, dat de ware, echte kritiek niet
alleen tot de ‘difficile’ kunsten behoort, maar daaronder een der moeilykste is.

638.
De man nu die daar schilderde, beeldhouwde, toneelspeelde... hoe ver ook misschien
beneden zyn kunstbroeders staande,
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is iets, kan iets, levert iets. Hy bezit zekeren rang, hoe laag dan ook.
Welk diploom van rang kan er vertoond worden door de meesten die hem
uitfluiten? (538)
- Dat beeld is slecht getekend.
't Is wel mogelyk. Doch ik vraag u... niet: zyt gy in staat tot betere uitvoering - die
eis ware onbillyk zolang gy u niet voor tekenaar uitgaaft - ik vraag u die zich opwerpt
als kritikus, of gy 't in de kunst van kritiek even ver bracht als hy in de kunst van
tekenen? Dat zyn arbeid u niet bevalt, doet niet terzake. 't Was z'n doel niet u te
behagen - erken dat dit 'n armzalig doeltje wezen zou! - z'n doel was: weer te geven
wat hy meende opgevangen te hebben in de natuur. Deed hy dit gebrekkig... maak
uzelf tot artist, niet door 't grypen naar stift of penseel, maar schilder gy, kritikus, d.i.
betere-opvattingsartist, hem in woorden vóór, wat hy onjuist verstond of verkreupeld
weergaf.
't Genoegen van beter weten zou wat al te goedkoop zyn, indien ieder zich dat
kon aanschaffen, buiten kosten van gemotiveerd oordeel.

639.
En zelfs het tegenovergestelde vermaak - 't mee toejuichen, waar algemene hulde
't loon is van erkende meesters - ook dát zou in waarheid, om niet te worden
beschouwd als gestolen, zich door wat gegronde lovende kritiek behoren te vrywaren
tegen de verdenking van idioot meeschreeuwen met de meerderheid.
Is onbevoegde afkeuring smartelyk voor den mazette, voor den middelmatige...
domme lof walgt den Meester.
Hy weet nu eenmaal dat z'n oogst in byeengeharkte stoppels bestaat. Hy die in
gepast en noodzakelyk zelfgevoel aanspraak maakt op goud, hy is misselyk van
uw slyk.
En hy werpt u de ‘mooivindery’ in 't gezicht. Omdat ze bête is. Omdat uw lof hem
beledigt. Omdat hy schaamte voelt z'n ziel te hebben getoond aan onwaardigen.

640.
Dit alles is zo. Maar 't is alles niet. Noch zelfs 't voornaamste.
De kunstenaar dien men bedelft onder applaus van slecht allooi,
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aant.

voelt zich voornamelyk hierom gekrenkt wyl ge menen durfdet dat hy - apostel! - de
valse munt zal aannemen, waarmee gy dacht hem te bevredigen. Daarin ligt twyfel
aan de echtheid van z'n geloofsbrief. Ge lastert zyn religie. Hy benydt z'n leerling
dien ge uitfloot.
Hy weet hoe men straks, teruggekeerd in wat men ‘wereld’ noemt - daaronder
zyn wereldjes van 'n paar dozyn... bevolkingszielen - hy weet dat men hem de hand
niet zal reiken, die men zo-even voor hem roodklapte. Hy weet hoe de vandaalse
lasso reeds werd geslagen om den hals van 't beeld dat 'n ogenblik geleden met
zoveel vertoon van geestdrift op 'n voetstuk geplaatst is. Hy weet dat de toejuichers...
jaloers zyn.
Jaloers, yverzuchtig, nydig op den aureool die hem omstraalt, op de eer der
boodschap die hy ontving en overbracht! Jaloers op z'n onachtzaam versmaden
van kleine dorpsbravigheidjes, op z'n fier alleen-staan, op z'n verwaarlozen der
naaischooltucht... hy de meester!
Dat alles eist wraak.

641.
Wraak! Kom aan, niets gaat boven gemak. Wie wat te wreken heeft, vermoeit zich
zo weinig mogelyk. Wraak is, volgens spreekwoord en bybel, godenspys - er lept
veel aan dien schotel, dat nu juist niet positief goddelyk is - en behoort met rustigheid
georberd te worden, als de andere theobroma die van cacao gemaakt wordt: onze
Kappelman wil 'n kop chocolaad drinken.
Tout doucement! Verslik u niet, brand u niet, haast u niet. Strek uw benen lang
voor u uit... en vooral: geen inspanning! Noch van gevoel, noch van verbeelding,
noch van geheugen, noch van kennis, noch van oordeel... niets van dit alles is nodig
om met brutale zelfgenoegzaamheid te zeggen:
- 't Is waar, hy zingt ‘mooi’ maar... och, zo'n vent heeft altyd onechte kinderen.
't Is te hopen dat uw vrouw ze heeft, o Kappelman! Dat zou kans geven op
verbetering van ras.
- De schilderyen zyn ‘mooi’... gelukkig dat dit volk altyd om geld verlegen zit. Ik
heb ze hem afgekocht voor 'n prikje.
Dan zyt ge een dief, o Kappelman, gy die nooit verlegen zyt om
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geld, én wyl ge 't weet te stelen, én omdat ge nooit uw geldwinnen verzuimdet om
den wille van wat hogers.
- Dat boek is ‘mooi’ maar... de schryver is zo'n byzonder gemene kerel...
Ik zal niet zeggen: dat liegt ge, ellendeling! Want, ziet ge, gy mocht eens berouw
krygen, uw vonnis herroepen, ánder oordeel vellen...
Kappelman, 't zou me zo bitter smarten, als ge my preest! Vorder niet dat ikzelf,
al te onnozel, u den weg wys tot feller wraak dan uw vererende schimp.

642.
Bovendien, ik weet hoe bitter arm ge zyt aan denkbeelden. Uit behoefte aan de
tegenstelling die ge nodig hebt om 'n frase te maken, iets ingewikkelder dan: ‘'t is
koud vandaag’ zoudt ge allicht omslaan tot de wanhopige poging my uit te maken
voor 'n braaf man... ‘maar hy schryft miserabel’.
Doe dat niet! Ge zyt dom genoeg om wreed te wezen. Maar toch bid ik u, doe dát
niet! En dit vraag ik met enig vertrouwen, omdat ik u kan omkopen met andere...
chocolade.
Welke?
Vertel overal, dat ik in dit vertoogje kunstenaars-onzedelykheid in bescherming
nam. Ge zult daarmee groten dank inoogsten van de velen die weliswaar niet zedelyk
zyn, maar toch nooit zich schuldig maakten aan Kunst.

643.
Indien wy, als hoogsten eis van 't mens-zyn, vorderen dat er gestreefd worde naar
waarheid, dan staan waarschynlyk weinig leken boven den gebrekkigsten artist.
Het paardje, mannetje, boompje, dat het kind van 6, 8 jaar op de lei griffelt, gelykt
meer op paard, man of boom, dan de zedelykheid onzer maatschappy op 't
ideaal-goede. Doch er is sterker oorzaak nog tot schaamte. Wat er ook moge
ontbreken aan de schets van dat kind: het wilde wáár zyn. Wilde de wereld goed
zyn?
Vanwaar dat toejuichen van edele gevoelens... op de planken? Dat verheffen van
edele daden... in de Historie? Getuigt niet ook dát applaus tegen de maatschappy,
die dús oordeelt en ánders handelt? En staat ze alzo niet ook hierin beneden den
artist, die zich toch niet schuldig maakt aan het tekenen van vyfvoeti-
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ge paarden, zolang hem de natuur slechts vier poten aan zo'n dier te zien geeft?
Hy moge zich vergist hebben in aanschouwing, uitdrukking, opvatting, hy is - op
zeer weinig uitzonderingen na - verantwoord door 'n beroep op het gebrekkige dat
állen menselyken arbeid kenmerkt. Hy wilde niet liegen, al zy 't dan dat er een wyde
kloof gaapt tussen de werkelykheid en zyn vertolking.

644.
Is ook de leken-wereld zo oprecht? Immers neen! Om nu van de slechtsten niet te
spreken, van triviale huichelaars, vraag ik of er niet oneerlykheid ligt in de
inkonsekwentie die men dagelyks ontmoet: ‘ja, dat zou wel, strikt genomen, zo
behoren... dat zou wel, in zekeren zin, plicht zyn... maar, och, men moet met de
wolven in 't bos huilen, men kan de wereld niet veranderen, men moet de mensen
nemen zoals ze zyn’ en dergelyke scies?
Wat zou men van den artist zeggen, die zyn waarheidsreligie onderwierp aan
zulke belemmeringen? Kan men zich voorstellen dat hy blauw gras geven zou,
groene hemels, om te behagen aan de ‘wereld’?
De ‘wereld’ verlangt zulke ongerymdheden niet, zegt men, en dit is waar. Zy, die
in eigen opvatting van háár moraal geen denkbare zotterny overslaat, vordert dit
niet van den kunstenaar, wyl ze inziet dat zyn artistieke eer hem verbieden zou aan
zulke eisen te voldoen. Eisen evenwel, die niet ongerymder wezen zouden, dan de
zeer onzedelyke drang tot afwyking van 't ware goede, waaraan we dagelyks met
lafhartige gedweeheid zien toegeven.
Dit niet-vorderen van opzettelyke, onlogische profanatie der kunst, is een hulde
aan haar integriteit. Een hulde die den nietkunstenaars nooit werd aangeboden,
wat dan ook blykens wetten en strafbepalingen geheel onverdiend wezen zou. Alom
is byv. vadermoord e.d. uitdrukkelyk verboden. Den artist echter, die zyn moeder,
de natuur, met voorbedachten rade mishandelt, durft men overlaten aan de Nemesis
van z'n kunstenaars-geweten.

645.
En hoe is nu - om te spreken van wat in de wereld hoofd-
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zaak is, al stelle dan de kunstenaar zelf dit lager - hoe is de stoffelyke beloning van
dit alles? Wat betaalt de maatschappy voor die trouw aan de waarheid? Voor den
arbeid en de smart die ik in vorige bladzyden enigermate schetste? Voor den stryd
dien de artist te voeren heeft, in zich en met anderen? Voor de eigenaardigheid der
natuurgave die den bevoorrechte vaak ongeschikt maakt tot geldwinnen of sparen?
De materiële behoeften toch van den kunstenaar, zyn aan die van anderen gelyk.
De voeding, het onderwys zyner kinderen, kleding, woning, z'n geheel huishouden,
dit alles vereist geld. Geen winkelier levert hem z'n waren, noch om-niet, noch
goedkoper dan aan anderen. Integendeel, 't genie is licht te bedriegen, en er zyn...
winkeliers die er slag van hebben, den kunstenaar te behandelen als 'n genie. Van
bevoorrechting is geen spraak. En dit mag er niet zyn, wyl 't onbillyk wezen zou
door weinige individuen de schuld te doen betalen der gehele maatschappy.
Doch ook die maatschappy zelf behoort den artist, wat het geldelyke aangaat,
geheel aan zichzelf over te laten, een verplichting trouwens waarvan zelden wordt
afgeweken. Juist het dryven op eigen wiek, op 't gevaar af van lamgeschoten neer
te zinken, maakt een der hoofdbestanddelen van 't kunstenaarsleven uit. Hy mág
geen twee heren dienen. Hy kán dit niet. En waar 't beproefd werd, zag men terstond
de waardigheid der kunst... gedekomponeerd op Rossinische manier.

646.
Het uitloven van beloning, het schenken van medailles en dergelyke middelen,
hebben altyd nadelig gewerkt. Broeikasten leveren uit den aard der zaak slechts
dwergplanten. Een kunstschepping behoort, als Pallas uit den Jupiterskop, spontaan
voor den dag te komen, en is per se 'n misgeboorte, indien ze anders ontstond dan
door bevruchting, dracht en baring van de ziel.

647.
Neen, geen hulp! Ook hier gelde de wet van de liberaal opgevatte industrie, dat de
verhouding tussen vraag en aanbod - zonder de minste bybeschouwing - den prys
regelt. Bezit de artist de bekwaamheid niet om z'n Leistungen geldswaardig te maken
- om 't even, of dit voortvloeie uit het gebrekkige van zyn
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arbeid, of uit mangel aan schattingsvermogen van de menigte - welnu, dat hy
bezwyke! Wie niet sterven kan, verstaat het leven niet.

648.
Zolang het echter niet tot dit uiterste gekomen is, heeft hy iets nodig voor z'n
onderhoud. Dit ‘iets’ moet hy zich kunnen aanschaffen op een wyze, die niet gedurig
elk opvlammend sprankje dooft, die de geestdrift niet smoort, die niet door 't ál te
hevig, ál te aanhoudend spannen van z'n veerkracht, hem verlamt.

649.
Ik erken evenwel dat stryd met het dagelykse, met het lage, in zekeren zin nodig is.
De ware kunstenaar put hieruit het onmisbaar kontingent humor, waaraan slechts
hy geen behoefte heeft, die de kunst tot 'n handwerk verlaagde. Er is in elk uitstekend
voortbrengsel van 't menselyk vernuft een grondtoon van Juvenalische indignatio,
zonder welke de ideale kunstenaarshemel hemzelf en ons vermoeien zou door 'n
ál te scherp, ééntonig, onartistiek licht.

650.
Maar... deze stryd met het banale mag niet ontaarden in onedel worstelen met het
állertriviaalste! Materieel gebrek zou den artist minder schaden dan de oneer die
daaraan door de levensbeschouwing onzer eeuw verbonden wordt. Water en brood
zouden misschien strikt genomen voldoende zyn ter voeding van den kunstenaar,
die zich behoort te kunnen laven aan edeler bron van genot dan de gastronomie
verschaffen kan, doch de schande die een al te karige levenswyze aankleeft, en
die hem tegenkaatst uit de wyze waarop hy door de wereld wordt bejegend, pynigt
hem, en bederft juist de stemming die er zou nodig zyn om tevreden te wezen met
gevangenis-rantsoen of hondekost.
Gelyk byna immer, verwisselen ook hier oorzaak en gevolg aanhoudend van rol.
Gebrekkige kunst, nog láger gewaardeerd dan ze verdient, brengt armoede voort.
Armoed baart schande, en - wy weten nu eenmaal, dat Kappelman 't diploom der
bekwaamheid van z'n geneesheer, in de berevellen van diens koetsier zoekt - noopt
tot nóg lager schatting. Deze Herabsetzung bele-
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digt, martelt en verlamt den kunstenaar. Ze verduistert zyn blik, verwart zyn gehoor,
verstompt z'n gevoel. Het onmisbaar zelfvertrouwen gaat verloren, en hy bezwykt.
De kapel is vertrapt, die dalende om wat honig te zoeken, nederzonk in 't ezelspoor.
(261)
Helaas, wie kan ons verzekeren, dat de ‘rokende vlaswiek’ niet zou ontvlamd zyn
- ik zeg niet: door wat zorgvuldige pleging, o neen! - doch indien men haar slechts
niet opzettelyk had uitgedoofd?
Dit alles geldt niet omtrent den meester. Op hem heeft ‘Publiek’ geen anderen
invloed, dan den zodanigen die z'n kunstbesef krachtig te hulp komt met
verontwaardiging en woede. Wy weten immers hoe de storm grote vuren aanblaast,
en kleine verstikt.
Maar... niet ieder kan meester zyn!

651.
Behalve de smaad evenwel, die in onzen tyd - en in Nederland vooral - hand aan
hand gaat met armoede, bestaat er nog een andere oorzaak, die 't kunstenaar-zyn
bemoeilykt, indien hem zyn loon al te schraal wordt toegemeten.
Ik betoogde hoe hy zyn indrukken moet ontvangen van de Natuur. Het is nu
eindelyk te hopen dat men hieronder niet - al te stads-naievelyk! - slechts bomen,
gras, bergen, enz. versta. De leermeesteresse van den artist is: al 't gewordene dat
onder 't bereik van z'n zintuigen valt. Indien we voor een ogenblik verschil aannemen
tussen groot en klein - iets zeer konventioneels, en alleen geoorloofd in verband
met onze meerdere of mindere vatbaarheid tot begrip - beslaat de mens-zelf onder
dat πᾶν de eerste plaats. Waar en hoe nu zal de kunstenaar zyn modellen bekomen,
indien hy zich in welvarende kringen verachtelyk ziet afgewezen om kalen rok of
verwaarloosd uiterlyk? Moet hy zyn verbeelding - ál te kunstig dan! - verkrachten
tot den leugen: in scheldende hospita's, in manende waswyven engelen te zien? In
den deurwaarder een bode uit hoger sfeer? Kan hy geven wat liefelyk is en welluidt,
indien de aanraking met de wereld hem by voortduring bevrucht met bitterheid? Dat
is onmogelyk!

652.
Maar, nog eens, zelfs deze beschouwing levert geen grond
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tot afwyking van den regel dat de verhouding tussen vraag en aanbod den prys
bepaalt. De schutter die z'n doel mist, mag niet klagen dat het wit zich niet vinden
liet op de baan die z'n kogel beschreef. Zyn schuttersplicht schryft voor, dat wit te
treffen waar 't is. De kunstenaar die niet in staat is zyn doel te bereiken zonder de
minste welwillendheid van dat doel zelf - d.i. zonder aanspraak te maken op enige
andere beloning, dan die uit het gehalte van zyn arbeid, in verhouding tot het
schattings-vermogen van de kopers, voortvloeit - kieze een andere loopbaan. Het
is hier volstrekt de vraag niet waarom hy niet slaagde. De oorzaak ligge in gebrek
aan kunstgevoel van z'n tydgenoten, in hun onkunde, vooroordelen, karigheid,
kretinisme, krankzinnigheid zelfs... om 't even, men kan van hem - als van den
wetgever in 339 - vorderen dat hy zich en z'n werk wete op te dringen, en dat alzo
zyn voortbrengselen niet alleen geldswaardig zouden wezen, als men 'n paar
belemmerende indien's kon wegcyferen, maar dat ze dit inderdaad zyn, door te
voldoen aan 't vereiste van alle geldswaardigheid: meer of min algemeen besef van
't praktisch-bruikbare. Wie balken naar Noorwegen vervoert, mag zich niet beklagen
dat men daar minder geld voor z'n hout biedt, dan hy te Amsterdam zou kunnen
bedingen, en 't ware ongerymd in vredestyd voor 'n stuk brood den prys te vorderen,
die daarvoor misschien eenmaal werd betaald in een belegerde stad. Andere zaken
zelfs hebben volstrekt geen waarde, hetzy dan - als regenwater in zondvloedstyd door overvoer, hetzy door ontstentenis van gegadigden, als goud op 'n onbewoond
eiland.
Ontpryzing nu door overvoer, is voor de kunst niet te vrezen. Eerstens blyft zy
altyd betrekkelyk zeldzaam. Ten andere opent zy, veldwinnende door opwekking
van kunstgevoel en kunstbehoefte, voortdurend nieuwe débouchés. Kunst brengt
kunst voort... en gunst, gelyk er in 'n bekend gezegde... gehoopt wordt. Het
omgekeerde echter: dat gunst kunst baren zou, is 'n ketterse stelling, die 'n bestryder
zal vinden in elk waar artist. Het moge hem verheugen dat zyn arbeid door de
tydgenoten hoog gewaardeerd wordt, de erkenning van z'n verdiensten moge soms
gunstig werken op de ontwikkeling van z'n talent - meestal is dit het geval niet: veel
kunstenaars werden bedorven
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door lof - de materiële gevolgen van dezen voorspoed mogen nu en dan - ook alweer
niet immer! - aanleiding geven tot uitbreiding van gezichts- en werkkring... om voor
dit alles geen dank schuldig te zyn, behoort hy van alle benevolentie afstand te
doen. Dankbaarheid namelyk zou hem bederven, daar zy de onafhankelykheid doet
te Joor gaan, die hy nog minder kan ontberen dan levend model.

653.
Ik stem toe, dat de kunst weinig gevaar loopt ónder te gaan uit overmaat van stof
tot erkentelykheid. En hiervoor is nog een andere oorzaak dan de karigheid en de
domheid van de tydgenoten. Al werd op eenmaal ieder bourgeois 'n Maecenas Apol bewaar ons! - dan nog kan men zich overtuigd houden dat de meest overdreven
mildheid niet slagen zou in 't bevredigen, noch van den eigenwaan, noch van 't
rechtmatig zelfgevoel des kunstenaars. In 't eerste geval ziet hy zyn uilen voor
onbetaalbare valken aan. De hoogstaande kunstenaar echter moet dáárom immer
onvoldaan blyven, wyl de koper hem slechts kan betalen voor wat er tastbaars
geleverd werd, terwyl hemzelf, en hem alleen, bewust is hoeveel ziel hy uitgaf om
de gedachte van z'n arbeid op te vangen, af te ronden, en tot de rypheid te brengen
die nodig was om haar te doen overgaan in feit. De koper waardeert en betaalt
slechts kleur en vorm van den vlinder, niet de pynlyke zelfverloochenende
werkzaamheid der spinnende rups. Hieraan wordt zelden gedacht. Om in
handelstermen te spreken - die in dit betoog uitsluitend te pas komen - men vergoedt
den kunstenaar de onkosten niet, de renten niet, en vooral niet: het nadelig saldo
zyner winst- en verliesrekening, dat gerepartitieerd moet worden over de aan den
man gebrachte waren. Wie of wat stelt hem schadeloos voor geleden bankroeten?
De tentoongestelde proeve van zyn talent is misschien de twaalfde, de honderdste.
Haar voorgangsters werden vernietigd. Wie kan ons zeggen, welken langen weg
zyn verbeelding en zyn oordeel hadden af te leggen, vóór 't ideaal dat hy grypen
wilde, zich leende tot niet ál te onvolkomen plastische voorstelling? Hoe berekent
men den prys van elke mislukking, van elken twyfel, van de smart over
moedeloosheid, van herhaalde inspanning tot het scheppen van nieuwen moed?
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Waarlyk, ook by zeer hoge beloning zou de artist kunnen klagen: ‘van uw standpunt,
o koper, zyt ge mild in 't betalen van myn werk, maar toch... ronduit gezegd: het
kost my meer, en op den duur kan ik 't er niet voor doen!’ (Alweder: 30!)

654.
Doch, dit alles gaat den koper niet aan. Hy is - zoal niet strikt genomen als mens,
dan toch in byzondere verhouding tegenover den maker en leverancier van
kunstvoorwerpen - volkomen in z'n recht, zich goud aan te schaffen voor den prys
dien 't yzer waard is, zodra gebrek aan konkurrentie hem dezen voordeligen handel
mogelyk maakt. Neen, meer nog, we betoogden reeds dat dit goud inderdaad slechts
de waarde van yzer heeft, indien het voor yzerprys te bekomen is. Geen
staathuishoudkundige zal dit ontkennen. De waardigheid zelve der kunst schryft
haar voor, zich in haar aanraking met de maatschappy te onderwerpen aan de
wetten die deze maatschappy beheersen, voorzover ze niet voortvloeiden uit luim,
uit misbruik van macht door enkelen, maar indien zy - gelyk hier 't geval is - werden
voorgeschreven door een autoriteit, welker gezag vooral de kunstenaar behoort te
eerbiedigen: door de logische noodzakelykheid.
Het zou hém, den vriend der natuur, zeer kwalyk staan indien hy, voorgevende
te gloeien van geestdrift voor haar intègre onveranderlykheid, te zynen behoeve
een beschermende afwyking van den regel inriep. Dit ware lafhartigheid, misdaad
en zotterny.
Laf zou 't zyn, den stryd tegen de wereld niet te durven voeren, dan onder
bedekking van een harnas, door tover-formulieren van 'n gunstig vooroordeel gewyd.
Niet alzó was de bedoeling van z'n meesteresse, toen ze den handschoen neerwierp
in de arena.
Misdadig is de poging des kunstenaars, zich groter deel toe te eigenen van de
algemene welvaart, dan bedongen is door de hem bekende voorwaarden waarop
hy ter mededinging werd toegelaten. Dat anderen vals spel spelen, is hún zaak. En
bovendien, in dit tricheren van anderen is gewoonlyk iets oprechts. De koopman,
de spekulant, die middel weet te vinden meer geldswaarde aan genot uit de
maatschappy te halen, dan 't bedrag der door hem geleverde nuttigheid, graveerde
geen bla-

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

396
aant.

zoen op z'n wapenschild, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hy iets anders
beoogt, dan geld. Hy waarschuwt. Hy en de maatschappy zelfstryden met gelyke,
onedele - goed, maar: gelyk-onedele - wapens. De kunstenaar echter, die voorgeeft
hoger te staan dan de wereld, mag niet aan die wereld ontlenen wat hyzelf in haar
wraakt. Hoe, zyn trots zou zich verzetten tegen gelykstelling met den Spiessbürger,
en er zou blyken dat die ziele-hoogheid gemaakt was, voorgewend, gehuicheld?
Hy zou zich mogen verlagen tot 'n zaligheids-preker, die met de ene hand ten hemel
wyst, om de aandacht af te leiden van de andere, die grypt wat er kan gegrepen
worden op aarde? Van zulke kunst spraken we niet!
En zotterny? De artist die 'n exceptioneel wetje zou verlangen, ter bescherming
van z'n - in dat geval kompleet onnodig - welvaren, moet om konsekwent te zyn,
tevens in andere opzichten z'n ontslag nemen uit het staatsverband van z'n miskende
gebiedster. Hy moet geen honger hebben, geen zwaarte, geen hoop, geen vreugd,
geen pyn, geen behoefte... hy moet niets hebben, en is dus, by gebrek aan
eigenschappen, zelf niets.

655.
Neen, geen bescherming! Gunst, goedertierenheid, medelyden... dit alles komt niet
te pas. Maar... het afstand doen van alle feitelyke welwillendheid ter zogenaamde
bescherming van de kunst, sluit geen vrybrief in zich ter mishandeling van wie haar
beoefent. De maatschappy mag en moet hem overlaten aan eigen kracht, maar
heeft niet het recht hem te vervolgen, te martelen, opzettelyk te smoren. Zy behoeft
er zich niet om te bekommeren of hy inkt, beitel of verf hebbe? Of hy tyd kan vinden
tot studie? Dit alles behoort hy zich aan te schaffen van den geïnden marktprys
zyner geleverde waar. Maar men werpe z'n inktkruik niet om. Men ontstele hem verf
en penseel niet. Men dove z'n nachtlamp niet uit. Men storte niet opzettelyk alsem
in de ziel, die iets liefelyks moet voortbrengen...
En dát geschiedt!
De oorzaken waarom, en de wyze waarop dit gebeurt, heb ik reeds aangeroerd...
oppervlakkiger dan het geval zou geweest zyn, indien niet walging my had
teruggehouden van meer nauwkeurigheid.
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656.
We keren terug tot het standpunt van den artist. Wat ik voor hem eis, is niet dat men
hem hoger plaatse dan anderen - hyzelf moet den rang weten te veroveren, die
hem toekomt - ik vorder dat men hem niet beneden anderen stelle. Afstand doende
van genegenheid, vriendschap, eerbied, mag er toch verlangd worden dat men hem
niet behandele als 'n balling, als 'n outlaw, als 'n vogelvry-verklaarde, als 'n vyand!
En, nogmaals: dit geschiedt! Nergens weliswaar zo belachelykeerloos als in ons
landje, waar uitstekendheid infamie medebrengt, waar de geringste winkelknecht,
't onbeduidendst referendarisje, de ordinairste minister, zich verheven waant boven
den man die iets kan, doch in meer of mindere mate bestaat deze rangverwarring
overal. En ze is opzettelyk. De hoogheidsdiefstal waaraan de heersende meerderheid
zich dagelyks schuldig maakt, is geen gevolg van onkunde, geen ontoerekenbare
zwangerschapsmanie: de wereld weet dat ze steelt! Dit blykt uit de kinderachtige
pogingen tot restitutie van onthouden eer, aan overledenen. Reeds elders doelde
ik op al dat posthuum standbeeld-yzer, waarmee 't gestolen goud wordt geboet. Elk
burgemeestertje, elk millionairtje, elk prinsje, elk koninkje - door brutale overmacht
préséance afdwingend op 't genie van heden - zoekt vergeving van zonde in wat
goedkoop hofmaken aan genieën die behoorlyk dood zyn.
Hebt den moed ook hén te smaden, huichelaars! Zo neen, vereert ze ánders dan
door 't vies ophalen uwer stompneuzen voor hun opvolgers, ánders dan door 't
martelen van wie hun plaats innamen. Gaat de velen die op u 't oog vestigen als
hun meerderen, met wat eerlykheid voor, en legt u toe op iets minder dubbelen roof,
dan 't nemen van 'n rang die u niet toekomt, en 't bluffen tegen den vreemdeling op
volksroem, dien niet uw voorzaten behaalden, doch de voorgangers van hen die gy
miskent.

657.
De onbeschaamdheid waarmede men doodgemartelde verdienste durft loven, zou
in 't krankzinnige overgaan, indien niet de zekerheid op byval van allen die 't
gevaarloos doden-pryzen als dekmantel gebruiken voor 't pynigen van wat er
verdienstelyks leeft, bewys gaf dat men weet wat men doet. Neen, krank-
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zinnig is ‘Publiek’ slechts in zo verre, als élke misdaad op zinsverbystering
nederkomt.
Het verheffen van gestorven meesters - vaak met overdrevenheid, omdat
schuldbesef fanatisme kweekt - is dan ook een bewys te meer voor de reeds
geopperde mening dat afgunst een grote rol speelt in het laag stellen der levenden.
De doden staan niemand in den weg. Zy melden zich niet aan om 't bedrag van den
schuldbrief te innen, dien men tekende met lawaai-hymnen en een metalen
gedachtenispop. De ydelheid heeft vry spel, zich 'n adelbrief van kunstliefde aan te
schaffen door 't goedkoop roemen van begraven verdienste. Dat wint dubbel, neen...
drievoudig. Want behalve de kittelende zelfverheffing, en 't hieraan ontleend
voorwendsel om den tydgenoot door lauwheid en karigheid te laten verkwynen,
zoekt en vindt men in 't uitbundig loven van den voortyd, vergoelyking voor de zucht
hem te mishandelen.
Zo worden de levenden met de gelauwerde schedels der doden gestenigd.

658.
Toen ik zo-even, namens den kunstenaar, afstand deed van elke aanspraak op
vernederende bescherming, kon de betekenis hiervan toch niet wezen, hem te
plaatsen buiten 't gemene recht. Evenmin was het myn bedoeling, hen die zyn
voortbrengselen te laag waarderen, vry te spreken van Beotische eigenbaat. Al
behoeft hy hun protektoraat niet, zy moesten wel behoefte voelen aan de eer, dat
beschermheerschap te mogen uitoefenen. Het rechtmatig besef hunner geestelyke
minderheid zou hen verheffen, en begeerte opwekken naar veredeling, vóór alles
uitgedrukt in mildheid jegens den man, die in staat en genegen is hen hierin te hulp
te komen.

659.
Nog op andere wyze echter, dan door schraal loon, of lauwheid, diefstal, smaad en
mishandeling, weet 'n publiek van crétins den artist te onthouden wat hem toekomt,
en ik bewaarde deze opmerking voor het slot myner zeer onvolledige uitweiding
over kunst, omdat zy zich geleidelyk aansluit aan 't vervolg van m'n stuk over
Publieke voordrachten. Men onthoudt hem den weerklank, de echo, waaraan de
kunst behoefte heeft
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tot doorgaande dupliek. Ook in deze zaak is de bekende Wechselwirkung 'n vereiste.
Baring zonder voorafgaande bevruchting is onmogelyk. De ziel van den kunstenaars
moge ryk zyn... oneindig is haar werkkracht niet. Onophoudelyk geven put de grootste
schatten uit. De machtigste stroom zou verdrogen, indien voortdurend alle bronnen
die hem voedden, werden verstopt.
De Kunst nu, heeft ter voeding o.a. nodig zich te spiegelen in haar werking.
Hoe wordt deze werking in ons land over het algemeen teruggekaatst? Ik kan ter
beantwoording van deze vraag geen beter woorden vinden, dan dezelfde uitdrukking
die me in 615 aanleiding gaf tot dit vertoogje:
- Nooit heb ik slechter gezongen dan in Den Haag. Er ging me een rilling door de
leden by 't ontmoeten van die glaskoude, vissige ogen van 't publiek...

660.
Ook de redenaar, de publiek-spreker is artist. Ik vraag of alles wat ik over kunst
zeide, en dat byna geheel op hem toepasselyk is, hem aanmoedigt of zelfs in staat
stelt waarheid te verkondigen op de geschiktste wyze? Of er kans bestaat dat z'n
woorden ingang vinden tussen zoveel beletselen door?
By het doelen op hindernissen vóór en gedurende de voordracht, maakte ik de
opmerking dat hy, door ondervinding geleerd die te voorzien, reeds ontstemd is
gedurende z'n voorbereidenden arbeid tehuis.
Reeds dáár wist hy dat de kans op aandacht gering is. Men wil vermaakt worden,
niet onderwezen. Hy put zich uit in 't berekenen van alle mogelyke kansen op
wanbegrip... ydele poging! Later zal hem blyken dat dezelfde hoorders, die zich te
stompzinnig toonden tot het vatten der eenvoudigste waarheid, virtuozen zyn in 't
ontdekken van toepasbare - schoon ontoepasselyke - verkeerde uitleggingen,
waaraan de spreker, de schryver, niet gedacht had. Reeds elders zeide ik: ‘geen
auteur is bekwaam genoeg om de domheid van z'n lezers te begrypen’. Welnu, ik
schyn me alweer vergist te hebben in de inkleding van deze waarheid. De
boosaardige scherpzinnigheid immers, waarmee men gewoonlyk aan de éne
duizendste kans op wanbegrip, on-
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der 'n talloze menigte van mogelyk-juiste uitleggingen den voorkeur geeft mág geen
domheid genoemd worden. Zy is inderdaad, wat we reeds zeiden: virtuositeit, en
wel de virtuositeit van 't gemene. Er behoort 'n hoge maat van duivelse gevatheid
toe, om Jokrisse tot de plaag zyns meesters te maken, en die gevatheid vormt
tevens den hoofdtrek van wat we in 't dagelyks leven: ‘kwajongens-streken’ noemen.
(Vergelyk de noot op 655.)

661.
Werkt het besef dezer hebbelykheid gunstig op de stemming des sprekers, die te
goeder trouw wil verkondigen wat hy voor waarheid houdt? Dreigt niet dat
aanhoudend vrezen voor opzettelyk misverstaan, de liefde te smoren, die hem
kracht moet geven tot zyn taak?
- O, rikaneert men, de liefde moet alle dingen overwinnen... Gewis!
Maar dit verontschuldigt hen niet, die haar gedurig allerlei struikelblokken in den
weg leggen, en tot dat herhaald overwinnen noodzaken. Er is huichelary in 't beroep
op verheven grondstellingen, ter verontschuldiging van lage daden. Zy die van den
voorganger 't bovenmenselyke vorderen, behoorden die duidelyke hulde aan zyn
meerderheid te doen vergezeld gaan van ándere blyken van verering, dan 't nemen
van proeven alleen, hoe ver hun sarren en zyn geduld gaan kan.
Het karakter van toeschouwende kruisigers is meesterlyk geschetst door een feit
dat de Evangeliën vermelden. Is er laaghartiger misverstaan denkbaar, dan 't ploertig:
‘hoor, hy roept Elias!’ dat den gemartelde tegengrynst, die: Eli, Eli! zuchtte? Zo
bauwt het gemeen van onze dagen... alweer de noot op 655!

662.
Ik noemde den redenaar een artist. Hy behoort dit te zyn in den hoogsten zin van
het woord. Zyn taak is zwaarder, zyn hulpmiddelen zyn geringer, dan die van andere
kunstenaars. De beeldhouwer heeft beitel en marmer. De groep waardoor hy

*

Namelyk: nadat een niet ál te onbekwaam spreker of schryver zich heeft uitgeput in welwillende
pogingen om wél begrepen te worden. Deze opmerking is noodzakelyk om de schynbare
tegenstrydigheid op te lossen tussen deze klacht en den aanhef van 541.
(1870)
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uitdrukking wil geven aan een gedachte, ligt reeds in dien steenklomp verscholen.
Hy heeft slechts omtrek te bepalen. De stof is er. De vorm zal spreken.
De schilder roept lynen en kleur te hulp om zyn gedachten te vertolken.
De toneelspeler mag enigszins staat maken op de begoocheling door voetlicht,
dekoratie, kostuum, en repliek. Dit laatste vooral is van groten invloed op het effekt
van z'n kunst, hetgeen dan ook ten gevolge heeft dat het wél voordragen van
monologen de meeste inspanning vereist.
Behalve deze byzondere beschouwingen blyft het overigens in 't algemeen waar,
dat al deze kunsten enigermate zeker bondgenootschap vinden in zinnelykheid.
De redenaar heeft niets van dat alles. In en door hem moet de waarheid
baanbreken, steunend op eigen kracht. Ze openbaart zich door het gesproken woord
op de eenvoudigste wyze die men zich - na het feit altoos der zwygende daad denken kan. Doch niet hoofdzakelyk hierin, noch ook in de belemmeringen die ik
trachtte te schetsen, ligt het verschil tussen de taak des spekers, en die van andere
kunstenaars.

663.
Hy, artist, behoort in hoger mate dan zelfs andere kunstenaars, zich toe te wyden
aan de algemeen menselyke roeping: aan wysbegeerte. Hy moet weten. Hoe gering
zyn kennis zy in vergelyk met wat hy niet doorgrondde, men kan vorderen dat hy
zich iets minder achterlyk tone dan het merendeel zyner hoorders. De beschamende
vraag: ‘waarom spreekt ge dan, indien ge niets te zeggen hebt?’ ligt voor de hand.
Wel erken ik dat dit betrekkelyk weten gewoonlyk slechts in twyfelen bestaat, doch
men bedenke dat hoger eis weldra aan alle voordrachten - publieke en byzondere
- ja zelfs aan byna elke mondelinge of schriftelyke uiting, een eind maken zou.
Twyfelend zoeken naar waarheid staat toch nader aan wysheid, dan onnadenkend
aanhangen van 't onware of onzekere.
En al ontleent de redenaar zyn recht om 't woord te nemen, noch aan de
ontdekking van 'n nieuwe waarheid, noch aan 't vinden van nieuwen grond tot twyfel
aan wat voor waarheid doorging, dan nog behoort de vorm waarin hy zyn denkbeel-
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den voorstelt, nieuw te zyn, en zelfs behaaglyk. Dit is tot wélslagen onmisbaar, en
hiertoe vooral is - na ernstige waarheidsreligie en oorspronkelykheid van opvatting
altoos - artistieke regeling en uiting van z'n gedachten, een eerst vereiste. Wie
verveelt, heeft ongelyk. Er bestaan dan ook geen vervelende onderwerpen. Alles
ligt aan de wyze van behandeling. Een leraar in de wiskunde, byv. die z'n onderwys
niet behaaglyk weet te maken, mag zich niet beroepen op de dorheid van z'n taak.
Hy is dor, en niet de wetenschap, die in haar eenvoudige strenge logiek, een der
duidelykste en dus schoonste uitdrukkingen is, der eigenschappen van het
alles-omvattende: zyn. (263, en Millioenen-Studiën.)

664.
In den eis dat de spreker wete te behagen, ligt de hoofdreden die hem - wat de
wyze van openbaring zyner gedachten betreft - op één lyn plaatst met andere
kunstenaars. De overeenstemming in de methode volgens welke hy - als zy - z'n
indrukken opvangt en verwerkt, valt vanzelf in het oog. Doch hierby moet alweer
opgemerkt worden dat zyn veld ruimer is, en dus z'n werkkring uitgebreider. Al zy
het dan dat de lagere mensenkennis ontoegankelyk bleef voor z'n wel ontwikkeld,
maar... niet volmaakt schoonheidsgevoel - een verdrietige fout, enigszins
verklaarbaar uit 325 - hy behoort toch ervaren te zyn in de zoveel hoger staande
menskunde, die beter strookt met de richting van z'n studiën. Hy mag in staatkunde
geen vreemdeling zyn. De geschiedenis der mensheid, zowel de geschrevene als
de kritisch geschifte, moet hem vry duidelyk voor den geest staan. 't Is hem niet
vergund onkundig te zyn in sterrekunde, in geologie, zoölogie, scheikunde, botanie,
taalkennis, nyverheid, handel... hy moet alle vakken van menselyke kennis voldoende
overzien om ze desnoods - na de splitsing die gevorderd wordt door de zwakheid
van den leerling - synthetisch te kunnen samenvatten met 'n meestergreep. (Slot
529, 530.) 't Is zyn taak den specialist wakker te schudden, die indommelde op
pandekt, sage, canon, apophthegme, element-klassifikatie, universiteitssleur, of
empirie. Telkens moet hy hun toeroepen: ‘wat gy meendet in byzonder eigendom
te bezitten, is algemene wet. De Natuur erkent uw fakulteitjes niet. Zy is te
eenvoudig-ryk voor
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uw huishoudelyke verdelingen. (Alweder 529 en 530.) Dus: gy, mathematikus...
wees mens. Gy, geleerde... wees mens. Gy, diplomaat, theoloog, ambtenaar,
astronoom, mechanikus, taal- en geschiedkenner, staatsburger, vader, vrouw, zoon...
weest mensen, d.i. redelyke wezens, waarheid zoekende op elk gebied waar de
geest kan doordringen.’

665.
Om deze vermaning te kunnen uiten met den tot opwekking van aandacht vereisten
nadruk, is nodig dat de spreker zelf veel geleefd, geleerd, geleden hebbe. Hy moet
'n dienststaat kunnen vertonen, die hem 't recht geeft oplettendheid te vorderen van
rekruten... jonge en oude! Hyzelf waarschuwe tegen 't blindelings aannemen van
z'n woorden (52) doch tevens behoort hy hoog genoeg te staan om de valse
nederigheid te kunnen ontberen, die voorgeeft eigen verdienste laag te stellen. De
verplichting om altyd en by de behandeling van élk onderwerp, wáár te zyn, is
onuitvoerlyk. Maar wel moet hy steeds bewys geven van bevoegdheid tot die
behandeling, en tevens van de inspanning die hy aan 't zoeken der waarheid ten
koste legde. Hy moet geloofsbrieven tonen. En dit is bovenal noodzakelyk indien
geen officiële stempel hem tot voorganger ykte. (272)

666.
Kán een redenaar aan al deze eisen voldoen? Geenszins. Doch dit valt te zeggen
van elke menselyke verplichting. De vraag is, of niet de moeilykheid van z'n taak
hem meer dan anderen blootstelt aan tekortkoming? Of niet de afwyking van het
gesteld ideaal van volkomenheid, voor hem noodlottiger gevolgen heeft, dan 'n
gelyksoortig mislukken voor anderen?
Gewis. In de eerste plaats breekt elke fout het gezag dat hy nodig heeft. De
schoenmaker die met schyn van recht de laars critiseerde, blaast zich van 't
schoeisel, langs knie, heup en lenden opwaarts, tot hy hart en hoofd bereikt:
- Dat wegredeneren van God... bah! De man kan geen pantoffels schilderen...
wat zou hy van God weten! Enz.
Hoe bekrompener de gezichtskring der hoorders, hoe snydender hun oordeel
over alles wat daarbuiten ligt. Ieder brengt z'n leestje mee. Ieder meent weldra den
redenaar, die naar anderen maatstaf meet, iets te vergeven te hebben. Om nu van
dezulken
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niet te spreken, die alleen hierom niet ontevreden zyn, wyl ze te traag waren om
den gedachtenloop des sprekers te volgen.

667.
Het ne sutor ultra crepidam kan nu en dan den componist, den beeldhouwer, den
schilder baten. Voor den redenaar is deze - dikwyls verkeerd toegepaste - kunstwet,
een dode letter. Hy zou zovele ne... ultra's moeten roepen, als er individuen onder
zyn gehoor zyn, en kan zich verzekerd houden een betrekkelyken vyand te hebben
in elke specialiteit. Er zyn er, die zich op 't schoenmaken toeleggen om 't recht te
kopen tot sandalenkritiek en tot de opgeblazenheid die daarvan 't gevolg is.
Doch al bestond deze laatste neiging niet, al wilde de varensgezel zich tot de
winden bepalen, en de landman tot z'n ploegstier, dan is de redenaar zelf die 't met
de waarheid goed meent, aan háár verplicht, op te wekken tot het wegwerpen van
de beroepsleest, op 't gevaar af dat men die hém naar 't hoofd gooie. We zeiden
reeds dat hy aan allen het evangelie van 't mens-zyn moet verkondigen. Telkens
komt het voor, dat dezelfde persoon die gister, op 't nánut, zo gemoedelyk klaagde
over z'n mooi-vindende onwetendheid, hem morgen komt lastig vallen met
onbekookte ‘vragen om inlichting’ die vaak ruwen aanval verbergen, of niet eens
verbergen. Indien de spreker vooruit weten kon of de man die 'ns eenmaal in z'n
leven, pour se donner un genre misschien, tussen rozynen en assurantie in, naar
waarheid komt zoeken, oprecht is op dat éne ogenblik althans, zou er veel gewonnen
zyn. Maar dit weet hy niet. Met 'n patelin vertoon van heilbegerigheid dringt zich de
audiëntie-vrager - dikwyls afgezonden door anderen die hem gebruiken als projectiel
- by den publiek-spreker in, en meestal niet dan na lang tobben met de ware of
voorgewende hersenstramheid van den vermeenden jonger, komt de vermoeide
apostel tot de zekerheid dat hy tyd en stemming ten offer bracht aan 'n boosaardigen
kwelgeest. Myn ervaring op dit punt is bitter, en ik vraag alweder: of zulke
ondervinding gunstig werkt op het wél verkondigen van waarheid?

668.
Het is niet gemakkelyk de grenslyn te trekken tussen de twee grondstellingen,
volgens welke ieder zich behoort toe te leggen op 't algemene mens-zyn, en tevens
zich te onthouden
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van beoordeling der zaken die buiten zyn begrip liggen. Wie kan bepalen waar en
in hoeverre dit laatste het geval is? Wy meten ons oordeel mét ons oordeel, en
begaan dus in het keuren onzer bevoegdheid altyd juist dezelfde fout, te welker
opsporing en verwydering wy die keuring ondernamen. Het tweede gedeelte der
uitspraak van Larochefoucauld: tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne
ne se plaint de son jugement, is alleen toepasselyk op wie tevreden is met 'n erkend
gebrekkigen maatstaf, en waarde hecht aan het vrysprekend vonnis van 'n rechter
in eigen zaak. Het geheugen is zo gelukkig niet. Hem vonnissen dagelyks de
onomkoopbare feiten, die op gevoelige wyze het deficit aantonen in de boekhouding
van eenmaal opgegaarde, doch later verwaarloosde kennis.

669.
De grens dan tussen verwaandheid die over alles wil meespreken, en luie
onverschilligheid die 't een of ander beroeps- of liefhebbery-vakje als
marmotten-winter gebruikt, om alle deelneming af te snyden met wat er buiten dat
vakjen omgaat, is moeilyk te bepalen, vooral daar ze door de betrokkenen zelden
in oprechtheid wordt gezocht. En al ware dit zo niet, dan nog stuit men in beide
gevallen meermalen op bedrieglyke aanwyzing van het standpunt waarop de hoorder
beweert te staan. Menigeen die z'n zeer nederig verzoek om voorlichting inleidt met
'n misselyke betuiging van domheid, meent al zeer ver gevorderd te zyn in 't
onderzoek der zaak waarover hy polemiek uitlokt, terwyl anderen die brutaal met
hun beter inzicht voor den dag komen, later met even brutale plompheid erkennen
dat ze eigenlyk nooit over de zaak hadden nagedacht omdat ze, wel beschouwd,
in... koffie of suiker deden! 't Was hun om 'n ‘praatje’ te doen.

670.
Als criterium van de vraag wie de eer der controverse waard is, zal wel de eis kunnen
gelden, dat de opponent blyk geve zich tot het doorgronden der behandelde
onderwerpen moeite te hebben getroost. Maar de zwarigheid wordt hierdoor niet
geheel opgelost, dewyl gewoonlyk de blyken hiervan - of van het tegendeel! - eerst
voor den dag komen nadat de spreker - die vooral zorgen moet, nooit 'n
welmenenden waarheid-zoe-
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ker af te wyzen - vry diep in den maalstroom van 'n meestal verwarde, byna immer
onvruchtbare, discussie is getrokken. Is zyn nánuts-auditorium gemengd - als
gewoonlyk - dan wordt de moeilykheid nog groter. In den regel verstaat ‘men’ de
kunst van redeneren niet. Geleidelyke ontwikkeling van oorzaak en gevolg,
methodisch afwandelen der baan die van bekende gegevens naar 'n
logisch-bruikbaar resultaat leidt, is den meesten 'n gruwel. Men schermt, houwt en
hakt rechts en links met argumenten die, al mochten zy soms overigens gegrond
zyn, niet op de plaats staan waar zy syllogistisch behoren. De een vervolgt den
geplaagden meester met 'n idée fixe. Een tweede draaft door op 'n misverstand,
byna immer het gevolg van misverstaan. Het baat niet dat men hem in de rede valt
met de opmerking dat hy de koe by den staart heeft... toch moet men al de wysheid
aanhoren, die hy te leveren hebben zou, áls die staart nu eens toevalligerwyze de
kop geweest ware. Een derde spreekt tegen, om morgen te kunnen zeggen dát hy
tegengesproken heeft. Een ander wreekt zich over zelfbewuste onnozelheid, door
'n zwygend gebaar van afkeuring, irritanter nog dan plompe tegenspraak. De
niet-eens-zyners - ik schetste ze terloops in 465-473 - zyn gemeenlyk in groten
getale aanwezig, en nooit ontbreekt de vertegenwoordiger van 't genus: hansworst
die, pronkende met gebrek aan kennis, studie, bekwaamheid, smaak en tact, dat
alles meent te kunnen doen vervangen door 'n kwinkslag. Sommigen eindelyk...
doen niets, zeggen niets, geven zelfs niets te kennen door zeker soort van zwygen:
ze zitten er by, niemand weet waarom. Ja toch... misschien!
Wie belet deze parasieten - als de anderen trouwens - morgen, over 'n jaar, na
den dood des ‘gevierden’ sprekers, zich op te blazen met de verzekering dat ze
hem ‘zeer intiem’ hebben gekend? Zy weten alles van hem. Komt het in hun kraam
te pas hem te verheffen - dit is gewoonlyk 't geval als 'n latere celebriteit moet
gesmoord worden - dan maken ze hem tot 'n onmenselyk monster van volkomenheid.
In het tegenovergesteld geval - de man leeft nog! - wordt hy naar beneden gehaald.
En dit geschiedt niet juist altyd uit stellige boosheid - zeer weinigen hebben in zich
kracht genoeg tot stellig kwaad - neen, 't poseert 'n mens, iets van zó naby te weten
omtrent 'n veelbesproken per-
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soon. De dorpeling die met eigen oog den koning zag in de residentie, mag
meepraten in de herberg... ‘hy zal 't toch wel precies weten!’

671.
Er heerst alom een zonderlinge opvatting van 't woord: bevoegdheid. Ik stel me
voor, later op deze waarheid terug te komen, ten aanzien van de wyze waarop men
zichzelf of anderen diploom van specialiteit uitreikt, doch wens in dit tussennummer
enige beschouwingen te wyden aan het hoog- of laag stellen van personen, welker
eigenlyk leven ons nagenoeg geheel onbekend is. Indien we nagaan hoeveel
inspanning er vereist wordt om schynbaar eenvoudige zaken grondig te verstaan,
is er reden tot verbazing over de gulheid, waarmee wy den eersten den besten het
recht octroyeren, een mens te beoordelen, en wel by voorkeur iemand die, op de
een of andere manier uitstekende, moeilyker te beoordelen is dan meer gewone
individuen. Men schynt het zwaardere 't lichtste te achten.
‘Die Anna Paulowna was... 'n kwaadaardige kat’ hoorde ik eens een dame zeggen.
Ik had redenen om niet terstond te vragen: hebt ge haar gekend? Maar in verband
met andere opmerkingen, nam ik my voor te onderzoeken op welk soort van grond
dit vinnig oordeel gebaseerd was. Onze mens- en koninginnekenster had - als
Droogstoppel - 'n huwelyks-reisje naar Den Haag gemaakt, en wel in den tyd toen
die residentie zo ver van Groningen lag, als nu Parys. Dat tochtje was 't hoofdmoment
van haar leven! Tot haar dood toe ging al wat haar omgaf gebukt onder de
staatkundige en staathuishoudkundige wyshedens die haar op die fameuze reis
waren aangewaaid.
- Die kroonprinses - 't was in '29, meen ik - die koningin later... bah!
En wat had nu de arme vorstin misdaan? By 't instappen in de koets, voor 't Huis
Ten Bosch, trapte een hofdame op haar kleed, en: Anna Paulowna had dat meisjen
een verwytenden blik toegeworpen. Dat was alles!
Neen, niet alles. Integendeel, 't was niets. Het betekenisvolle: alles, in deze
belangryke zaak was, dat madam Kappelman zelf, zyzelf, met haar eigen ogen:
‘zoals ik hier voor je zit!’ die vreselyke gebeurtenis had bygewoond.
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- Ziet ge, dat is nu niet van horen zeggen, dat is geen krantenvertelsel, dat is nu
eens de zuivere, zuivere waarheid, want... ik, ikzelf... verbeeld u... Kappelman ‘vroeg’
me in '28... in Mei... neen, in Juni... neen, toch in Mei... nu, dat laat ik daar. En we
trouwden in '29. En toen zei Kappelman: wat zeg je van 'n reis naar Den Haag? En
ik zei: goed! En toen gingen we...
De lezer mag nu voor eigen rekening het Kappelpaar naar de residentie
vergezellen, mits hy slechts zorge de Kappel-odyssee te doen uitkomen op
Paulowna's bemorsten sleep. De Kappelbuurt gewaagde er van, en nog twee
geslachten daarna gaven zich de Kappelkleinkinderen op de Kappelschool 'n Anstrich
van historiekennis, door 'n beroep op de getuigenis der overleden grootmama: ‘die
't zelf gezien had!’ In dat woordeke: zelf ligt het zwaartepunt van zulke dingen.

672.
Ik herinner my de verwaandheid waarmee ik, kind zynde, beweerde meer van
Napoleon te weten dan ieder ander, omdat hy zich met m'n vader had onderhouden,
en omdat myn moeder hem drie woorden had horen zeggen.
Namelyk te Kykduin... een woord dat de keizer maar niet behoorlyk kon leren
uitspreken. Het was by gelegenheid dat de admiraal VerHuell de Hollandse hulpvloot
gereed maakte, die later by Grisnez op weg naar Boulogne sur mer, zo dapper
tussen de Engelsen doorsloeg, of... onopgemerkt heenzeilde. Officiële vechtrapporten
hebben niet de minste waarde.
Toen Napoleon aan Den Helder werd verwacht, wilde de prefect of andere
bevelvoerende autoriteit zich verdienstelyk maken, en bedacht o.a. een curieus
middel. Ik gis dat er lampions tekort kwamen voor illuminatie met raapolie. De
inventieve fonctionnaire illumineerde met... zedelykheid. 't Krioelde namelyk aan
Den Helder van Ariadne's, die met tranen in de ogen... Dát weet ik niet. Maar zeker
is 't, dat er, om Napoleons eerbaarheid niet te kwetsen - hyzelf zal 't nogal gek
gevonden hebben - wat opruiming geschieden moest. Dagorder: alle vrouwspersonen
van mogelyk-immorelen leeftyd, die zich niet kunnen legitimeren als... als wát?
Nu, er moesten huwelyks-acten getoond worden, en wie zo'n braafheidsbewys
niet had, werd het dorp ‘uitgetrommeld’.
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Myn ouders, toen onlangs gehuwd, hadden zich kort tevoren met een klein scheepjen
uit Engeland in 't Nieuwe Diep binnengesmokkeld. M'n vader namelyk - ik doelde
hierop reeds in m'n ‘Een en Ander over Pruisen en Nederland’ - was een werkdadig
bestryder van 't continentaal stelsel. Ik keur 't ook af, maar om andere redenen dan
hy.
Daar kwam 'n gendarme in de herberg van Tames Klein - een der nog zeer weinige
huizen die er in 't begin van deze eeuw aan 't Nieuwe Diep stonden - met het
illumineer-plakkaat. Myn moeder... ach, ze had de bewyzen harer zedelykheid in
Friesland gelaten, waar zy woonde vóór ze via 't smokkel-depôt Helgoland naar
Plymouth vertrok.
Er hielp geen vive l'Empereur aan.
Uitgetrommeld!
De gendarme was en bleef... 'n gendarme.
Maire, prefect... alles was onverbiddelyk...
Als zulke lui in zedelykheid gaan doen, zouden ze O.L.V. zelf uittrommelen, met
het kindeke Jezus op den arm.
Myn vader liet zich naar 't admiraalschip roeien, om den keizer te spreken.
Napoleon was reeds weer aan wal. Hy hield niet van schepen, en bleef altyd zo kort
mogelyk aan boord. Ik begryp zeer goed waarom.
Op den toren van Kykduin werd myn vader, door bemiddeling van 'n Hollandsen
schout by nacht - wiens naam my tot m'n spyt ontschoten is - aan Napoleon
voorgesteld. Deze vraagde, nadat myn vader zyn verzoek had voorgedragen:
- Avez-vous servi?
- Oui, Sire.
- Dans la marine?
- Oui, Sire.
- Quel grade?
- Aspirant, Sire.
Myn vader was vierentwintig jaren oud.
- Êtes-vous de la... la... la...
- Kweekschool à Amsterdam? hielp 'n vlag-officier zeggen.
- Oui, Sire.
- Pourquoi avez-vous quitté?
- J'aime la liberté, Sire.
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Napoleon meesmuilde:
- Ils sont tous comme celà!
Hierop onderhield hy zich over andere zaken met enige hoofdofficieren. Eindelyk,
zich weer tot m'n vader kerende:
- Ah, votre petite femme... eh-bien, qu'elle reste!
Deze laatste woorden werden door myn moeder gehoord, die vernemende dat
de keizer op Kykduin was, myn vader daar had opgezocht om indien hy niet geslaagd
was, in persoon haar eer te verdedigen.
Het zal velen vreemd voorkomen dat de hoofdindruk die myn ouders van Napoleon
ontvingen, bestond in de overtuiging dat hy goedaardig was. Dit komt trouwens
overeen met het oordeel van Maria Laetitia: ‘l'Empereur a beau faire - dat wil zeggen:
al houdt hy zich nog zo boos - il est bon!’ Het oordeel over Napoleon kan minder
gewaagd zyn dan over veel anderen, omdat we iets meer van hem weten, maar
toch is 't weinig.
Moesten we niet de kinderachtigheid om het karakter van uitstekende personen
te beoordelen uit zo weinig gegevens als ons gewoonlyk ten dienste staan, overlaten
aan... kinderen?

673.
Me dunkt dat dit vooral te vorderen is van hen die geenszins van lichtzinnig oordeel
te beschuldigen zyn, zodra er ánder belang in 't spel is, dan de aan ieder
verschuldigde rechtvaardigheid, waaruit volgt dat hun voorwenden van eigen
bevoegdheid, of het toekennen daarvan aan anderen, geen gevolg is van onkunde.
Niemand zou kapitaal wagen in financiële ondernemingen welker soliditeit niet beter
ware gestaafd, dan door dezelfde soort van praatjes waaraan zoveel waarde gehecht
wordt indien ze personen betreffen.

674.
Indien wy aan deze beschouwingen de vonnissen toetsen, die de geschiedenis
slaat, voelen wy ons genoopt haar niet veel hoger te stellen dan de koffiepraatjes
van de Kappelfamilie. De deftige Historie - gerepresenteerd door schryvers die er
belang by hebben in hún kring door te gaan voor wél-onderricht - maakt zich byna
overal schuldig aan een oppervlakkigheid van oordeel, die den oprechten
waarheidzoeker byna den moed beneemt een zogenaamd geschiedkundig werk
op te slaan.
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Wat weten wy eigenlyk van de velen die door de geschiedenis als uitstekend in
deugd of verkeerdheid, op den voorgrond worden gesteld? Een daad, een gezegde,
'n enkel woord soms - in 't voorbedachtelyk laag-gegrepen voorbeeld omtrent Anna
Paulowna vergenoegde madam Kappelman zich met 'n blik - wordt by gebrek aan
beter of meer, verheven tot een álles kenmerkende byzonderheid, tot 'n álles leidend
richtsnoer, tot 'n noordster die aan allen in álles den weg moet wyzen. Men maakt
van 'n mot, een daad. Van 'n daad, een persoon. Van 'n individu, een tydperk.

675.
Alles wat ooit gezegd is door dezen of genen wiens naam uit palimpsest of ander
handschrift met moeite ontcyferd werd, moet volstrekt een inhaltschwere tekst
wezen, en menig persoon uit de oudheid zou medelydend glimlachen, indien hy
weten kon hoe beroemd een spreuk uit zyn mond geworden is, die hy zichzelf
ternauwernood herinnerde geuit te hebben. Het is te hopen dat velen hunner zich
daarby in gemoede de flinke betuiging van Marie Anderson zouden mogen
toe-eigenen:
‘Indien ge my pryst om enige zaak... ik kan zeggen dat ik betere dingen gedaan
heb.’
Zonder de minste nederigheid ben ik zo vry dezelfde verzekering te geven aan
de mooi-vinders van m'n schryvery.

676.
De oorzaak van de auteurs-manie om uit byna niets te besluiten tot... byna alles,
ligt natuurlyk in geestelyke armoed. Uit gebrek aan materiaal, of uit onbekwaamheid
in 't gebruiken van wél aanwezige bouwstoffen, geven ze by hun lezers een steentje
voor 'n huis uit. En die lezer... neemt dat aan niet alleen, maar verspreidt in zyn
kring de opgevangen leugen met 'n geefgraagte die inderdaad aan goedaardigheid
zou doen denken, indien we niet wisten hoe elke doorgesneden onwaarheidspoliep
terstond weer als nieuwe leugen, volkomen is. Zúlk geven verarmt niet! (556)

677.
Om nu niet te spreken van de zodanigen welker faits et gestes, na het doorlopen
van den trechter der eeuwen, in één enkel uitgesproken woordjen op ons afdrupten,
wat weten wy
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eigenlyk van de zogenaamde hoofdpersonen der geschiedenis? Van dezulken wier
‘leven en daden’ - mits uit echte bronnen geput, en niet schryversachtig aangevuld
of opgesierd - twee, drie... hoogstens tien bladzyden zouden vullen?
Byna niets!

678.
Wat men onder echte bronnen verstaat, weet ik niet. De een houdt voor vals, wat
den ander echt voorkomt. Zonderling blyft het, dat de gelovers zoveel omzichtiger
zyn in 't keuren der echtheid van kostbare metalen, edele stenen of bank- en
wisselbrieven, dan van de bescheiden welker authenticiteit eenmaal over de zaligheid
beslissen zal. Het spreekt vanzelf dat ik in 't vorig nummer het woord echtheid in
gewonen zin opvat.

679.
Om 'n voorbeeld van dat willekeurig uitbreiden en aanvullen te geven, 'n voorbeeld
waarvan de waarde door ieder gemakkelyk kan worden berekend, wys ik hier op
het leven van Jezus. Ik kies hém, om te voorkomen dat men zich verschuile achter
onbekendheid met mogelyk bestaande andere bronnen dan de algemeen
aangenomene, gelyk men wellicht doen zou indien ik Alexander den Grote, Plato,
Socrates of dergelyke historische personen had aangevoerd.
Behalve de Katholieken, dien 't geoorloofd is wetenschap te putten uit traditie en
kerkelyke uitspraak, zal ieder erkennen dat we van Jezus niets weten dan wat in
de Evangeliën over hem wordt meegedeeld. Met verwyzing naar 678 waar de
betekenis verklaard wordt die hier aan 't woord echt moet worden toegekend, neem
ik nu voor 'n ogenblik aan dat die Evangeliën echt en geloofwaardig zyn. Dan was
Jezus iemand van zeer byzondere gaven. Op z'n twaalfde jaar leraarde hy in den
tempel. Na ruim dertig jaren levens bezegelde hy zyn meningen met den marteldood.
Tussen die beide uitersten in, vinden wy verbazingwekkende wonderen, om nu niet
te spreken van zyn gelykenissen, zyn omwandelingen, zyn redevoeringen,
toespraken, enz. Alles saamgenomen, erkennen wy alzo dat z'n levensloop belangryk
moet geweest zyn, doch... deze erkentenis grondt zich meer op 't analogisch besef
van wat wy niet weten, dan op kennis aan de voorvallen die z'n levensbeschryvers
hebben te boek gesteld. Dit
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namelyk is zeer weinig. De vier Evangeliën, door weglating van herhalingen, door
uitsluiting van onmogelyke varianten, tot één gebracht, vormen een zeer, zéér klein
boekje, dat ternauwernood de volledige beschryving zou kunnen bevatten van wat
menigeen in één maand levens ondervond. Alles nu wat we meer van Jezus menen
te weten, dan in zo'n klein bundeltje zou kunnen vervat zyn, is... prekery.
Onder schryvers en redenaars, die armoed aan bouwstoffen bedekken met weelde
van gewaagden kommentaar, bekleedden te allen tyde de geestelyken een eerste
plaats. Ze maakten er een kunstje van, hun God het ‘scheppen uit niets’ na te doen,
en daaraan hebben wy preken en verhandelingen te danken, die allerlei dromige
uitbreiding of leugenachtig verzinsel, brutaal in de plaats stellen van 't gebeurde feit.
Dit geschiedt weliswaar ook in andere vakken dan theologie, doch misschien niet
in zo hoge mate.

680.
Wie weet! Ook de rechtsgeleerden, en over 't algemeen de zodanigen die door 't
beoefenen van 'n bepaald vak, of door de uitoefening van een beroep, dikwyls
genoodzaakt zyn iets te leveren dat niet in hen is, maken zich gewoonlyk schuldig
aan zulke bitjara kosong. Wat in den aanvang een niet gemakkelyke taak was, wordt
weldra een verderfelyke hebbelykheid. Die verhandelmanie is - men meent door
Goethe - alleraardigst gepersiffleerd in 'n latynse dissertatie: ‘over de manier van
procederen tegen op 't crimen van bloedzuigen, of 't delictum van vagabondage
betrapte... vlooien’. 't Stuk is een model van akademisch-pedante juristery, en zou
wel 'ns mogen herdrukt worden.

681.
Ieder die het ambacht van frasen-maken goed verstaat, schynt te menen dat dit
kunstje hoofdzaak is, en dat de te behandelen feiten of denkbeelden slechts van
bykomend belang zyn. In 't vervolg op myn beschouwingen over publieke
voordrachten zal ik hierop terugkomen.
De hoorder of lezer maakt weldra geen onderscheid tussen de eigenlyke res
gestae, en de sedert eeuwen ingesmokkelde versieringen. Kritiek vordert arbeid,
en dien schuwt men. Zo wordt
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het oordeel hoe langer hoe meer vervalst, en het slot is - wat ook Jezus zelf
ondervond - dat men ieder vervolgt als 'n verrader, die 't schoolmasker wil afrukken,
waarmede geschiedenis, eer, gezond oordeel, volksheil, onkenbaar werden gemaakt.

682.
Traagheid is waarschynlyk de hoofdoorzaak van die fout. (460) Doch deze verklaring
verontschuldigt noch het onrecht dat hieruit voortvloeit in 't algemeen, noch bovenal
de boosheid die daarvan meermalen het gevolg is in byzondere gevallen. De
inspanning toch, die vereist worden zou om tot beter weten te geraken, is zo groot
niet. Ieder kan begrypen, dat iemand die van hier vertrok en ginds aankwam, den
weg tussen die beide punten moet hebben afgelegd, en wel minstens: den rechten.
Om weder op Jezus terug te komen, het gaat immers niet boven het
berekeningsvermogen van ieder gewoon mens, vast te stellen dat er in zyn leven
veel méér moet geschied zyn, dan de evangelisten ons meedelen. (63-66) We
zouden anders gerechtigd zyn tot de mening dat hy weinig ondervonden had.
Is het dus niet gewaagd, het geheel te beoordelen naar 'n zo klein staal?

683.
Zolang echter vóóroordeel, beroepsrichting en mode ons dringen tot aanvulling van
het onbekende in gunstigen zin, werkt dit gissend kompleteren slechts nadelig op
het oordeel als zodanig. De dominee die uit de woorden: ‘beginnende van Jeruzalem
af’ bewees dat Jezus overvloeide van alle mogelyke goede eigenschappen, maakte
zich slechts schuldig aan vals vernuft. We willen hem ditmaal niet te hoog aanrekenen
dat hy betaald werd voor 't leveren van andere waar, en dus een oneerlykheid
beging. Ik geloof inderdaad dat velen - bedorven door slecht voorbeeld, oncritische
toejuiching en eigen slender - zich hiervan geen rekenschap geven, en dus in
zekeren zin enigszins te verontschuldigen zyn.
Maar wat verontschuldigt de boosaardigheid waarmee sommigen - van 't weinigje
bekends tot het zeer vele ónbekende besluitend - iemand tot 'n hellewicht maken,
op grond van gegevens die te nietig zouden zyn om 't verdrinken van 'n kat te
rechtvaardigen?

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

415

684.
Tot het beoefenen der Historie is - als trouwens by elke studie - geweten nodig.
Rechtvaardigheid is overal 'n vereiste, ook waar de beoordeelde persoon, by
beneficie van eeuwen afstands, slechts by verstek kan gevonnist worden, en alzo
niet gedeerd wordt door scheve opvatting of onvolledig gemotiveerde conclusie.
Wie anderen onrecht doet, begaat onrecht jegens zichzelf, want misbruik van
oordeel is geestelyke zelfmoord.

685.
Hoeveel afkeurenswaardiger evenwel is de fout - hoeveel verfoeilyker de misdaad,
liever - als de man dien we zo lichtvaardig behandelen, nog leeft, en dus pynlyk
getroffen wordt door de gevolgen van dat gebrek aan rechtsgevoel. Moet niet het
besef der onevenredigheid tussen 't geen wy van iemand weten, en het vele dat
ons onbekend bleef, aansporen tot voorzichtigheid? Kan er in den kinderachtigen
lust voor ‘goed geïnformeerd’ door te gaan, verschoning liggen voor 't wreed spel
dat wy spelen met z'n rust, met z'n geluk?

686.
Ieder erkent dat laster een vreselyk kwaad is. Deze algemene vyand - die toch veel
vrienden ook schynt te hebben, omdat hy anders niet zo voortdurend het hoofd zou
kunnen bieden aan al die vyandschap - werkt op andere wyze dan men gewoonlyk
meent. Er wordt zelden iets verzonnen, men rangschikt. (244) En waar de
kwaaddichter, de boosheid-‘vinder’ stuiten zou op een gaping, wordt het ontbrekende
zo slecht mogelyk aangevuld, een taak die de hoorders op zich nemen, indien de
‘zo goed geïnformeerde’ zegsman mocht tekortschieten in zyn poging om 't nodige
gif by te zetten aan het veroorzaakt kwaad.

687.
Het is treurig, dat juist personen die zeer in 't byzonder aanspraak zouden mogen
maken op billykheid, omdat ze door uitstekende individualiteit of door ongewoonheid
van hun streven meer dan anderen op den voorgrond worden gedrongen, het meest
te lyden hebben van de fout die ik hier behandel. Een zodanige moge zich kunnen
verheffen boven de ondergane miskenning, voorzover deze hem slechts kwetst in
z'n eigenliefde, of zelfs in wat men gewoon is zyn ‘eer’ te noemen, maar de
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stoffelyke gevolgen van 't lasterend kruisigen, ontgaat hy niet. Het meer of min
opzettelyk ontroemen vertaalt zich in onze maatschappy - en dit ondervond Jezus
voor zo ver wy weten niet! - in broodsgebrek. (Minnebrieven, deel II, blz. 84-85).

688.
En wie zyn nu de bewerkers van dit kwaad? Meestal onbeduidende persoonlykheden
die nooit blyk gaven van bevoegdheid tot het beoordelen van zaken die zy weten,
en dus nadrukkelyk moeten gewraakt worden als rechters over handelingen die hun
slechts ten dele, soms in 't geheel niet, bekend zyn. Doch al ware dit anders, zyn
zúlke beoordelaars op de hoogte om de oneindig ver uiteenlopende dryfveren te
onderscheiden, waaruit vaak gelyke handelingen voortkomen? Is 't hún toevertrouwd
rekening te houden van verschil in aanleiding, standpunt, bedoeling? Kan men van
hen verwachten dat ze met een zuiver oordeel des onderscheids den regel
toepassen: niet allen die dezelfde daad verrichten zyn even schuldig, of gelykelyk
te pryzen? (50, 70).

689.
Lang voor my reeds werd de gegronde opmerking gemaakt, dat de bekende
uitspraak: il n'y a pas de grand-homme pour son valet-de-chambre, ook vooral
hierom juist is, wyl kamerdienaars... kamerdienaars zyn. Het bedoeld verschil van
standpunt heeft het verdrietig gevolg, dat de uitstekende man, alleen onder al z'n
medeburgers, verstoken is van 't kostbaar privilegie der middelmatigheid: het beroep
op z'n pairs.
Ik ben zo vry overigens te verwyzen naar blz. 78 volgg. van myn ‘Een en Ander
over Pruisen en Nederland’.

690.
Terugkomende op Publieke voordrachten, vraag ik alweder, of het besef dat onder
al die ‘bewonderaars van des sprekers talent’ velen zyn die zich by hem indringen
om later met schyn van grond hem te beoordelen als particulier persoon, gunstig
werkt op 't wél verkondigen van waarheid? Wat toch heeft hy misdreven, dat men
hem gelykstelt met den betrapten dief, die zich niet verzetten mag tegen de
onbescheidenheid van de justitie? Wat werd er uitstekends verricht door Mr Publiek,
dat dezen het recht geven zou zich aan te stellen als 'n instructie-rechter
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wien elke indiscretie vry staat? Is het een misdaad voorganger te zyn? Wordt men
daardoor 't geoorloofd mikpunt van ieders plompheid? Van alle commérages? Van
elk cancan? Is de man die zich op publiek terrein beweegt, vogelvry?

691.
Ik weet zeer goed dat er redenaars zyn, die voor en na het spreekbeurt-uur zich
terugtrekken in de plooien van hun toga. Zy voorzeker hebben minder te lyden van
den zwerm stemming-bedervers waarover ik klaagde. Maar - tenzy hun
voorzichtigheid een duur gekocht gevolg ware van treurige ondervinding - moet ik
de welmenendheid van dezulken betwyfelen. Ik begryp hoe men, mismoedig, zich
geheel terugtrekt. Maar ik wantrouw de hartelykheid van toewyding in hen, die met
zó vaste hand de grenslyn kunnen trekken tussen de spreekbeurt ‘die zy welwillend
op zich namen’ en algemene mensenplicht die ze... niet welwillend op zich nemen,
naar 't schynt. Immers, 't kón wezen dat er onder de velen die den ‘gevierden spreker’
met gejuich inhaalden, iemand was die inderdaad z'n kennis wenste te vermeerderen
door wryving? Het kón immers zyn dat er in den groep die zich na de spreekbeurt
om den redenaar verzamelt, deze of gene gevonden werd, die werkelyk behoefte
voelde aan nadere verklaring? Mag men uit vrees voor huidenzoutende leerlooiers,
voor verlegen geldbeleggers, voor hulppredikers die u met eigengemaakte tantes
naar 't hoofd werpen, de kans lopen welmenende jongeren af te schrikken? Is dat
wegschuilen onder 'n beroeps-prestige, humaan? En werkt ook dát niet nadelig op
't verkondigen der waarheid?

692.
Ik zei dat den redenaar vooral daarom een plaats boven andere artisten toekomt,
dewyl het terrein waarop hy zich beweegt, uitgebreider is, en zyn wysbegeerte dus
meer algemeen behoort te zyn. Behalve deze reden echter, bestaat er nóg 'n oorzaak
die zyn taak moeilyker maakt dan die van andere kunstenaars: hy vindt in ieder
zyner hoorders een mededinger. De bezoeker van concert-, schildery- of
schouwburgzaal, komt daar als dilettant. De publieke spreker echter, die 'n reeks
van denkbeelden komt tentoonstellen, moet daarmee steeple-chases houden tegen
al de onrype indrukken waardoor zyn hoorders beheerst worden, en
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die - soms te goeder trouw, maar niet immer - door hen worden uitgegeven voor
gedachten. Deze onedele wedloop is hierom voornamelyk uitputtend, wyl ieder z'n
eigen weg kiest, en niet aanlegt op 'n logisch vastgesteld doel, maar 't slotsommetje
aangrypt, dat hem naar z'n verbrokkelde opvatting der zaak voor de hand schynt te
liggen. De ongeroepen mededinger komt dan wel niet aan op 't punt waar men
logisch zou kunnen eisen dat hy zyn moest, maar toch vordert hy den prys, op grond
van z'n verzekering dat hy precies wezen wilde waar hy aangekomen is. Zo tracht
'n scheeps-officier, door 'n wenk aan den man-te-roer om wat af te houden, den
onervaren medereiziger in den waan te brengen dat zyn schip de hardzeiler van de
vloot is.

693.
Ja, ideeën heeft ieder! Alles wat in verband staat met algemene wysbegeerte, met
politiek, staathuishoudkunde, met litteratuur, schynt algemeen eigendom te wezen.
Wie rymen kan, is 'n verzenmaker. Wie verzen maakt, is 'n dichter. Wie Stuart Mill
aanhaalt, is ekonomist. Enz.
Ik herinner my de klacht hierover van Alexander Dumas, die eens in 't hoofd had
gekregen 'n soort van prysvraag uit te schryven over zekere eindrymen, waarvan
de invulling hem byzonder moeilyk voorkwam. De prys werd niet toegekend, omdat
er zoveel oplossingen waren ingekomen, dat de goeie Dumas erkende ze niet alle
te hebben kunnen lezen. ‘Je n'aurais jamais cru, zeide hy, qu'il y eût tant de poètes
en France!’ Maar - nu eens voor 'n ogenblik aannemende, dat er poëzie steekt in
zulke spelery - 't waren er ook poètes naar!
‘'t Is zonderling, schreef Dumas, dat ieder meent te kunnen meedoen, zodra er
sprake is van letterkundigen arbeid. Iemand die geen onderwys had genoten in
harmonieleer of tekenen, zou toch niet naar den prys dingen, die uitgeloofd was
voor 't schoonste muziekstuk of de beste schildery. Maar verzen...’
Nu ja, die kan ieder maken... zelfs 'n dichter, in ogenblikken van défaillance of
verveling. Ziehier myn eindrymelary, de slechtste niet onder de vier-, vyfhonderd
kunstprodukten die op de uitdaging van Dumas instryd 't perk verschenen:
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Enseignez, A plus B, l'algèbre à votre
femme,
Ou l'art de tricoter au fier
Catilina;
Tenez de longs discours sur les élans de l'
âme
Au requin expirant qu'un matelot
fouina.
Parlez de conscience au Tartuffe qui
jongle;
Au tyran aveuglé des droits de
citoyen;
Prouvez au beau condor qu'il peut se passer d'
ongle;
Expliquez: ‘trois font un, et un trois’ au
païen.
Avalez des boulets, comme une
mirabelle;
Méprisez le génie du fougueux
Mirabeau;
Refusez ‘ce chapeau’ aux voeux de votre
belle;
Eclipsez le soleil par un méchant
flambeau.
Cherchez Paris en Chine, et Rome en
Orestie;
Attaquez sottement l'esprit de
Gabrio;
Calculez des douleurs la charge
repartie
Qu'engendre le bonheur d'un joueur d'
agio.
Nommez Rolet... honnête, et le vautour: becfigue;
Rassasiez un ours de l'aile d'un
faisan;
Confondez blanc et noir, la Fronde avec la
Ligue;
Tarquin superbe avec le fuyard
parmesan.
Enfermez l'univers en coque de
noisette;
Coupez l'aurore en deux, comme un petit
pâté;
Parlez d'astronomie à la fraîche
grisette...
Mais... cachez votre esprit à un baudet
bâté.

694.
De oorzaak van 't verschil in vermeende bevoegdheid, waarover Dumas zich
beklaagde, is niet zeer moeilyk op te sporen. Ik zal me hierby evenwel niet ophouden,
omdat ik 't onderscheid tussen slechte en goede verzen zo groot niet vind. Van meer
nadeel echter is zulke beunhazery in de andere vakken die ik noemde. Doch ook
daarby mag ik nu niet langer stilstaan dan juist nodig is om te wyzen op de stoornis
die zy den redenaar door 't bederven van z'n stemming veroorzaakt. Het
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spreekt vanzelf, dat de bedoelde concurrentie van het auditorium zich op
onderscheidene wyzen openbaart, en niet alleen door het onsamenhangend gekibbel
op 't nánut, waarvan ik reeds gesproken heb. Somtyds namelyk kunnen de hoorders
dien termyn niet afwachten. Dit is my o.a. gebleken, toen ik eenmaal een groot
gedeelte van Idee 452 in 't publiek voordroeg. Een ‘liberaal’ die aan z'n liberalisme
meende verschuldigd te zyn den groten Thorbecke zeer oud-konservatievelyk aan
te hangen, vermaakte zich met een aanhoudend luid protest - op de meest
onbeschaafde wyze ingekleed - tegen de in dat stuk voorkomende aanmerkingen
op dien staatsman. Ik laat nu daar, in hoe ver dit de goede manier was om de
verdienstelykheid van dien gewezen afgod - de mode is veranderd sedert dien tyd!
- in een behoorlyk licht te stellen. Zeker is het, dat onze dappere beschermer van
Mr Thorbecke, zich onthouden heeft van alle pogingen om zyn mening tegenover
de myne in druk te handhaven op publiek terrein, waar de zaak tehuis behoort.
Sedert jaren zie ik tevergeefs uit naar een wederlegging van m'n opinie omtrent den
man, aan wien Nederland het noodlottig jaar 1848, en alzo middellyk sedert ruim
twintig jaren z'n ellendig Parlement te wyten heeft.

695.
De man die zich zo braaf te weer stelde toen ik dat nummer 452 voordroeg, is
gestorven zonder één van m'n beweringen omtrent z'n fetisch wederlegd te hebben.
Sommigen zullen van oordeel zyn, dat men niet van ieder vorderen kan zich te
wagen op het terrein van openbare polemiek. Dit is in het algemeen juist. Ieder bezit
aanvankelyk het kostbaar recht van zwygen. Maar ik vraag of men niet van dat recht
afstand doet door provocatie? De man die zich voor bevoegd hield, myn oordeel
over den minister en auteur Thorbecke te bestryden met den herhaalden uitroep:
‘dat is gelogen!’ nam, naar ik meen, door dien ruwen aanval de verplichting op zich,
zyn zo onaesthetisch geuite litterarische en staatkundige inzichten, enigszins te
rechtvaardigen. Ik had er recht op, door hem te worden ingelicht in welk opzicht en
in hoe ver myn oordeel onjuist was, vooral nadat het aangevallen stuk was
gepubliceerd, en hy alzo - desnoods met hulp van geestverwanten - ruim-
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schoots in de gelegenheid was myn arbeid aan een nauwgezet onderzoek te
onderwerpen.

696.
Over het algemeen ligt er in de te grote gemakkelykheid, waarmede iemand die
optreedt in het publiek, kan worden aangevallen door andersdenkenden, een reden
om openbare voordrachten, als middel ter verspreiding van waarheid, af te keuren.
Reeds zyn standpunt als publiek persoon heeft ten gevolge dat velen hem ongenegen
zyn. De apostel die slechts aangename waarheden te verkondigen heeft, moet nog
geboren worden, of liever hy kan zonder scha ongeboren blyven. De man die in 't
openbaar optreedt, moet vyanden hebben. Verschil van richting op zedelyk,
staatkundig of litterarisch gebied, gegronde of ongegronde afkeuring van zyn streven,
besef van den liefst vermeden plicht om de door hem gewraakte verkeerdheden
tegen te gaan, vaak ook eigenbelang, en byna immer persoonlyke grieven - om nu
niet te spreken van afgunst, indien hy 't ongeluk heeft opgang te maken! - dit alles
zyn zoveel redenen die hem aanwyzen als hoofdpunt in den polemischen kampstryd,
waartegen de beste krachten - in Nederland: doodzwygen! - moeten worden
aangevoerd.

697.
Hoe is nu zyn lot, indien men in dezen stryd middelen bezigt, die geheel en al
afwyken van de manier waarop eerlyke waarheidzoekers gewoon en verplicht zyn
stryd te voeren? Hyzelf versmaadt het gebruik van zulke wapenen. De aanwending
daarvan zou hem onmogelyk zyn, al verbood het de schaamte niet. Hy is dus in
zekeren zin, weerloos.
Ik zei dat byna immer persoonlyke grieven een rol spelen in zulken stryd. Misschien
had ik moeten zeggen: altyd! Het is onmogelyk, algemene fouten te gispen, zonder
hen in 't harnas te jagen, die zich daaraan schuldig voelen. Wie - als ik - laag neerziet
op de Volksvertegenwoordiging sedert 1848, en zich verplicht acht dit by elke
gelegenheid te betuigen, heeft zoveel particuliere vyanden als er sedert '48 ‘geachte
leden’ werden gecommitteerd naar Den Haag. De afkeuring van misbruiken in Indië,
wekt den haat van allen die wanbestuur uitoefenen of toelieten. De minachting voor
Spiessbürgerei jaagt 'n zwerm Kappelwes-
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pen op. Al wat handel dryft in de deugdjes van den dag, vliegt te wapen by 't
vernemen dat er een nieuwe leer wordt gepredikt, die nadelig zou kunnen werken
op den marktprys der mode-zedelykheid. De geestelyken achten zich verplicht hun
god, met tractement, invloed en verder toebehoren, te verdedigen tegen den nieuwen
godsdienst... die wel eens - neemt het me niet kwalyk, heren! - wél beschouwd,
ouder dan de hunne, ja de alleroudste, zou kunnen zyn. En... de mannen van letteren,
't gens irritabile!
Om nu niet te spreken van allen die hun portret hebben menen te vinden in zekere
ál te goed getroffen schetsen...
Veel vyanden dus... goed! Hoe meer hoe liever. Dat moet zo wezen.
Maar de soort van wapenen waarmede gestreden wordt, is niet onverschillig. Al
schandvlekken zy den bandiet die ze gebruikt, zy wonden daarom niet minder den
kampvechter tegen wien ze gericht zyn.
En - treurig! - zulke wapens worden gemeenlyk aangewend tegen den zodanige
die by voorkeur een meer edele bestryding zou waardig zyn. Men wreekt op hem
de vrees die hy inboezemt, en hy boet door verraderlyk toegebrachten wond, de
schaamte zyner vyanden over hun gemis aan moed om hem aan te grypen in
ridderlyken stryd.

698.
We zyn van kindsbeen af gewoon het lyden van Jezus te horen afschilderen als het
non plus ultra van smart. Ik beweer echter - indien wy de Evangeliën zonder al te
willekeurige uitbreiding aannemen zoals ze daar liggen - dat zyn tegenstanders en
vyanden, op zeer weinig uitzonderingen na, allergoedaardigst waren, tenzy men
hun onbedrevenheid als beul, wil toeschryven aan stompzinnigheid. De kruisdood
- het onvermydelyk tragisch einde - was 'n weldaad. Overigens zoeken wy in de
Evangeliën tevergeefs naar de marteling die ónze maatschappy toepast op den
outlaw die 't waagt de wisselaars uit den tempel te jagen.
Lezen wy, byv. dat men Jezus in de rede viel, bespotte, nabauwde, toen hy zyn
- naar myn inzien ten onrechte beroemde - bergrede hield? Waren er hansworsten
onder z'n gehoor, die zyn
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parabelen verwrongen tot zotterny? Blykt er dat hy geminacht werd, waar hy zich
eenvoudig uitdrukte? Belachelyk gemaakt, als z'n taal verheven was? Vinnig
bestreden, waar hy durfde afwyken van de ‘leer’? Lezen wy ergens, dat men hem
uitschold, lasterde, wondde in zyn huiselyke- of familie-betrekking? Bewerkte men
dat het dagelyks-nodige hem moeilyk te verkrygen viel? Werd hy van land tot land
gejaagd, overal balling, maar in z'n vaderland het meest? Belette men hem te
denken?
Wy lezen niets van dat alles! En zelfs waar Jezus zich schuldig maakt aan
ongepaste handelingen of ruwen uitval, waar hy machtspreuk of ontwykenden
kwinkslag geeft voor redenering - altyd aannemende dat wy de kennis omtrent zyn
leven alleen mogen putten uit de Evangeliën - ook daar ontbreekt immer de
*
terechtwyzing die hem in onzen tyd niet zou gespaard zyn. Het heeft den schyn
alsof ieder met wien Jezus in aanraking kwam, was voorbeschikt om óf z'n
handelingen en uitspraken terstond zo te begrypen als met zyn roeping
overeenkwam, óf een soort van onbegrypelykheid ten toon te spreiden, die juist
geschikt was om de eigenaardigheid van die roeping in 't licht te stellen. Er is steeds
harmonie tussen hem en z'n omgeving. Over hem en zyn jongeren lag dezelfde tint,
zelfs waar zy zyn woorden verkeerd schynen op te vatten. Die verkeerde opvatting
leidt dan ook op z'n hoogst tot een bescheiden vraag... nooit tot gekibbel of betwetery.
In 't gehele leven van Jezus komt geen enkele redetwist voor. Hy zegt iets: men
zwygt. Men vraagt iets: hy antwoordt, en de vrager druipt af. Al wat met hem in
aanraking komt, gelykt meer op de koren in een grieks treurspel, die juist genoeg
zeggen om 't karakter der helden of heldinnen te doen uitkomen, dan op wezenlyke
mensen die hun eigen begrippen meebrengen. Nooit verplaatsten de zogenaamde
vyanden van Jezus de behandelde kwestiën, door van algemene onderwerpen over
te gaan op zyn persoon, op zyn

*

Men denke aan de vervloekte varkens, aan den geëxcommuniceerden vygeboom, aan 't
onhoffelyk antwoord dat hy zyn moeder gaf - 't enige woord dat hy, zo ver wy uit de evangeliën
weten, ooit tot haar gesproken heeft - aan het nietszeggend: ‘geef den keizer, enz.’ aan dien
lelyken Mattheus XIX (182, 183) en aan veel meer nog, dat den toets van onbevooroordeelde
kritiek niet kan doorstaan.
(1870)
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huiselyke omstandigheden, op zyn inborst, op zyn particulier leven. Men smeedde
geen wapens tegen hem uit zyn verhouding tot Martha en Maria. Men wierp geen
vuil op z'n tedere vriendschap voor Joannes. Er werd niet geschimpt op z'n
bespiegelend leven, dat in onzen tyd al zeer spoedig voor landlopery zou worden
uitgemaakt. Nergens wordt hem z'n lage afkomst verweten, zomin als z'n zonderlinge
geboorte, welker voorgewende goddelykheid toch gewone onechtheid moest
meebrengen in de ogen van ieder die deze goddelykheid niet aannam. Men
verdraaide zyn handelingen niet. Men schold hem niet voor onzedig noch zedeloos,
waar hy blyk gaf van minachting voor de zeden van zyn tyd. (447) Men smaadde
z'n armoede niet...
In één woord, de roeping des hervormers in onze dagen is moeilyker. De taak is
zwaarder. De middelen geringer. De tegenstand krachtiger. De wapens waarmee
een voorganger wordt bestreden, zyn scherper... ze zyn vergiftigd!
Dat hy in weerwil van dit alles niet mag bezwyken, is waar. (85, 86) Doch dit is
hier de vraag niet. De vraag is: of de zekerheid dat hy aldus zal worden bestreden,
gunstig werkt op de stemming die nodig is tot het verkondigen van waarheid in
publieke voordrachten?

699.
Ik heb het laatste woord nu reeds herhaaldelyk genoemd, en my tot nog toe ter
voorkoming van verwarring onthouden van de opmerking dat de zaak die daarmee
zou moeten worden aangeduid, in ons land eigenlyk niet bestaat. Noch ons klimaat,
noch de daaruit ontstane bouworde onzer steden en huizen, noch ook de met een
en ander in nauw verband staande zeden, vergunnen ons tot het volk te spreken.
We hebben geen forum, geen zuilengangen, geen atheense markt, geen rostrum,
geen tribune. De boekdrukkunst verschafte ons een wyze van gedachten-uiting, die
in zekere opzichten beneden, in andere boven het gesproken woord staat. Indien
wy bewerken konden dat ieder het lezen verstond - een vrome wens! - zou er
misschien veel gewonnen zyn, doch zolang dit het geval niet is, staan wy, wat het
verveelvuldigen der gedachten aangaat, in zekeren zin beneden Grieken en
Romeinen, ja zelfs beneden sommige arabische stammen. In zekeren zin! Wat wy
aan uitbreiding won-
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nen, gaat als gewoonlyk verloren aan intensiviteit. Onder een gegeven aantal
hedendaagse individuen die hun naam kunnen zetten en zelfs 'n brief schryven, zal
men meer personen vinden, die enige kennis hebben van zaken welke niet
rechtstreeks onder 't bereik vallen hunner zintuigen, maar ik houd my verzekerd,
dat ieder burger te Athene of te Rome, en zelfs ieder lid van 'n zwervende
woestyn-horde, beter op de hoogte was van de res publica zyns volks of van zyn
stam, dan de meesten onzer tydgenoten van de zaken die hún vaderland aangaan.
De filippische redevoeringen van Demosthenes bewyzen niet alleen zyn
welsprekendheid, ze leveren - vooral met het oog op den uitslag - een getuigenis
voor de vatbaarheid zyner hoorders. Demosthenes zou in ons klimaat misplaatst
wezen, of liever, hy ware in ons land een onmogelykheid. By overigens gelyke
gegevens, zou hem immer ontbreken, wat tot het volkomen maken van 'n redenaar
nodig is: een auditorium. Op dezen kunstenaar vooral is van toepassing, wat ik in
659 zeide over de onmisbare wisselwerking tussen den artist en den indruk die z'n
kunst teweegbrengt.

700.
Dat het verschil tussen de oudheid en ons, te dezen aanzien voornamelyk ontspruit
uit het onderscheid der zeden - voor 'n groot deel gevolg slechts van het klimaat zou nog bovendien hieruit kunnen blyken dat in warmer gewesten nog immer zoveel
van de antieke eigenaardigheid is overgebleven, als de geheel verschillende
staatkundige toestand enigszins gedoogt. De Indiaan der prairiën, de napelse
Lazzarone, zal nog heden ten dage aanspraken en redevoeringen houden, waarnaar
zyn standgenoten met aandacht luisteren, en die zeer dikwyls deze aandacht waard
zyn. By het bestuderen der Oude Geschiedenis valt de hoge ontwikkeling des volks
reeds hierdoor in 't oog, dat er demagogen - volksleiders - bestonden, een bewys
dat het volk zich leiden liet, m.a.w. dat 'n spreker ‘vat’ op dat volk had. Oppervlakkig
klinkt het vreemd, dat ik deze eigenschap aanvoer als een blyk van ontwikkeling,
en ik doe dit dan ook slechts in zekere mate. Om myn inzicht te verduidelyken,
beroep ik my op de letterlyke betekenis van 't woord: dociel. Staat niet de vatbaarheid
om met vrucht gedoceerd te worden, hoger dan 'n koppig terugstoten van invloed?
Is niet de olifant die δοξη aan-
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neemt, intelligenter dan de zebra die vriend en vyand schopt, of liever met wien 't
onmogelyk is anders dan als vyand om te gaan?
Nog een blyk voor de juistheid van m'n opvatting in dezen, zou kunnen liggen in
ons spraakgebruik (490, en elders) dat de uitdrukking: ‘er is geen spreken met dien
man’ synoniem maakt met: ‘hy is 'n ezel’, terwyl de betuiging dat ‘iemand goed van
aannemen is’ als 'n lofspraak geldt op z'n begrip. Ook het reeds gebezigde woord:
vatbaarheid, pleit voor m'n stelling.
Dat ook het geheugen van volken of individuen, die niet lezen of schryven, sterker
is dan van andere, ga ik nu voorby, omdat ik in dit betoog alleen met intelligentie te
doen heb, voor zo ver ze samengaat met dociliteit, of daaruit blykt.

701.
Het is hier geenszins de vraag, of er door valse volksvrienden, door belangzoekende
demagogen dikwyls misbruik werd gemaakt van de bedoelde dociliteit.
Hoogstwaarschynlyk zal steeds het getal der mishandelde honden en olifanten
groter blyven dan van onheus bejegende kaapse ezels. Maar hierin ligt zomin een
bezwaar tegen het temmen in 't algemeen, als grond tot afkeuring der daartoe
gebezigde middelen. Het zal bovendien niemand in 't hoofd komen de intelligentie
van 'n ontembaar dier te pryzen, alsof z'n wildheid een gevolg ware van berekening.
Men mag dus aannemen dat dociliteit een goede hoedanigheid is.
Deze vatbaarheid tot leren nu, vinden we overal waar 't gesproken woord nog
niet werd verdrongen door 't geschrevene. En, omgekeerd, ik meen te hebben
opgemerkt dat het lezen - zoals dat geschiedt, namelyk! - het wél opvatten van
mondelinge lessen in den weg staat.

702.
Een paar bladzyden geleden reeds doelde ik op de gelykgezindheid der volgelingen
van Jezus, ook waar ze den juisten zin van z'n woorden niet schenen te vatten. Hy
was zo overtuigd van die sympathie, dat hy zich niet eens moeite gaf om 'n
onbegrepen uitspraak duidelyk te maken. Zy volgden hem. Zy trachtten hem te
verstaan. Zy waren: leerzaam. En wie nu let op 't totaal gemis van methode in het
onderricht dat Jezus gaf, op
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de verwarring, op de duisterheid, op 't décousu zyner lessen, moet inderdaad de
dociliteit van z'n omgeving bewonderen. Wat zou er, in overigens gelyke
omstandigheden, in ónzen tyd, in ónze steden geschieden?
Gelooft men dat 'n Hollands publiek de bergrede ten einde toe zou hebben
aangehoord? Zonder gemompel? Zonder klacht over niet begrypen? Zonder ruw
geuiten wrevel over des Meesters vreemdklinkende taal, of eigen stompzinnigheid?
Immers neen.
Waarschynlyk had men hem op nog onaangenamer wyze het voortspreken belet.

703.
Eenmaal was ik in Den Haag getuige van een straattoneel, dat my versterkte in de
mening over de ongeschiktheid onzer natie, om op die wyze te worden gedoceerd.
Een geestdryver verzekerde aan drie of vier kleine kinderen, dat hy het ‘Woord des
Levens zou verkondigen’ en verzocht hun hier of daar een stoel ter leen te vragen.
De wichten - die naar 't getuigenis dat over hun lippen vloeide, meer behoefte hadden
aan neusdoeken dan aan zielespys - staarden hem met domme verbazing aan.
- Een stoel, kindertjes... een klein matten stoeltjen is voldoende. Weet ge niet,
waar dat zou te krygen zyn?
Geen antwoord.
- Wat mót die kerel? vraagde een groter jongen, die 'n standje rook.
- Ik wenste een stoel, herhaalde de apostel. Ik wil het Woord des Levens
verkondigen...
Ook die jongen begreep er niets van.
Misschien zag de arme straatprediker in, dat het woord ‘verkondigen’ slecht
gekozen was. Hy korrigeerde zyn uitdrukking:
- Ik wil van God spreken, en van den Here Jezus.
Geen antwoord.
Van lieverlede naderden andere personen, meest kinderen uit de zogenaamd
laagsten stand. 't Stuk speelde natuurlyk in een onaanzienlyke buurt. Ik had me
voor de uitstalkast van een winkeltje geplaatst, vanwaar ik alles kon gadeslaan.
Na veel vergeefse pogingen, waarby ik het geduld van den man bewonderde,
werd hem een stoel gebracht. Een oud vrouwtje
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kwam er mee aanlopen. Ze eiste daarvoor een stuiver, dien de apostel gewillig
betaalde.
En hy preekte! Er was iets liefelyks in z'n stem. Zyn voordracht muntte uit door
eenvoudigheid. Waarlyk, 't lag niet aan hém, dat zyn woorden geen indruk maakten.
Ik herinner me niet ooit een predikatie te hebben gehoord, die beter beantwoordde
aan den zin dien sommigen gewoon zyn aan het woord ‘evangelisch’ te hechten.
De man bracht inderdaad een blyde boodschap... aan ieder die gelooft. Voor my,
die niet geloof, was 't 'n treurig staal van welmenende krankzinnigheid. Ik had
medelyden met hem, en verfoeide de duizenden en duizenden van z'n
geestverwanten, die hem daar zo alleen lieten staan op z'n gehuurd stoeltjen in 'n
kring van 'n paar dozyn morveuze jongens. Ik voelde iets als neiging me daarby te
voegen...
Helaas... wat zou 't gebaat hebben! Een zakdoek had ik, maar wat helpt dit zonder
geloof?
Het auditorium van onzen prediker had noch 't een, noch 't ander. De vreemdheid
van 't geval hield de kleine gemeente 'n ogenblik bezig, maar nauwelyks was de
weg ter zaligheid betreden tot ‘vermorzelde slangenkoppen’ en ‘lamgetrapte
verzenen’ toe, of de jeugd begon zich te vervelen. De geestigsten trokken elkander
by de haren. De anderen... och, anderen waren er niet.
Ja toch, het oude vrouwtje!
Een buurvrouw ging voorby, die haar iets toeriep. Ik verstond niet wat deze zeide,
maar 't scheen iets als 'n vraag waarom zy stond te luisteren naar ‘dien vent’? Dit
laatste woord kon ik onderscheiden, en 't overige maakte ik op uit het antwoord:
- Ik wacht op m'n stoel. Hy staat er op. Ik heb 'r 'n stuiver voor gekregen...
En ter verduidelyking stak zy de hand op, welker uitgespreide vingers vyf centen
moesten beduiden.
De leraar ging rustig voort met ‘verkondigen’. Zyn rede was inderdaad een kort
begrip van den christelyken godsdienst, en ik kan me niet voorstellen dat deze beter
kan worden ‘verkondigd’. Voor 'n betaalden dominee was 't om te bersten van
afgunst. In weerwil van de nu en dan voorkomende fout dat hy zich bediende van
een te kanselachtige uitdrukking - die hy
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evenwel meestal terstond in gewone, doch daarom niet platte, taal overbracht perste de man my bewondering af. Hy had het talent z'n talent zó te verbergen, dat
ik waarlyk in verzoeking kwam hem alle talent te ontzeggen, een gebrek dat ik hoger
schat dan de meeste deugden. Waarachtig, ik had den man wel om den hals willen
vliegen. Hy had hart!
Van wrevel over de verregaande nuchterheid van z'n auditorium, was geen spoor
te ontdekken. En ook later, toen de kring zich uitbreidde en hy niet slechts
onverschilligheid moest ontwaren, maar geplaagd werd door allerlei rumoer, door
't gekibbel en gestoei der aanstaande Hemelburgers, toen zelfs 'n kwajongen onder
luid gejuich der gemeente de heldendaad beging aan den matten stoel te schudden,
verloor hy zyn kalmte niet. Hy sprak over de goedheid van God: ‘die z'n eniggeboren
zoon niet had gespaard.’ Over de verdiensten van dien zoon ‘in wien allen konden
zalig worden’. Over de ‘verstoktheid des harten’... Nu, dát was 'n woordjen op z'n
pas, want juist vloog hem 'n halve notedop langs 't hoofd. Maar niet dáárover klaagde
de man. Hy beweerde dat de mensen hun harten verhardden ‘om de begeerlykheden
dezer wereld aan te hangen, in stede van Jezus Christus, den Zaligmaker, en dien
gekruist’...
Toen hy die ‘begeerlykheden der wereld’ aanroerde, vreesde ik 'n ogenblik dat
hy op den verkeerden weg was, daar de straatgemeente er niet naar uitzag, alsof
ze zich te buiten ging aan weelde. Misschien voorzag hy deze tegenwerping. Althans
hy kommenteerde z'n klacht:
- Gy zult menen geen misbruik te maken van de goederen dezer wereld, maar
eilieve, denkt ge dan dat daartoe juist rykdom vereist wordt? Het toegeven in
traagheid, in zinnelykheid, het kwaadspreken, het beledigen van uw naaste, het
benyden der welvaart van anderen, dagdievery, het misbruiken van Gods naam...
dit alles is wereldse lust! De Heer heeft verzekerd dat zyn koninkryk gesloten blyft
voor ieder die zich niet betert van zulke fouten. En Hyzelf wil u daartoe kracht geven!
Wie den Vader bidt in Zyn naam om de genade’... enz.
Terwyl hy bezig was met de nogal moeilyke aanwyzing in hoeverre wyzelf hebben
zorg te dragen voor onze zaligheid, en welke dienst ons ‘Gods genade’ in dit opzicht
bewyzen kan
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- hy drong er op aan zo weinig mogelyk op dien bondgenoot te laten aankomen, 't
geen my praktisch voorkomt - naderde er een troep beschonken jongens met
nummers op hun mutsen. Ze deelden aan de voorbygangers, zo luid ze 't konden
uitschreeuwen, de belangryke tyding mee, dat ze op weg waren: naar ‘de kamp f'n
Seist’. De straat was niet breed, en aldus 'n konflikt tussen de Zeistgangers en de
reizigers naar den Hemel, onvermydelyk. Onze lotelingen smolten met de
heilbegerige gemeente ineen, en brachten ruimschoots het hunne by tot
vermeerdering van de reeds heersende wanorde. Enige notenverkoopsters achtten
de gelegenheid gunstig om haar waren aan den man te brengen, en sloten zich met
'n schel: ‘ses cente-n-'t fêêf-e-twintich!’ by de groep aan. De oude vrouw die den
stoel verhuurd had, scheen er een eer in te stellen dat ze daarvoor een stuiver had
ontvangen. Ze vertelde dit herhaalde malen aan de omstanders. 't Had er veel van
of ze beschaamd was over haar tegenwoordigheid op die plaats, en behoefte voelde
zich te verontschuldigen. Van tyd tot tyd bestrafte zy de stoeiende kinderen, en 't
scheen alsof ze, boven den voor haar stoel ontvangen huurprys, zich wou meester
maken van 't diakonaat. Dit bleek me vooral uit de woorden waarmee ze by 'n paar
buurtjes den oorveeg vergoelykte, die ze zo-even had toegediend aan 'n kleinen
jongen wiens woeligheid wat ver ging.
- t Is myn stoel, weet je... de man heit er foor betaalt... welnou, laat 'm prate...
*
kêêk - ze toonde de centen - anders (hou je moel jongen) anders... eichelik bin ik
rooms, maar ik zeg: laat de man prate...

*

Zó is 't woord en niet smoel. Dit laatste is 'n allertreurigste verbastering - even treurig voor 't
minst als 't ongelukkige aaltolletje, dat blykens 't Woordenboek zoveel verdriet veroorzaakte
aan de heren De Vries en Te Winkel - van 't duitse halt's (das) Maul! De onnadenkende
straatjeugd heeft, met verkrachting van alle laatste beginselen, het lidwoord vastgelymd aan
't nomen. Waar moet het heen! De toekomst onzer hele maatschappy... enz.
Ik wil maar zeggen dat het hoog tyd wordt de kostbare Woordenboeken, door 't uitloven van
premiën aan wien ze koopt, en 't adelen van wie er gebruik van maken, te populariseren.
Niets vrooolyker dan 'n geketende taal... Ik sprak zo-even van ‘laatste’ beginselen. Nu ja...
in primitieve talen vinden we dat samensmelten van naam- en lidwoord - door prefix of suffix
- ook wel eens, en de straatjeugd is dus hierin klassieker dan zyzelf weet. Dit gebeurt meer,
en geen schoolmeesters-furca zal die natuur expelleren. (1870)
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Dat ‘eigenlyk bin ik rooms’ beviel me beter dan 't geüsurpeerd ouderlingschap. 't
Beduidde: ik heb zyn straat-zaligheid niet nodig. Ik ‘doe’ m'n geloof in de kerk. Ik
‘hou’ m'n godsdienst by de mis. De pastoor zorgt voor de rest, en dus behoef ik my
met die vreemdigheden niet op te houden. Maar:
- Fêêf cente... kêêk!
Daarin lag: ik verzaak m'n geloof niet, maar ik doe m'n plicht als huishoudelyke
vrouw. Er was oprechtheid in de permanente tentoonstelling van dien stuiver.
Maar dat baasspelen over de jeugd stuitte my. Dát recht kocht ze niet voor 't
uitlenen van haar stoel! Ik dacht aan de regels:
Hélas, est-ce une loi sur notre pauvre terre,
Que toujours deux voisins entr'eux auront la guerre?
Que la soif d'envahir et d'étendre ses droits
Tourmentera toujours... koningen, molenaars, diakenen

en ouwe vrouwtjes die stoelen verhuren voor 'n hagepreek?
- Daar steekt-i, so waar as chot, s'n tong teuche me-n-euêêt... k'm-ier, dief... ik
sel je krêêche... 't is de jonge-n-euêêt de chroentekelder, weetje...
‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hy zyn eniggeboren Zoon’...
- S'n broêrs binne-n-ook sukke rakkers! 'k Sel 't an je moeder seche... sech, fraag
liever 'reis an je suster, weneer se me-n-'t dubbeltje brengt foor de musse die 'k foor
der chewasse heb... ik ken nie f'r nimmendal werreke...
‘Wat baat het of men de ganse wereld won, en schade leed aan zyn onsterfelyke
ziel...
- Fâ-me schaai ken ik nie lefe... en dan noch de tong teuche me-n-euêêt te steke...
p'ssop, smeerlap!
‘Al wat liefelyk is en welluidt! Wy zyn hier op aarde slechts voor korten tyd. Wy
worden gewacht in de woningen die de Vader daarboven gereed maakte voor allen
die hem dienen in geest en waarheid’...
En we chaan nog nie na huis,
En we chaan nog nie na huis,
En we chane na de kamp f'n Seist...

viel hier 't koor der lotelingen schreeuwend in.
De hoopvolle spruit uit den groentekelder bleef zich vermaken
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aant.

met het plagen van de oude vrouw, die haar toorn niet onbetuigd liet. Een der
lotelingen scheen z'n vaderlandreddende carrière te willen openen met aanranding
der eerbaarheid van de notenverkoopsters, die haar deugd openbaarden in den
vorm van oorvegen. De beschonken jongens wreekten zich over den geleden
nederlaag, door 'n ‘patertje-langs-den-kant’ om de stoelenverhuurster die met 'n
schrille stem haar eigendom terugvorderde:
- 't Is nou lang chenoch (skei-euêêt, jongens!) wâ-denkt-i, dâ'k ier de-n-elen dach
ken blêêfe staan, f'r s'n fêêf cente!
Hy was in de mei so bly,
Hy was in de mei...

- La-me-los, rakkers! M'n stoel... 't is nou lang chenoch...
Dat noemde zy lang genoeg! Er was nog geen levende ziel bekeerd... Maar de
lotelingen schenen het op dit punt met de vrouw eens te zyn. Zy zongen:
Pater! jy mot skeije chaan...

- Los, seg ik je! Julli binne beeste. As ik m'n seun m'r hier had... ‘Dien hy heeft
overgegeven tot den dood, ja tot den dood des kruises’...
Dat mag je nog wel sesmaal doen,
Sesmaal, sesmaal...

‘Profeten en apostelen, die hun geloof bezegelden met hun bloed’...
Fêêf-e-twintich f'r ses cente!
‘Ik bidde u, alsof Christus zelf door my bade’...
Pater, geef je non 'n soen...

- Smeerlappen... allemaal! Lâ-los, sech ik je... m'n stoel!
‘Laat ons eindigen met het allervolmaakste gebed!’
En we chaan noch nie na huis,
En we chaan noch nie...

‘Onze Vader’...
In de nes daar motte we wezen...

‘die in de Hemelen zyt!’
Daar staat op de deur geskrefe:
Hier verkoopt men brandewyn.

‘Uw naam worde geheiligd!’
- M'n stoel weerom, godverdomme!
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Hosse, Hosse!

‘Uw Koninkryk kome!’
Ses cen-te-n-'n fêêf-e-twintich, nim m'r wech f'r 'n steuêêfer! ‘Uw wil geschiede’...
- Nou verdom ik 't langer! Ik mot m'n stoel weerom hebbe... wech, jonges!
‘En vergeef ons onze schulden, gelyk wy vergeven’...
- Ik sel julli allemaal op je donder komme... m'n stoel!
‘En leid ons niet in verzoeking’...
Hosse... Hosse!

‘Want U is het Koninkryk, en de kracht’...
Nim m'r wech f'r 'n steuêêfer!
‘En de heerlykheid’...
- As-i nou niet euêêtstkeit, bliksem ik 'm 'r of!
‘Amen! Vrouwtje, daar is je stoel terug.’

704.
Vromen te 's-Gravenhage... gy die my verdoemen zult over wat ge - verkeerd lezend!
- profanatie noemt... ik verdoem u! Niet ik bega zonde ‘tegen den Heiligen Geest’,
ik die vervuld was van deernis met den mishandelden apostel, ik die 't betreurde
niet 'n ogenblik te kunnen geloven als hy, om daarvoor 't recht te kopen my aan zyn
zyde te stellen, en de helft te dragen van zyn smaad. Ge zyt lafhartige huichelaars
die wel God, Christus en zaligheid met hem delen wilt, maar hem onbeschermd
overlaat aan vuil straatgrauw, zodra hy doet wat gyzelf zoudt doen als er oprechtheid
was in uw geloof, zodra hy aan de ‘hoeken der straten’ de blyde boodschap komt
verkondigen der Verlossing... of hoe dat ding dan heten moge.
*
De bedenking die my weerhouden zou indien ik geloofde, geldt niet voor u. Gy
meent immers dat prekery - mits, als baker Stotters clientèle, heel in 't fatsoenlyke
- invloed heeft? Moest niet het voorbeeld van Christus en z'n apostelen u dringen
tot mededeling uwer zaligheidskennis? Moogt gy u deftiger aanstellen dan zy? (587)

*

Wie weet! Zie het slot van m'n brief aan Ds Francken. (Deel I, blz. 385) Myn tegenzin in
publieke voordrachten zou waarschynlyk wyken voor 't ‘geloof’ dat de Heer wasdom geven
zou. Dat moet immers de overtuiging zyn van iemand die de bybelse uitspraken aanneemt?
(1870)
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Een beroep op ‘werelds fatsoen’, op ‘geringe kans van slagen’, op ‘verschil van
zeden’ komt hier niet te pas. Uw bybel vloeit over van vernietigende antwoorden op
zulke voorwendsels. Erkent het, welEdele heren en mevrouwen zondaars en
*
zondaressen dat uw ‘geloof’ zeer lauw is. Het schynt u juist de nodige kracht te
geven tot vinnige veroordeling van niet-gelovers, en schiet tekort zodra er iets valt
te volbrengen wat gyzelf zegt te beschouwen als plicht. Staat er niet geschreven:
‘predikt het evangelie allen kreaturen?’ Doelt dat woord alleen op Negers, Chinezen
en Japanners? Is de ziel van 'n Haagsen straatjongen minder bekeringskosten
waard, dan die van 'n Alfoer of Hottentot? Mogen de door u ‘tot de gemeente des
Heren toegebrachte’ zielen niet wonen in blanke lichamen? Zou er in uw Koninkryk
der Hemelen een vooroordeel heersen tegen al wat blond is, tegen alles wat op
schoenen of klompen gaat? Eilieve, ik heb 'n savoyaards schoorsteenvegertje gezien
onder 't gehoor van den straat-dominee. 't Kind was blootvoets en blinkend zwart.
Om zynentwil alleen hadt gy...
Neen!
Ik zal u zeggen waarom ge wegblyft van de straatoefening. Daar wordt niet
gemoord. Men lacht er slechts. Op 'n afstand... ver, zeer vér, in vreemde landen,
laat gy door anderen verkondigen wat ge beweert van ziel en zaligheid te weten.
Dat is dramatisch en veilig. Gy pronkt met de lysten der tot de gemeente
‘toegebrachte leden’. De onuitsprekelykheid der namen der Nieuw-Zeelanders,
Hottentotten en Molukse bergbewoners zet de zaak gewicht by. En, by mislukking,
zoals herhaaldelyk in Japan, op Sumatra, op Borneo, ja overal voorkomt, blyft gy
buiten ge-

*

De uitdrukking is naar men beweert van Borger. Deze preker was zeer in de mode, en vond
het pikant z'n deftig auditorium uit te borstelen, dat dan met 'n ‘heel mooi!’ naar huis ging. Dit
was trouwens te allen tyde de taktiek van prekers. Bourdaloue en Massillon deden het ook.
Daarby is niet het minste gevaar, omdat by zulke gelegenheden ieder hoorder de ontvangen
berisping endosseert op z'n buurman. Ze kan dus nooit te scherp, te ruw, te plomp wezen.
Sommigen beweren dat Borger zou gezegd hebben: ‘Ik groet u, Weledele Heren en
Mevrouwen, ik groet u, maar... met den naam van zondaar!’ Heel duur is deze boutade niet,
maar voor 'n kerkpubliek mooi genoeg. In de gedrukte preek zyn de W.E. Heren en Dames
in ‘Broeders en Zusters’ veranderd, naar men zegt. Ik heb geen lust het na te slaan.
(1870)
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vaar. De gewoonlyk niet zeer ontwikkelde geestdryvers die ge daarheen zondt,
worden het offer van uw vervloekte spekulatiezucht die voor 'n geringe bydrage aan
de Zendingszaak, aanspraak maakt op den Hemel. Christus heeft vergeten te
zeggen: ‘Zo wie in myn naam anderen uitzendt om te worden opgegeten, is myns
niet waardig.’ Ik herstel dit verzuim by dezen. Ik sta hem nader dan gy, en zeg u
dat gy ellendelingen zyt.
Wreekt u over dit vonnis, door met de woorden van die andere farizeeën my uit
te maken voor 'n godslasteraar, omdat ik in m'n schetsje van die straatprekery, wáár
durfde zyn. Ge hebt immers ook wel durven beweren dat ik Jezus smaadde in m'n
Kruissprook? (Minnebrieven.)
Neen, wreekt u niet. Waarlyk, er is voor u allen iets beters te doen. Wordt eerlyk,
en tracht te leren lezen.

705.
Ik bedoel volstrekt niet dat alle zendelingen hun roeping in levensgevaar volbrengen.
In zeker rapport van den ‘inspector’ Van Rhyn, is veel onwaars. Die man doet het
voorkomen alsof er steeds martelary in 't spel was, en spreekt over zyn in 't
Menadose gemaakte reisjes op 'n manier die den lezer in den waan brengt dat ‘de
Heer’ zich heeft moeten inspannen om hem er door te helpen. Het ware voor dien
‘Heer’ te wensen dat hy nooit iemand te redden had uit groter gevaren dan dezen
Van Rhyn bejegend zyn. Slechts voor 'n deel kan men 's mans Aufschneiderei op
rekening zetten der onnozelheid van iemand die - als veel dominees van zyn soort
- weinig ondervonden heeft. De toeleg om zich voor 'n zwaarbeproefden Paulus te
doen doorgaan, openbaart zich hier en daar in opzettelyke leugen. Zo zyn ze!
Ik erken dat de positie der zendelingen soms onaangenaam wezen kan, vooral
indien ze - zoals Willebrord op Walcheren - de konkurrentie met de huisgoden wat
ruw doorzetten. In de Batalanden zouden eens 'n paar amerikaanse zendelingen
opgegeten zyn, en ook op Borneo is de behandeling vaak onheus. Maar die gewesten
liggen ver van de Menadose bovenlanden, die Van Rhyn bezocht, en waar de
bevolking allergoedaardigst is.
Ik heb ten aanzien der Zendingszaak o.a. drie vragen te doen, waarop 't antwoord
wel niet zal gegeven worden.
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1. Waarom begeven zy die zaligheid te verkondigen hebben, zich by voorkeur naar
streken waar de bevolking zachtmoedig is, en dus geacht worden kan minder dan
woeste mensen behoefte te hebben aan veredeling? In de kleine Minahassa zyn
meer zendelingen dan op de grote eilanden Borneo en Sumatra tezamen genomen.
2. Waarom ziet men onder die uitbreiders van 't ‘Godsryk’ zelden iemand uit den
zogenaamd deftigen stand? Nooit iemand die 'n akademischen graad heeft?
3. Waarom bekeert men my niet?
Ik stel den lezer voor, over deze vragen eens na te denken.

706.
Ik weet zeer wel dat voorbeelden niets bewyzen, en dat alzo myn stelling over de
ongeschiktheid van ons volk voor publieke voordrachten, niet volstrekt gestaafd
wordt door 't gering succes van dien apostel op den publieken weg. Ik durf echter
vragen of men van dergelyke pogingen ooit een anderen uitslag gezien heeft?
Wat bovendien tegen het praktische dezer wyze van verkondiging der waarheid
getuigde, was dat de man niet in de rede werd gevallen. Wel plaagde men hem,
wel werd hy op allerlei wyzen gestoord, maar niemand bemoeide zich met wát hy
zeide. Zyn woorden brachten niet de minste wryving teweeg. De overtuiging van de
nutteloosheid zyner betogen scheen zo vast, dat men 't niet de moeite waard achtte
hem tegen te spreken. De vrouw die 't stoeltje verhuurd had, legde haar
geloofsbelydenis af by haar buurtjes... par acquit de conscience, maar voelde zich
niet opgewekt dat geloof te verdedigen tegen den nieuwlichter die 't waagde
sakrament, paus, oliesel, vagevuur, enz. over te slaan. En ook onder de niet-roomsen
moeten er geweest zyn, die de zaligheid anders begrepen dan de spreker. Waarom
zwegen zy? Het prestige van 'n ambtelyken verkondiger der waarheid, die door de
wet wordt beschermd, weerhield hen niet. Ieder scheen te weten dat de man die
daar sprak, slechts 'n beunhaas was, geen behoorlyk gepatenteerd handelaar in
geloofszaken. Ieder was overtuigd hetzelfde recht van spreken te hebben als de
godverkondiger zelf, maar niemand maakte daarvan gebruik. Lotelingen,
notenmeiden, kinderen, stoelverhuur-
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ster, allen gaven overvloedige bewyzen dat noch bescheidenheid, noch ontzag voor
de wet hun den mond sloot. Waarom vielen zy den preker niet aan op zyn terrein?
Omdat ze 't ‘mal’ vonden daar te spreken over dingen ‘die in kerk of biechtstoel
thuis horen’ en zy bevestigden alzo, op geheel uiteenlopende wyze, wat door
weggebleven geestverwanten stilzwygend getuigd was: dat publieke voordrachten
onder óns volk, in ónze dagen, met ónze zeden, hors-d'oeuvre zyn.

707.
Een herinnering uit myn jeugd leidt my tot dezelfde konklusie. Het Amsterdams
gemeen was in 1836 ('37?) op de been gebracht door 'n paar heethoofden. Men
gebruikte zekere onwelkome verandering in de belasting, als voorwendsel om
politie-agenten en militairen - 't waren veteranen - te mishandelen. Troepen volks
met stokken gewapend, doorliepen de straten. Het scheen die mensen aanvankelyk
te ontbreken aan 'n bepaald plan, en deze besluiteloosheid bleef bestaan, tot ze
des avonds hun wrok lucht gaven door 't verbranden van de turfloods ener
armeninrichting, en van enige meubelen die op 'n markt ter kwyting van belasting
moesten verkocht worden. Vóór dat ogenblik echter, bepaalden zy zich tot het
uitroepen der namen van enige personen die men voor den afgekeurden maatregel
aansprakelyk stellen wou. De verdeling der verantwoordelykheid - een der meest
karakteristieke kenmerken onzer onzedelyke staatsinrichting (334) - maakte de keus
moeilyk. 't Janhagel weet by zulke gelegenheden nooit wiens glazen moeten worden
ingeslagen, en er zyn anderen die dit evenmin weten, een onkunde waaraan veel
onwaardige vensterruiten de voortduring van haar bestaan te danken hebben. Dat
by zulke onzekerheid gewoonlyk de onschuldige boet, spreekt vanzelf. Ditmaal viel
o.a. het lot op 'n ontvanger - ik meen dat hy Deutz van Assendelft heette - die op
de Keizersgracht by de Brouwersgracht z'n kantoor hield. Naast hem woonde een
dominee, 'n preekman. Deze was, zoals men 't in die dagen noemde, 'n ‘mooie
preker’. Z'n kerk was altyd vol. In 't Amsterdams tweede departement van het Nut,
was na zyn voordrachten geen eind aan 't gejuich. Geen kaartje was er te krygen
als hy spreken zou in Felix. De man was 'n redenaar van de eerste soort...
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Welnu, hy beproefde z'n huisstoep tot 'n tribune te maken. Hy zou 't volk toespreken!
Van tyd tot tyd bracht-i 't zo ver dat men hem verstond, maar de indruk zyner
woorden was... nul. Met al z'n redeneringen en vermaningen - het spreekt vanzelf
dat God en Jezus daarin een grote rol speelden - werkte hy niets uit. Men antwoordde
hem niet. Hy werd zelfs niet beledigd. Het voortdurend gerinkel van gebroken glas
was de enige weerklank op 't gesproken woord. Mismoedig trok hy zich in z'n woning
terug, zich misschien troostend met de hoop op 'n schitterende revanche by de
aanstaande spreekbeurt in Felix. Hy had recht zich daarmee te vleien. Toejuiching
kost niets. Maar hy verwachtte te veel van z'n talent, toen hy meende dit te kunnen
gebruiken ter beteugeling van 'n woesten volkshoop. En ook in een beschaafde
vergadering zouden zyn pogingen schipbreuk hebben geleden, indien hy iets anders
had beoogd dan nietsbeduidende hulde aan talent, of 'n succès d'estime.

708.
De berichten die de geschiedenis ons geeft over den indruk dien 't gesproken woord
nu en dan gemaakt heeft, dringen my tot de mening dat daarmee in vorige tyden
en by andere volken iets te bereiken was. Heden ten dage is dit niet het geval. Meent
men byv. dat Kamer-redevoeringen ooit 'n behouder liberaal hebben gemaakt, of
omgekeerd? Ieder toehoorder is de slaaf van 'n parti-pris. Men luistert óf niet naar
de oratiën die daartégen zyn, óf slechts met het doel om de daarin voorkomende
zwakke punten te gebruiken als middelen tot aanval. Over het algemeen schynt
men hiervan zó overtuigd, dat het in politieke kringen als 'n soort van verraad
beschouwd wordt, indien men zich na 't horen der gronden van de tegenparty, aan
haar kant schaart.
En op ander gebied! Hoe komt het, dat nooit een prokureur-generaal, na de
pleitrede des verdedigers van den beschuldigde gehoord te hebben, zyn stellingen
herroept? Dit zou vaak moeten geschieden, indien 't gesproken woord enige waarde
had. En omgekeerd, waarom trekt nooit of zelden een advokaat zich terug, na 't
aanhoren der akte van beschuldiging? Moest het niet herhaaldelyk voorkomen dat
een der beide partyen zich
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door de gronden der tegenparty genoopt voelde tot de erkenning dat zy zich vergist
had?

709.
My zyn twee voorbeelden bekend van advokaten die zich na 't vernemen der gronden
hunner tegenparty, overwonnen verklaarden. De namen der mannen die alzo toonden
eerlykheid en mensenwaarde hoger te stellen dan beroeps-traditie of mooi praten,
zyn: Martinus des Amorie van der Hoeven en L.W.C. Keuchenius.
Hoe soms anderen denken over de verplichting om waarheid voor te staan, bleek
onlangs by den dood van Berryer ‘le prince des orateurs’ gelyk hy door de zotte
Fransen genoemd wordt. Het oratorisch prinsdom van dien babbelaar schynt 'n
zwaarbelast perceel geweest te zyn, en 't is de vraag of 't énige waarde had na
aflossing van de gewetens-hypotheken die daarop rustten. Ik bedoel hiermee niet
dat hy slechter zou geweest zyn dan z'n métier. Want... dat leidt er toe!
In 'n lofrede - let wel: geschreven door 'n advokaat - wordt de algemene
bewondering ingeroepen voor 'n feit dat - als 't kón geschied zyn - den man nog
verachtelyker maken zou, dan de meeste publiek-sprekers van z'n soort gewoonlyk
zyn. Berryer namelyk moest eens in grote haast pleiten in 'n zaak die hy nog niet
bestudeerd had. Hy kwam van de reis, en had slechts 'n kwartiertje tyd om zich op
de laagte te stellen van 't proces. Men bood hem 't dossier aan, maar vergiste zich
met den ‘sac’ zodat hy de nota's, bewyzen, dokumenten, enz. onder de ogen kreeg,
die de avoué zyns tegenstanders had byeengebracht. In weinige ogenblikken was
onze pleiter gereed. Hy beweerde, betoogde, bewees... kortom, niets was duidelyker
dan 't onrecht der... vervloekte tegenparty. Die hyzelf was.
Zyn avoué, die middelerwyl de vergissing bemerkt had - nogal snugger, vind ik trok hem by de mouw van z'n toga:
- Maître Berryer... Maître Berryer!
- Quoi donc? Qu'y a-t-il?
- Vous vous trompez. Vous plaidez la partie inverse... il y a erreur... le sac... on
s'est trompé d'étiquette...
- Qu'à cela ne tienne, zei Maître Berryer... En hy vervolgde:
‘Zo, myne heren, zou wellicht de tegenparty spreken. Welnu,
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zy bedriegt zich als ze meent zulke ongerymdheden te doen aannemen door rechters
die, als gy, myne heren, uitmunten in kennis, rechtvaardigheid en eerbied voor de
wet. Na 't opsommen van de schyngronden die men waarschynlyk zal aanvoeren
om uw oordeel te verschalken - ydele poging, voorzeker! - zal ik nu overgaan tot 'n
behandeling der zaak, die beter overeenstemt met de eeuwige beginselen van
waarheid en recht. Ik zal de valsheid der beweringen van de tegenparty in 't licht
stellen... ik zal’...
Wel zeker! De brave man begon na deze brutale flankbeweging, met edelen
waarheidszin de battery te beschieten, die hyzelf zo even by vergissing gemonteerd
had. 't Is prachtig!
Of ik geloof sla aan de waarheid van deze vertelling? Neen. Ik oordeel Berryer,
en vele anderen, tot zulke kunstjes wel in staat - 't is dan ook zo moeilyk niet - maar
vind het o.a. zeer vreemd dat de tegenparty, die dan toch ook 'n verkeerden ‘sac’
moest ontvangen hebben, of althans den rechten niet in handen had, daarin zou
hebben berust. Ik ga nu de overige onwaarschynlykheden voorby, die de hele zaak
zeer apokrief of liever onmogelyk maken.
Doch wáár is het, dat deze historie met groten ophef wordt meegedeeld in een
loftuitende levensschets van Berryer, en wel door 'n advokaat, die alzo blyk geeft
slecht genoeg te zyn om deze handigheid in 't rechtsverdraaien schoon te vinden,
en dom genoeg om dit te vertellen.
Waar blyft het gemoedelyk zoeken naar waarheid, by zulk geknoei? Men bedenke
dat die levensbeschryver van Berryer niet alleen staat. Byna overal treedt het
zogenaamd talent, en de buitensporige verheffing daarvan, ten koste van ernstige
wysheidsbegeerte op den voorgrond.

710.
Hetzelfde valt op te merken by de theologen. Men laat dominees komen om op de
proef te preken. Wie 't mooist praat, is de ware. De minder-mooipraters blyven by
de boeren... eilieve, wat heeft het ‘Godsryk’ met redenary of mooiigheid te maken?
In de kerken echter komt den predikanten 'n byzonderheid testade, die andere
sprekers gewoonlyk missen. Er kan veronder-
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steld worden dat de hoorders 't met dominee eens zyn. Nu en dan moge er een
klein verschil van opvatting wezen omtrent enig onderdeel, in de hoofdzaak kan de
spreker staat maken op algemene toestemming: il prêche des convertis. Wie de
luchtvaart van Jezus nodig acht ter zaligheid, vermydt de kerk van Ds Zaalberg.
Wie geen lust heeft in 't halveren van de wonderen (435) komt niet by Ds Meyboom...
enz. Ieder gaat waar hy verzekerd is zyn eigen begrippen te horen verkondigen.
Waartoe dient het spreken dan?
Is dat streven naar waarheid?

711.
En, gesteld eens dat 'n protestant by toeval verdwaald raakte in een katholieke kerk,
terwyl daar gepreekt werd over pauselyke onfeilbaarheid of onbevlekte ontvangenis,
meent men dat hy veranderen zou van opinie? Zo min als 'n roomsgezinde die by
ongeluk een oefeningetje by juffrouw Laps had bygewoond.
De onvruchtbaarheid van 't gesproken woord blykt overal. In kerk,
volksvertegenwoordiging, pleitzaal... alom herinnert zy aan de bekende anekdote
van den jongen die, na 'n lange zedepreek waarop z'n vader hem in den tuin onthaald
had, en gedurende welke hy met ingespannen aandacht scheen geluisterd te hebben,
z'n diepe ontroering openbaarde in de woorden:
Papaatje,
Nu zyn er twintig in dat gaatje!

De jongen had een hoopje mieren gadegeslagen.
Ik durf ieder lezer vragen of hy ooit een verhandeling heeft aangehoord, zonder
nu en dan... mieren te tellen? Iedere lezeres, of ze ooit 'n kerkgang deed, zonder
te letten op de kleding der mede-christinnen, of dergelyke merkwaardigheden die
toch met het ‘Godsryk’ niets te maken hebben?

712.
Zeer dikwyls wyst men op Engeland waar 't publiek-spreken in de mode is, en
herhaaldelyk worden er pogingen gedaan om die mode ook te onzent in te voeren,
als middel om belangstelling op te wekken in de publieke zaak.
Als gewoonlyk keert men hierby de verhouding tussen oorzaak en gevolg om.
Men zou even goed rivierbaden kunnen voor-
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schryven om warm weer te krygen. In Engeland is de meeting-mode 'n uitvloeisel,
geenszins oorzaak van de belangstelling in publieke aangelegenheden. Het ligt
daar in den aard van 't volk, zich te bemoeien met de res publica, en dáárom spreekt
men er over, dáárom wordt de publiek-spreker - onder belemmerende voorwaarden
echter! - aangehoord. Maar noch dat spreken zelf, noch 't luisteren daarnaar, heeft
ander gevolg dan 't berekenen - by benadering altoos, en meestal onnauwkeurig van 't getal gelykgezinden en den graad van geestdrift waarop men meent te kunnen
staat maken. Zo'n geruchtmakende meeting is geenszins 'n poging om door wryving
van gevoelens tot waarheid te komen. Het is óf een revue, óf een parade. Soms
ook 'n oorlogsmiddel om andersdenkenden af te schrikken, of om de weifelende
meerderheid die zich veiligheidshalve liefst by de sterksten aansluit, tot beslissing
in gewenste richting over te halen. Het spreekt dus vanzelf dat zulke manoeuvres
in den stryd over staatkundige of maatschappelyke geschilpunten, niet te maken
hebben met het onderwerp van dit vertoog over de vraag: of publieke spreekbeurten
gunstig werken op 't streven naar waarheid?

713.
Een even ongunstig oordeel, zy het dan om geheel andere redenen, acht ik my
verplicht uit te spreken over de pogingen die men hier en daar in 't werk stelt om
jongelieden tot publiek-sprekers op te leiden. De waarheid wordt door zulke
kunstmiddelen niet gebaat. Het ligt voor de hand dat debating-klubs en
dispuut-kollegiën zekere hebbelykheid teweeg brengen om redekunstig te
schermutselen. Wie daarin uitmunt, is geen kamp-vechter voor waarheid, hy wordt
- soms onbewust, maar dikwyls ook met verkrachting van z'n beter ik - 'n stryder
voor z'n reputatie als debattist. Geen opvatting is hem te onjuist, geen
woordverdraaiing te gewaagd, geen verplaatsing van theses te ongerymd of te...
brutaal, mits die oneerlykheden hem den schyn verzekeren ener ogenblikkelyke
overwinning. Om dezen schyn is 't dan ook slechts te doen.
De mode van dat oefenen in dispuut is den laatsten tyd zeer toegenomen, maar
ze bestond reeds in myn jeugd. De barokste stellingen werden ter verdediging
gegeven, en wie 't best wist te
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spelen met klank, wie 't handigst de aandacht wist af te leiden van vals syllogisme
of onjuiste grondstelling, behaalde den prys. De advokaat die Berryer prees over
de volte welke deze z'n oratorisch talent maken liet, had zeker dergelyke scholen
bezocht. Het is nu de vraag niet of zulke kunstjes bestand zyn tegen eenvoudige
nuchtere wederlegging. De eis van die onwaardige spelery brengt mee, dat de
eerlyke wysgeer dien 't om waarheid te doen is en niet om 't gekibbel over waarheid,
van dusdanige byeenkomsten uitgesloten, of - indien hy daaraan eens by
uitzondering mocht deelnemen - overschreeuwd wordt. Een ernstig onderzoek van
de gestelde theses ware onwelkom, wyl dit een eind zou maken aan het spel. Wat
zou, byv. het lot wezen van iemand die in onze Volksvertegenwoordiging gedurig
uitriep: ‘myne heren, dát is de vraag niet! Dáártoe zyn we niet hier! De thans
behandelde kwestie moge op de dagorde der Kamer staan, ze staat niet op de
dagorde des Volks dat ons afvaardigde om zyn belangen te behartigen!’
Zo'n ‘geacht lid’ zou weldra inzien dat zyn tegenwoordigheid in de raadzaal der
Natie volkomen overbodig was. Hem bleef weldra niets over dan zich terug te trekken,
en z'n studiën over den aard der dingen voort te zetten in de eenzaamheid.

714.
Ook in andere kringen dan debating-klubs en dispuut-kollegiën wordt de kwaal der
redenary uitgebroed. Van advokaten sprak ik reeds, doch 't is moeilyk niet nog eens
terug te komen op die onvermoeide apostelen der spreekzucht. De man dien ik
aanhaalde op blz. 117 van deel III, beroemde zich by ieder die 't horen wilde, en
vaak by dezulken die, 't heldenfeit reeds kennende, daarvan niets meer wilden
horen, dat hy ‘onder koning Lodewyk drie uren had gepleit... in 't Frans m'nheer...
in 't Frans... drie uren!’
Een staaltje van z'n pleiten in 't Hollands kan de lezer vinden op de aangehaalde
bladzyde. En een weinig verder blykt er wat het praten van dien man waard was.
Doch hyzelf scheen daaraan weinig te hechten, als men maar aan die drie franse
uren geloofde. Dat was by hem, en zo iets is by velen, hoofdzaak. Het zogenaamde
‘mooi’ pleiten - by sommigen zelfs 't lang pleiten - schynt meer te betekenen dan
het Recht.
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715.
De rederykers-kamers die sedert 'n dertigtal jaren 't hoofd opstaken uit de
vergetelheid waarin ze behoorlyk begraven lagen, leveren almede een kontingent
sprekers, dat ik liever in de gelederen der denkers zag plaats nemen. Daar rederykers
evenwel gewoonlyk zich meer toeleggen op de zogenaamd uiterlyke
welsprekendheid, op reciteren, deklameren, enz., acht ik hun invloed slechts in zo
ver schadelyk, als ze sommigen die anders zwygen zouden uit angst voor 't voetlicht,
den moed geven hun eigen stem te horen, 't geen allicht verleidt tot het overstappen
op de wezenlyke publiek-sprekery. Wie 't gebracht heeft tot 'n wél geaccentueerd:
‘Niet steeds is de liefde’ of ‘Ziet gy ginds dien pronk der dalen’ voelt zich zeer spoedig
gerechtigd tot 'n allerfataalst: ‘naar myn mening, myne heren... myne heren, naar
myn bescheiden mening komt het my voor, myne heren... vergun my, myne heren...’

716.
Maar ze zyn de ergste niet! De meest vruchtbare broeikasten van redenary zyn de
loges. Als in de kerk, waar ook een groot deel der preken uit geykte bybelplaatsen
is saamgelapt, vindt de ‘broeder’ die optreedt, te allen tyde het schema van z'n preek
byna geheel gereed. ‘Broederliefde, mensenmin, koninklyke kunst’ enz. zyn de eens
voor al klaargelegde balken waarop hy slechts hier en daar wat dunne plankjes
behoeft te leggen, om 't gebouwtje van z'n rede te voltooien. Wel verre dat
gemeenplaatsen den toehoorder zouden hinderen, schynt het dat zy in zulke aanof toespraken onmisbare vereisten zyn, en wie by dat alles een te karig gebruik
maakt van 't - zeer onwettig ingevoerd! - jargon der hedendaagse metselary ‘spreekt
niet maçonniek’. 't Is daarmee alweer als met predikanten die aan veel
gemeenteleden niet bevallen, indien ze niet genoeg gebruik maken van 't ‘bloed
des kruises’. Dat kleurt! Wie vorm voor kleur geven zou, is niet gewild. En wie én
kleur én vorm zou menen te mogen vervangen door gehalte - iets waardoor de
hoorder zou worden genoodzaakt tot inspannend nadenken - wordt in den ban
gedaan. Er zyn vrymetselaars die hierover denken als ik, maar de meerderheid
staat - gelyk in veel andere korporatiën - te laag om te beseffen dat de maçonnieke
roeping in geheel iets anders bestaat, dan in 't aankweken van zulke rede-
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nary. Menig zwyger die kans had een denker te worden, is in de loge, ten koste van
z'n streven naar waarheid, aan 't redevoeren gebracht.

717.
De kongreswoede die sedert enige jaren heerst, heeft het hare bygebracht tot
uitbreiding der kwaal. Ik hoorde het ‘Internationaal Kongres ter bevordering van
maatschappelyke kennis’ door 'n belgisch geleerde betitelen met den naam van
Woordenkermis. Nooit heb ik juister uitdrukking gehoord, en 't komt me voor dat
alle kongressen die ik sedert dien tyd bywoonde, zich beyverden deze benaming
te verdienen. Met aandacht lette ik steeds op den indruk dien 't gesprokene op de
hoorders maakte, en durf beweren dat het nooit een spreker gelukte enige overtuiging
- in de zeldzame gevallen dat hyzelf kon geacht worden die te bezitten - in hun
gemoederen over te gieten. De toejuichingen golden enige malen de elokutie, de
gebaren, de wyze van voordracht, soms ook - indien de hoorders 't a priori met den
spreker eens waren - den inhoud van zyn rede, maar gewoonlyk was 't applaus
slechts beleefde weerklank op de uitroeptekens die de spreker zelf, met meer of
min duidelyke bedoeling, voor hoesten, neussnuiten of suikerwater geplaatst had.
En - erger nog - de toejuiching na 't slot, kwam me gewoonlyk voor als 'n
dankbetuiging voor de notifikatie dat het ‘uit’ was, en dat men zich eindelyk eens
verzetten kon, en praten mocht. Van streven naar waarheid ontdekte ik by dat alles
alweer geen spoor.
Het ligt niet in m'n plan by deze gelegenheid schetsen te geven der vele soorten
van sprekers die zich by zulke gelegenheden op den voorgrond stellen. Maar ik
mag één soort niet voorbygaan, die in 't byzonder myn aandacht trok, en meer nog
dan andere, een verderfelyken invloed uitoefent. Het zyn de ‘redders’.
Weinig lezers zullen die variëteit van waarheidbedervers kennen, en ikzelf kende
haar niet onder deze benaming, voor ik by zekere vergadering toen er inderdaad
iets begon te bestaan dat naar wryving van gevoelens geleek, iemand hoorde
zeggen: où est X? Appelez X! Oh m'sieur, aldus ging die X-roeper tot my sprekende,
voort: vous ne sauriez croire combien de congrès ont été sauvés déja par Mr X!
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Ik wist niet dat er wat te redden viel, en beken dus dat ik dezen roerenden hulpkreet
niet begreep. Later is de zaak my duidelyk geworden, en ik wil den lezer meedelen
wat ik er van weet. Die X was 'n publiek-spreker van 't eerste water. Hy kende zoveel
frases par coeur, dat hy by elke gelegenheid terstond gereed was daarvan 'n paar
dozyn te plaatsen, en hy was behendig genoeg dit te doen op 'n wyze die den niet
aandachtigen hoorder - namelyk: byna iedereen - in den waan bracht dat ze voor
de gelegenheid waren vervaardigd. Deze handigheid van X is in franse redenaars
niet vreemd, en de Fransen nemen er genoegen mee. Het spreekt dus vanzelf dat
ook 'n hollands publiek er mee tevreden is, en meer dan dat: 't is mooi!
De eigenaardigheid nu, waarmee die X z'n talentje wist toe te passen, bezorgde
hem den eernaam van kongres-redder. Hy liep voortdurend de verschillende
sektiekamers in en uit, en ving hier en daar een woordjen op. Zodra hy, in verband
met het behandeld onderwerp, kans zag 'n paar van z'n 1001 frasen te plaatsen,
vroeg hy 't woord, dat hem gewoonlyk terstond gegeven werd: ‘omdat-i zo'n byzonder
goede spreker was’. Hy verdeelde z'n toespraak in 'n paar alinea's die door 'n wél
of kwalyk te pas gebracht: liberté, humanité of iets van dien aard, van elkaar
gescheiden waren. Iets dergelyks bewaarde hy voor 't slot, en nooit verliet hy de
tribune, dan onder daverende toejuiching. Zulke kleine schermutselingen gebruikte
hy evenwel slechts om zich te oefenen en z'n talent lenig te houden. De eigenlyke
funktie van den man begon by debatten die enigszins hevig waren, gelyk soms 't
geval wordt indien er belangen of opiniën in 't spel zyn, die om zichzelfs-wille en
niet uit spreekliefhebbery worden behandeld. Terstond vroeg dan X het woord, en
z'n redevoeringen, of liever de aaneengeschakelde frasen waarover hy te beschikken
had, duurden lang genoeg om de drift der strydende partyen te doen bekoelen. De
redder bekreunde er zich niet om, wie de waarheid aan z'n zy had. Gewoonlyk zelfs
wist hy niet wat er door beide partyen beweerd was. Het scheen hem voldoende
iets te weten van de hoofdzaak waarover het geschil liep. Of zelfs dit niet, indien
hem slechts bekend was hoe die hoofdzaak heette. Betrof het geschil den landbouw?
Wat nood! Onze vlugge spreker kent drie regels uit
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'n herderszang van Virgilius van buiten. Daar komt van hooi en wilgen in... 't zal wel
kloppen, en staat klassiek. Sprak men over vryhandel? Niets gemakkelyker. Twee
citaten uit Adam Smith - Stuart Mill was nog niet in de mode - 'n anekdote uit het
leven van Cobden, en 'n slot met fraterrrnité. Wat wil men meer? Was er getwist
over koloniale regeringssystemen? Spoedig iets over Tyrus, Sidon, Massilia en
Keulen! Daarby 'n toegiftje over 't kontinentaal-stelsel of 'n fragment uit Paul et
Virginie. Het barbaars gebruik van ‘suiker waaraan 't bloed van negers kleeft’ kan
ook geen kwaad. Tot slot...
Het kongres moet gered worden!
...tot slot: ‘'n voorstel om in alle Koloniën de jongelui van heersend en overheerst
ras met elkaar te doen trouwen’. Algemene bruiloft...
Lezer, ik relateer!
...en ‘Publiek’ klapte in de handen!
Ik vraag alweer wat er van de waarheid wordt, by zulke behandeling van zaken?

718.
Ik zeide reeds dat ieder die 't ambacht van frasen-maken enigszins verstaat, schynt
te menen dat hierin de hoofdzaak ligt, en dat de te behandelen feiten of denkbeelden
slechts van bykomend belang zyn. Zo zal een kind dat onlangs de cyfers leerde
schryven, zich verbeelden gerekend te hebben, wanneer hy die tekens, zonder op
waarde of verband te letten, met enige netheid naast of onder elkander heeft
geplaatst. Dat nu zo'n kind zich daarmee vermaakt, is onschuldig. Maar wat zou
men zeggen van ouders of leermeesters die zulk gekrabbel aannamen als afgelegde
proef van cyferkunst?
Publiek is zo dom als die ouders wezen zouden. Het is volkomen tevreden, en
meent iets geleerd te hebben van den spreker, indien deze slechts zorg draagt z'n
zinsneden enigszins af te ronden - de cyfers duidelyk te zetten - en met zekere
geleidelykheid op elkander te doen volgen. Verband en betekenis doen niet tot de
zaak.
Ik stel me voor, op tweeërlei wyze duidelyk te maken wat ik bedoel.
Men lette eens op de meeste gesprekken die men op reis, in kof-
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fiehuizen of by dergelyke gelegenheden te horen krygt. Van onbescheidenheid is
by dit afluisteren geen spraak. Ik bedoel de diskoursen die luid genoeg worden
gevoerd, om algemeen eigendom te mogen heten. We zitten in een spoorwagen,
en nemen aan dat warmte, tocht, kou, regen, mist en de temperatuur van de vorige
week afgedaan zyn.
- Wat nieuws?
- Hm... zo! Ze zeggen niet veel, die kranten.
- Och! Zie eens dien rook... zou daar brand zyn?
- Veen misschien! Ze branden misschien de venen in Drente.
- Ja, dat geeft 'n vreselyken rook.
- Ja. Maar ik geloof toch dat die rook van 'n fabriek is.
- 't Is wel mogelyk. 't Zal 'n yzergietery wezen.
- Misschien 'n meelfabriek.
- Dat kan wel zyn.
- By ons is ook 'n meelfabriek.
- By ons ook.
- Of ze goede zaken maken?
- Misschien wel. Ik weet niet hoeveel ze uitkeren.
- Dat weet ik ook niet. Ik heb nooit aandelen gehad.
- Ik ook niet.
- Als zo'n zaak 'n beetje meeloopt...
- Ja...
- Dan is 't zo kwaad niet.
- Neen...
- Maar anders...
- Dan verlies je 'r je geld by.
- 't Hangt veel af van de direktie.
- Dat is zeker. En ook...
- Ja juist!
- Van 't debiet.
- Dat zeg ik ook altyd. Als je niet slyt...
- Precies, dan blyf je zitten met je goedje. Dat zeg ik altyd. Daar heb je nu by ons
die m'nheer... hoe heet-i ook?
- Je meent toch niet... och, wie zou 'k ook noemen? Ik meen...
- Neen, 't is iemand die... z'n vrouw is 'n juffrouw uit Schoonhoven, of uit...
- Zo? Neen, de man die ik bedoelde is niet getrouwd. Hy deed
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in palmolie. Z'n broer is makelaar... óók in talk. Petroleum is 'n artikel dat altyd
nogal... hm! Maar anders...
- Gaat er veel om in vetwaren?
- Dat zou ik u niet kunnen zeggen. 't Is zo, weet ge, m'n vak niet. Maar hennep...
- Ja, dat 's 'n ander artikel. Och, alles gaat slap tegenwoordig. Land is duur...
- Fameus! By ons in de buurt woont 'n boer...
- Ze zyn allemaal ryk.
- Schatryk! en wat het mooiste is...
‘Kaartjes, heren!’
Lezer, ik stel u voor, den braven kondukteur te danken voor de verlossing.

719.
Ik voorzie de aanmerking dat dit zinneloos gewawel niet mag gebruikt worden als
bewys tegen publieke spreekbeurten. Een rechtstreeks bewys is 't zeker niet, maar
wie op dergelyke gesprekken acht slaat, zal het begrypelyk vinden hoe ‘Publiek’ dat dan toch bestaat uit 'n verzameling van individuen als die waarvan ik 'n paar
sprekend invoerde - genoegen neemt met frasen van kansel of tribune op deftige
wyze geuit. En warmeer wy eenmaal vaststellen dat het auditorium tevreden is met
zulke of gelyksoortige praatjes, ligt het voor de hand dat het merendeel der sprekers
van die botheid misbruik maakt. Zolang de bewoner van 't een of ander
Zuidzee-eiland glaskralen aanneemt als voorwerpen van waarde, zullen er
handelaars worden gevonden die hem met kralen trachten te voldoen. Menskunde
verbiedt ons te geloven dat het betere zal worden gegeven, indien de ontvanger
met het mindere tevreden is. Ik maakte 't schetsje van die twee marmen in den
spoortrein kort en onvolledig, omdat ik my overtuigd houde dat ieder - eenmaal
opgewekt tot acht geven op 't hier bedoeld verschynsel - in de werkelykheid
overvloedige voorbeelden zal ontmoeten ter staving van myn beweren dat over 't
algemeen ‘enige in zekere orde gestelde cyfertjes’ als opgeloste rekenkunstige
vraagstukken werden aangenomen.
De twee mannen die ik als model gebruikte, zyn van middelbaren ouderdom, of
reeds daarboven. Ze staan aan 't hoofd van ge-
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zinnen. Ze behandelen ‘zaken’. Ze hebben stem in de behandeling der belangen
van stad en land. Zy weten wie, wat en hoe God is. 't Zyn ernstige, deftige
‘respektabele’ personen.
Zo-even noemde ik hun gesprek: zinneloos, 'n woord dat wy gewoonlyk gebruiken
in de betekenis van krank-zinnig. Om verwarrende woordspeling te vermyden met
de drievoudige betekenis van 't woord ‘zin’ - sensus, mens of ingenium, en phrasis
- acht ik hier de toelichting nodig, dat hun onderhoud, ledig van allen verstandigen
zin, slechts hierom vice-versa niet als krankzinnig beschouwd werd, omdat de zinnen
- frasen - uiterlyk nagenoeg voldoende gekonditionneerd waren. Het is juist tegen
dezen valstrik die door publiek-sprekers zo vaak gelegd wordt, dat ik wilde
waarschuwen, en 't gekozen voorbeeld is inderdaad minder overdreven dan men
aanvankelyk menen zou. Ik laat nu in 't midden of de verstandeloosheid van zulke
praatjes een voorzichtig bedekken moet heten van denkbeelden die men niet gaarne
meedeelt. Misschien alweer zyn ze hoofdzakelyk een gevolg van traagheid. In beide
gevallen komt zwygen my eerlyker voor. Ik beroep my nu alleen op de volkomen
wederzydse tevredenheid van zulke praters, en vraag of zy ook genoegen zouden
nemen met pompwater voor bouillon? Met spaanders of zaagsel voor brood?
Indien de woorden waarin zy elkander meedeelden dat 'n industriële zaak die
goed gaat, winst afwerpt, en dat men z'n geld verliest by tegenspoed, 't
achterste-voren waren uitgesproken, zou de hoorder terstond des sprekers
verstandelyke gezondheid hebben betwyfeld, en hem by 't verlaten van den trein,
aan de zorg van kondukteur of medereizigers hebben aanbevolen. Maar zolang
deze z'n onzin wist te kleden in nagenoeg afgeronde zinsneden, scheen er geen
gevaar te zyn voor krankzinnigheid. Welnu, we willen het stomp-zinnigheid noemen.
't Verschil is zo groot niet.
Voor myn tegenwoordig doel was me dit eerste voorbeeld voldoende. Het is
moeilyk uit een gesproken redevoering voorbeelden aan te halen - schoon ik dit in
717 met meer nauwkeurigheid deed dan de lezer gist - en de bedenking ligt voor
de hand, dat een redenaar niet zó grof tegen 't gezond verstand zou durven zondigen,
als iemand die tot tydkorting maar zo wat zit te
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praten. Dit is onjuist. Ik kan dit bewyzen uit het blykbaar onbepaald vertrouwen dat
op die stompzinnigheid van den hoorder gesteld wordt door personen die veel meer
reden hebben zich voor 't uiten van zinneloze praat in acht te nemen dan 'n redenaar.
Ik bedoel schryvers.

720.
Van schryvers toch zou men kunnen verwachten dat zy, wat de inspanning aangaat
om zich nauwkeurig uit te drukken en iets degelyks te leveren, zo ver boven den
publiek-spreker staan, als deze in dit opzicht kan geacht worden verheven te zyn
boven 'n koffiehuis-lion.
Een schryver immers weet dat er hoger beroep is van 't eerste oordeel, dat vaak
slechts op den klank af geveld werd? De babbelaar in een spoorwagen zou zich
over de leegte van z'n diskours enigermate kunnen verontschuldigen door 't
gevolgloze van z'n praatjes. Hy beoogt niets. En bovendien, zyn spreekgenoot is
tevreden met z'n cant. Doch al ware dit niet gebleken, hy kan zich troosten met de
zekerheid dat een nauwkeurige analyse onmogelyk is, omdat het gesproken woord
vervliegt als de rook van de lokomotief, waaraan 't in ylheid gelyk was.
En ook zeker soort van redenaars, zy die hun arbeid niet opvatten als hoge
roeping, zouden zich achter dergelyke voorwendsels kunnen verschuilen.
Maar wel is de analyse mogelyk van 't geschreven woord, van een boek.

721.
Uit boeken nu is te bewyzen dat spoorwawelaars en koffiehuiskletsers
verhoudings-gewys minder laag staan dan men oppervlakkig menen zou. Indien
toch personen die zich poseren als voorgangers, schryvers die de vrucht van hun
nadenken durven blootstellen aan de kritiek van tydgenoot en nageslacht, even
onverschillig zyn omtrent het gehalte van hun woorden, als praters sans
conséquence, voelt men zich geneigd deze laatsten iets zachter te beoordelen.
De meer gekuiste vorm waarin boekenmakers hun zinneloosheid weten te kleden
- het handigheidje dat by velen de plaats vervult van opmerken, nadenken en
ontwikkelen - maakt de zaak des te erger, omdat hierdoor de kans op ontdekking
van de
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valsheid geringer wordt. Dit heeft dan ook het verdrietig gevolg dat Publiek met den
alzo binnengesmokkelden onzin even tevreden is, als die twee heren in den trein
met hun respektieve talk of juffrouwen uit Schoonhoven.
Deze tevredenheid is bewysbaar, want ik spreek nu niet van auteurs die geen of
weinig opgang maken. Wie de werken van meer of min beroemde schryvers
aandachtig leest - een studie! - staat gedurig verbaasd over 't verregaand misbruik
dat er van klank gemaakt wordt, en voelt wantrouwen omtrent redenaars, die zich
zoveel minder dan schryvers behoeven in acht te nemen. We kunnen nu in 't midden
laten in hoever deze fout opzettelyk wordt begaan. Uit Publieks tevredenheid met
wartaal, zou tot betrekkelyke onschuld der delinkwenten kunnen besloten worden,
daar dezen uit dat Publiek zyn voortgekomen, en daartoe misschien nog altyd bleven
behoren. Zy hebben alzo in zekeren zin hetzelfde recht om hun praatjes uit te geven
voor iets degelyks, als anderen om 't daarvoor aan te nemen. Doch in allen geval,
de gevolgen zyn treurig, gelyk alles wat het gezond verstand bederft.
Ik ben er meermalen in geslaagd, stukken uit beroemde schryvers voor prulwerk
te doen uitmaken door bewonderaars van zo'n auteur, zolang 't hun onbekend bleef
dat het voorgelegd staal aan de werken van hun lievelings-dichter ontleend was.

722.
Geen vruchtbaarder veld voor zulke proefnemingen, dan de werken van Goethe,
die - gelyk met de meeste schryvers van betekenis het geval is - oneindig minder
populair zyn dan 's mans naam. Menig Duitser die zich zou doodbluffen aan de
onovertrefbaarheid van dezen over alle kavallerie gelichten auteur, zou verflauwen
in z'n geestdrift, indien men hem de taak oplegde eens alles te lezen wat de grote
man al zo gezegd heeft. Men late zich ter beoordeling van de populariteit zyner
werken, niet bedriegen door de tot verveling toe, daaruit geputte citaten. Dit citeren
is, door armoed aan eigen denkbeelden, mode geworden, of zelfs maar 'n tic, als
de brilletjes der pruisische luitenants. Ze menen dat zo'n ding 'n mens mooistaat,
dat het kleedt. En zeer dikwyls zyn die aanhalingen slechts citaten ván citaten.
Overigens, het is er ook dikwyls naar!
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‘Zietdaar, lieve wichtjes’... gelyk de grote Hieronymus van Alphen zeide. ‘Welzeker’...
om met den heros der moderne litteratuur te spreken, enz. Veel dieper zit de zaak
gewoonlyk niet. Goethe zelf zou er om gelachen hebben... in z'n binnenkamer. Want,
hoezeer hy z'n publiek verachtte - 't geen overvloedig blykt uit de dingen waarop hy
't nu en dan onthaalt - hy wachtte zich wel dit te zeggen. Hy staat als mens ver
beneden Schiller, die zich evenwel ook wist te onthouden van al te grote oprechtheid.
De hoofdfout in Herr Hofrat Von Goethe, als mens en schryver, was, dat hy niet
geleden had. (57)

723.
M'n aanmerkingen op schryverswerk doelen geenszins op kleine fouten die élken
arbeid aankleven. Ik spreek niet van lapsus. Ik heb 't oog op verkeerdheden die het
algemeen gehalte van den geleverden arbeid verlagen. Immers indien wy ontwaren
dat de schryver - een publiek-spreker die 't woord neemt in de vergadering van al
z'n landgenoten - de zaak die hy behandelt niet kent, indien hy telkens zichzelf
tegenspreekt, en daardoor blyk geeft van gebrek aan overtuiging, indien hy uit
onkunde of uit kwaden wil gebruik maakt van valse gevolgtrekkingen, van onjuiste
slotsommen... dan beweer ik dat het wyzen dáárop geen vittery is, maar de plicht
van ieder die 't wel meent met de waarheid.

724.
Men mene niet dat hierby juist altyd het gewicht of de aktualiteit van het door zo'n
auteur behandeld onderwerp een onderscheid maakt. De waarheid zelf moet ons
heilig zyn, en als we ons gewennen haar onverschillig te zien verkrachten in zaken
die ons niet aangaan, zullen wy al spoedig te stomp worden tot beoordeling der
belangen die ons wel betreffen. Of liever: de waarheid is 'n belang dat allen aangaat.
Wie voor haar geen gevoel heeft, is slecht. Hem ontbreekt de deugd die niet
afhankelyk is van willekeurige zeden, opdringery of mode... de deugd, de enige.

725.
Myn stelling in 58 zal waarschynlyk niet begrepen, of - wat in dit geval 'tzelfde is voor een onbelangryke opmerking gehouden zyn. Welnu, men vergist zich. Ze kost
my iets meer
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dan 't voor dien regel ontvangen honorarium... wat meer gebeurt.
Indien ik professor in de letteren ware - er is weinig kans dat te worden, omdat
deze betrekking by voorkeur wordt opgedragen aan personen die in 't vak van
letteren niets geleverd hebben - zou ik dat nummer 58 tot uitgangspunt maken van
myn kursus. Het behandelen van schryvers als voorbeelden ter navolging, is
verkeerd. Natuurlyk... óm de navolging. (51) De theorie van onderwys in letterkunde
zou moeten zyn: bestudeer den aard der dingen (632) en tracht oprecht mee te
delen wat ge vondt. Vermyd dát, dát en dát. - Let wel dat al die te vermyden fouten
aangeleerde hebbelykheden zyn. - Het eenvoudig volgen van den natuurlyken
indruk, zou ieder in staat stellen iets goeds te leveren (250, 251, 252) terwyl we,
door navolging van anderen hun fouten vergrotende, die nog bovendien met onze
eigene vermeerderen. Er blyft dan geen plaats over voor 't oorspronkelyk-goede
dat ieder bezit, al bestond dit dan ook slechts in die oorspronkelykheid zelf.

726.
Hoe gebrekkig ook de wyze van uitdrukking zy, een auteur die blyk geeft van
oprechtheid, van streven naar waarheid, is altyd beminnelyk, en wint het immer van
den geoefendsten schryver die ‘school’ aanhangt of voorbeelden volgt. Het is hiermee
als met zekere produkten uit verre landen, welker gebrekkige verpakking als bewys
van echtheid geldt, en dit dan ook inderdaad is. Dat ook alweder zulke
oorspronkelykheid-aanduidende gebreken worden nageaapt, spreekt vanzelf, en
tevens dat ik daartegen waarschuw. Het nagebootst verhevene moge belachelyk
zyn, 't is niet zo verachtelyk als bestudeerde ingenuiteit.

727.
Weinig lezers zyn op de hoogte om uitspraak te doen over bekwaamheid in 't kiezen
en bearbeiden van den vorm. Doch ieder wordt getroffen door de eigenaardige
charme van oprechtheid, en het is op dit punt dat de twee soorten van naieveteit
elkander ontmoeten, welker ene - de zelfbewuste - Genie genoemd wordt.
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728.
Een kind grypt uit onkunde naar de sterren. Prometheus durft hemels vuur aanvatten
uit besef van kracht. Misschien doelde Jezus op zoiets, toen hy met z'n ‘denzulken
is het koninkryk!’ deze beide elkander rakende uitersten scheen te willen
samenvatten. Van hemzelf is 't moeilyk uit te maken, of hy meer kind of meer genie
was. Zeer dikwyls straalt het bewustzyn der hoogte waarop hy stond, in zyn
uitspraken door. Doch niet altyd. En zelfs dit pleit voor zyn oprechtheid, want het
volmaakte is leugen.

729.
Een volkomen genie bestaat zo min als andere volkomenheden. Gelyk immer,
moeten wy ons hier behelpen - in zaak en verklaring tevens - met benadering. Doch
zéker wordt dit benaderen tegengewerkt door navolging, al waren de gekozen
modellen - op hun beurt gewoonlyk reeds kopie ván kopie tot in 't oneindige - minder
gebrekkig dan ze gewoonlyk zyn.
Geen schryver zou my z'n dienst weigeren in 't leveren van afschrikkende
voorbeelden, en hierop doelde dat nummer 58.

730.
Het schone is in zekeren zin iets negatiefs. Wie naar waarheid streeft, en by de
uiting van 't gevondene zich onthoudt van 't lelyke, zal iets schoons voortbrengen.
Het streven naar schoonheid op andere wyze, is ónschoon. Zo immers bestrydt de
geneesheer slechts kwalen, en bekommert zich niet over gezondheid als positieve
zaak? Wie van 't kwade verlost is, zal goed wezen. Het baat den kranke weinig, een
gezonde te willen navolgen. Om gezond te worden moet hy zyn ziekte bestryden.
Zo hy er in slaagt die te overwinnen, is de gezondheid daar. Naäpery integendeel
is 'n kwaal op zichzelf, zie o.a. den misselyk gemaniëreerden Hooft...

731.
Deze boekenmaker levert een der duidelykste voorbeelden van de apigheid die
zovelen bederft. Niet alleen schreef hy 'n croustilleus latyn-hollands - z'n frasen
lyken op geschroeid leer - niet alleen bootste hy den styl van Tacitus na - zegge:
diens schryfmanier, een groot verschil! - een testimonium paupertatis dat hem, N.B.
door onze hoog- en zeer-geleerde letterbeotiërs als verdienste is aangerekend,
maar hy vond er geen

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

456
aant.

bezwaar in, hele volzinnen onveranderd over te nemen, en dus brutaal te stelen,
zodat eigenlyk welbeschouwd, Tacitus medewerker is geweest aan de ‘Nederlandse
Historiën’. Dat droomde de man niet, toen hy z'n boekjen over de Germanen schreef!

732.
Wie niet uit zichzelf iets is, zal 't waarlyk niet worden door vrywillig opgaan in anderen.
Geheel iets anders is het de fouten te vermyden, waarvan voorbeelden zyn aan te
wyzen in alle boeken. Wie zich hierop toelegt, zal 'n bekwaam schryver worden,
indien hy overigens bezit wat boven alles vereist wordt: Hart! Waar dit in zeer hoge
mate aanwezig is, zou zelfs de zo gemakkelyke methode van afschrikking door 't
wyzen op fouten, kunnen vervallen. Wie matig van aard is, hoeft geen beschonken
Heloot te zien, om zich in acht te nemen tegen dronkenschap. Maar nu we eenmaal
door ‘school’ bedorven zyn...
Noch de dichters der heerlyke boeken Job, Hooglied en Tobias, noch de Profeten,
noch Homerus, hadden behoefte aan modellen ter navolging, of afschrikkende
voorbeelden ter waarschuwing. Die schryvers waren te ryk aan gemoed om
schoonheid te borgen. Te primitief-rein van indruk, om inspanning te besteden aan
't ontwennen van aangeleerd geknoei. Ze konden zich de weelde veroorloven - o
eerlyk-gebrekkige originele verpakking! - hun eigen fouten te begaan.
Wy povere schoolmensen kunnen de dronken Heloten niet missen. Wy moeten
uit benevelde boeken leren hoe men niet behoort te schryven, en nuchter blyft. Men
moet ons wyzen op de fouten van anderen.

733.
Tot het ontdekken daarvan is enige scherpzinnigheid nodig, of liever in de meeste
gevallen slechts oplettendheid en goede wil. Het doet er nu alweer niet toe, dat deze
hoedanigheden neerkomen op 't afwennen van de verregaande stompzinnigheid
waartegen ik in deze nummers te velde trek, en die - als onze meeste fouten (460)
- byna immer een gevolg is van traagheid. We zyn gewoonlyk te lui om te
onderzoeken of de schryver ons iets wezenlyks meedeelt? Of hy - hierop komt naar
myn inzien alles neer - wáár is in z'n karakter?
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Zelden zag ik treffender voorbeeld van de scherpzinnigheid die ik hier bedoel, dan
in Huets beoordeling van ‘De Schepping’ door Ten Kate, waar deze verzenmaker
op leugen wordt betrapt... als de keukenmeid die zich had laten zoenen door 'n
zwartafgevenden schoorsteenveger. Ten Kate presenteert zich by z'n Lieven Heer
met 'n horatiaanse roetvlek op wang en lippen. Ieder zal begrypen dat ik 't zoenen
op zichzelf niet kwalyk neem - en Huet ook niet, naar ik hoop - maar zo'n stigma is
compromittant voor 'n meisje dat den mond vol heeft van wereldscheppende ‘Heren’
en planeten, zy die sedert het verlaten der akademie zo godzalig beweerde een
specialen afkeer te hebben van zoenende schoorsteenvegers. Men kan van
keukenmeiden vergen dat ze zindelyk en wáár zyn. En van scheppingdichters ook,
d.w.z. dat ze geen scheppingen bedichten, waarvan ze niets weten, en dat zy zich,
als ze hun opwachting by hun God maken, den mond afvegen na 't gebruiken van
'n schoteltje Horatiaanse liederlykheid.
Maar 't zou ongelukkig zyn indien er, om zulke vlekken te zien, altyd een scherpte
van blik en kritische bekwaamheid als van Huet nodig ware. Zó wreed zyn de
schryvers dan ook gewoonlyk niet, dat ze hun fouten verbergen met een zorg, die
de scherpzinnigheid der lezers op al te zware proef stellen zou. Men behoeft waarlyk
geen Gustave Planche te wezen, om zich te overtuigen van de waarheid der stelling:
dat er geen boek is waaruit niet kan worden geleerd hoe men niet schryven moet.

734.
Als staal van wat sommigen durven opdissen, en tevens van Publieks kretinisme
dat met zulke dingen genoegen neemt, meen ik te mogen verwyzen naar den arbeid
van enige koryfeeën op verschillend gebied, Muurling, Bosscha, Zaalberg, Thorbecke,
Van der Palm, dien ik by verschillende gelegenheden in deze ideeën behandeld
heb.
Ik erken in de beschouwing van het werk dier schryvers meermalen afgedaald te
zyn tot kleinigheden, die ik niet gispen zou in auteurs wier waarheidsliefde my
overigens gebleken was. Vittery stuit my tegen de borst. En al schiep ik vermaak
daarin - welk een onuitputtelyke bron van genot bood me in dat geval de hollandse
litteratuur aan! - al had ik er lust in, dan nog zou ik
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me daarvan moeten onthouden uit vrees voor - in dat geval niet onbillyke weerwraak.
Ikzelf immers, die dikwyls haastig schryf, ik die gebukt ga onder belemmeringen
en zorgen, welker zwaarte menig ander állen arbeid onmogelyk maken zou, ik kan
vaak niet dan zeer onnauwkeurig zyn. Het moet in myn werken wemelen van fouten
die gegronde aanleiding geven zouden tot berisping. Wat zou er van my worden,
indien men myn arbeid onderwierp aan een onderzoek als ik toepaste op anderen?
Wat er van myn arbeid worden zou? Men zou daarin talloze schryvers-gebreken
vinden. Ik wil gaarne helpen zoeken, maar die hulp is niet nodig...

735.
Als voorbeeld lette men op de laatste regels. Men gaat niet ‘gebukt’ onder
belemmering. Belemmering is niet ‘zwaar’. Voorts: zouden, zouden, zou, zou enz.
En hier weer: ‘voorts’ en: ‘zo voorts’. Er is geen eind aan!
Men ziet het, in myn werken zyn de schryversfouten voor 't grypen, en ze kunnen
alzo zeer goed dienen tot afschrikwekkende handleiding, schoon ik vertrouw dat ze
ook waarde hebben van andere soort. De zucht om my door zwygen te smoren
moet al zeer ver gaan, dat men de zo gemakkelyke gelegenheid om my te bestryden
op 't gebied van schryvery, niet aangrypt om my althans op die wyze te havenen.
Buiten Jehovah - die den Bybel in de pen gaf, en die boos werd als men z'n naam
iedelyk gebruikte - ken ik geen auteur die zich als ik te verheugen heeft in een zo
algemeen respektueus stilzwygen. Niemand zal kunnen beweren dat m'n arbeid
my makkelyk wordt gemaakt door de helderheid van den spiegel waarin hy
terugkaatst. (659) Geen auteur was ooit z'n tydgenoten zo weinig verschuldigd als
ik. Dit rechtvaardigt dan ook - al bestonden er geen andere redenen! - myn toon
tegen ‘Publiek’. Zelfs tekenaars en schilders - niet al te ryk gewoonlyk aan
denkbeelden - schynen met heiligen eerbied myn werken, waaruit dan toch hier en
daar wel enige indrukken zouden op te vangen zyn, voorby te gaan. Ben ik den
schryvers een Jehovah, andere artisten verheffen my ot Allah ‘van wien men geen
beelden maakt’. Het voddigste od van een vreemden schryver - de Misérables, of
de Travail-
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leurs de la mer van Hugo, byv. - vindt terstond tal van stiften en penselen gereed
ter illustratie.
Van één eervolle uitzondering moet ik melding maken. Richard Hol had den moed
een Saïdjah te komponeren, die dan ook zelden of nooit gespeeld wordt.

736.
Ik erkende alzo dat men in myn werken talloze gebreken vinden kan. Maar... men
zal daarin niet vinden de enige fout waarop het hier aankomt: dat vervloekte
onwaar-zyn. De vlekken die ik Zaalberg, Thorbecke, Bosscha, enz. verweet, legden
getuigenis af van hun onoprechtheid als mens, van hun onbekwaamheid als denker,
van hun onbevoegdheid als voorganger. Dát nam ik kwalyk, niet de vlekken zelf.
Integendeel, ik houd niet van zondeloosheid. Wie zich nooit vergist, hetzy in
opvatting, hetzy in uitdrukking, kan onmogelyk veel belangryks leveren. 't Is daarmee
als met Kappelman die nooit van 't paard viel, omdat hy nooit zo'n dier besteeg.
Maar tussen op zichzelf staande vergissingen en doorgaande onbekwaamheid,
tussen onwillekeurige fouten en opzettelyke misleiding, is onderscheid. Er is groot
verschil tussen den geneesheer die zich nu en dan vergist in 't behandelen van 'n
kwaal, en den kwakzalver die doorgaande blyken geeft van onkunde, en dus een
bedrieger is.

737.
Zeer dikwyls - al ware 't dan maar terloops, en niet zo uitvoerig als ten aanzien van
genoemde auteurs - heb ik op zulke schryversfouten gewezen, doch nooit dan
wanneer deze een ongunstig getuigenis aflegden tegen gezond verstand, karakter
of voorgestane richting.
Dat ik Guizot 't beschryven verweet der mislukte pogingen van een engelsen prins
om een infante te huwen, was geenszins omdat ik dien schryver 't recht betwistte
z'n onderwerpen te kiezen. Ik gebruikte die keuze als bewys of blyk hoe de minister
Guizot z'n plichten omtrent Frankryk had opgevat.
Het spotten met Muurlings trouw-methode trof niet de redaktie van dat - door alle
Groninger dominees goedgekeurd - reglementje. Ik putte uit myn aanmerkingen
daarop, het recht tot waarschuwing tegen 's mans theologischen invloed, tot protest
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tegen zyn bevoegdheid het volk voor te lichten in zaken van heel ánder belang dan
'n inzegeningsformulier.
De kritiek waaraan ik Zaalbergs preken en Thorbecke's ‘staatkunstigen levensgang’
onderwierp, had niet ten doel schryversfouten te sprokkelen - te oogsten liever, want
de voorraad was groot! - ik achtte my verplicht op de zotternyen van die heren te
wyzen, ten behoeve der onnozelen die misschien gereed stonden hen te kiezen tot
wegwyzers naar moderne hemels of acht-en-veertigse staatswelvaart.
By de behandeling van Bosscha's ‘Pruisen en Nederland’ stelde ik my geenszins
ten doel te onderzoeken of die auteur goed schreef. Ik gebruikte slechts hier en
daar z'n schryvers-fouten om aan te tonen dat hy onjuist oordeelde, en dat hy
verkeerd deed het volk met zyn bemoedigingen in slaap te wiegen, of liever te
houden, want aan wiegen is in ons land geen behoefte.

738.
Sedert myn antwoord op Bosscha's ‘Bemoedigingen’ zyn drie jaren verlopen. Ik
vraag nu, 21 Juli 1870, wat er gegronds was in de beweringen van dien gewezen
minister?
In verband met den dezer dagen uitgebroken oorlog dien ik, in afwyking van
Bosscha's gevoelen, voorspelde, nodig ik den lezer dringend uit, den loop dien de
gebeurtenissen namen en verder nemen zullen, te vergelyken met wat ik daarover
zeide in m'n ‘Een en Ander over Bosscha's Pruisen en Nederland’.
Men lette daarby vooral op myn klacht over den toestand waarin zich, na twintig
jaren Thorbeckery, leger, vloot, Volksvertegenwoordiging en Regering bevinden!
De handhaving onzer neutraliteit, waarmee sommigen zich nog schynen te vleien,
is een onmogelykheid. Men zal dienaangaande weldra bevestigd vinden wat ik op
blz. 49 van dit deel gezegd heb.
De heer Bosscha heeft, zo min als iemand zyner geestverwanten, gevolg gegeven
aan Huets uitnodiging om my te antwoorden. ‘Zwygen, schreef onze scherpzinnige
kritikus, zou al te veel zwakheid verraden.’ (‘Multatuli’ door Busken Huet.)
Toch heeft men gezwegen. Maar de feiten - minder zwak voorzeker dan de
stellingen van Bosscha, de feiten zwygen niet!
Myn ‘Een en Ander’ had de strekking de Natie bytyds wakker

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

461
aant.

te schudden. 't Heeft niet gebaat. In weerwil van m'n waarschuwingen overvielen
haar de gebeurtenissen in den slaap. Nog altyd immers hebben wy dezelfde Kieswet,
dezelfde soort van ministers, dezelfde middelmatigheden op 't kussen, hetzelfde
leuterparlement...
*
Nederlanders, ik verzeker u dat er begerige blikken op ons land gevestigd zyn.

739.
Er zou geen eind zyn aan 't leveren der voorbeelden van slechtschryvery, noch aan
de klacht dat Publiek daarmee genoegen neemt, indien ik m'n tyd mocht besteden
aan dezen al te gemakkelyken arbeid. Ik neem geen courant op, geen brochure,
geen Kamerverslag, zonder dat myzelf de waarschuwing in de oren klinkt, die ik
den studenten geven zou: ornatissimi, vermydt dit, wácht u dáárvoor, maakt die fout
niet, onthoudt u van zúlke nonsens, stelt u niet bloot aan bespotting door zó'n
uitdrukking, zwygt liever dan dat ge aldus zoudt spreken...
Maar indien zulke arbeid my te gemakkelyk voorkomt om er de bladzyden dezer
Ideeën mee te vullen, vanwaar dan dat anderen dien niet verrichten uit eigen
beweging, en dat het zelfs de vraag is of ze daartoe zullen overgaan na ernstige
aansporing? Is het te veel gevorderd dat men zich rekenschap geve van wat men
leest?
Sommigen zullen zich nederig verschuilen achter gebrek aan begrip... en ten
rechte. (222) Ze zyn inderdaad te dom om mee te spreken, en we danken hen voor
de openhartigheid waarmee ze dit erkennen. Jammer maar dat ze nog altyd
ingeschreven staan

*

Door een verdrietigen loop van omstandigheden zyn er tussen het schryven dezer
waarschuwing en de korrektie, vele weken verlopen. Daar Duitsland tot heden toe (3 October
1870) door ongehoord succes den oorlog heeft weten te lokaliseren, zal men menen dat het
gevaar voor inmenging van Holland en België voorby is. Dit is het geval niet. De uitslag van
den tegenwoordigen oorlog brengt in Berlyn zekeren overmoed teweeg, die weldra een koalitie
zal noodzakelyk maken, waarby de Nederlanden als vechtterrein niet kunnen gemist worden.
We gaan een reeks van oorlogen tegemoet. Dit is ook Bismarcks gevoelen, al vertelt hy 't
niet aan interviewers. Gebrek aan ruimte belet my deze stelling hier te ontwikkelen. Ik zal het
later doen.
(1870)
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op de lysten der kiezers, dat ze zich niet te dom vinden om te eten, om hun geslacht
voor te planten, enz.
*
Dit aan 't adres van sommige lezers myner Millioenen-Studiën.

740.
Doch anderen die niet zo vals-nederig hun geestelyke armoed erkennen, waarom
dulden zy by voortduring de belediging van twyfel aan hun verstand, die hun dagelyks
door schryvers wordt in 't aangezicht geworpen? Of is 't geen belediging iemand
wartaal op te dringen als gezonde redenering? Is dit niet letterlyk wat men noemt:
iemand voor gek houden?
Het is me steeds gelukt, elken toeleg van dezen aard, dien ik ontdekte, begrypelyk
te maken aan de eerste de beste persoon van gewone ontwikkeling en kennis.
Meestal, ja immer, ontmoette ik blyken van verwondering dat men zo'n eenvoudige
opmerking niet had gemaakt zonder hulp. Hieraan dan ook is het toe te schryven
dat nooit iemand lust of moed had party te trekken voor 'n schryver dien ik
‘uitkleedde’. Niemand verdedigt de oprechtheid van Zaalbergs moderne gelovery.
Niemand vat den handschoen op, dien ik Muurling, Thorbecke, Bosscha, Van der
Palm toewierp. Daar 't bekend is hoe dikwyls zekere schryvers om 'n onderwerp
verlegen zyn, zou 't vreemd schynen dat zy zulke gelegenheden om eens flink aan
den weg te timmeren, verzuimden, als we niet wisten dat ze overtuigd zyn van de
onhoudbaarheid der reputatiën die ik aanval. In deze overtuiging, niet in vrees voor
myn zogenaamd talent of mooischryvery - een pretext slechts om den stryd te
ontwyken - ligt de oorzaak van 't algemene zwygen.

741.
Het is gemakkelyker (alweer 460) met visachtige domheid de eens voor al tot
uitstekend benoemde voorgangers te blyven aangapen - het minste toch dat den
artist als ‘loon der kunst’

*

Volgens verklaring der redactie van het dagblad Het Noorden waren mijn als feuilleton daarin
voorkomende Millioenen-Studiën den lezers van dat blad - en ik heb grond te gissen der
redactie zelve ook - onbegrypelyk. Schryf eens naar de smaak van zo'n publiek! Dit stelt my
dan ook die redactie heel uilig voor.
Zyn er onder de lezers van dat blad, die tegen 't hun door de redactie uitgereikte certificaat
van botheid protesteren, ik verzoek daarvan blyk te ontvangen.
(1871; geschrapt in 1874)
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kan ten deel vallen - dan te onderzoeken of zy inderdaad den hun toegekenden
kunstrang waard zyn. Wie tot zo'n onderzoek opwekt, is in zeer letterlyken zin een
rustverstoorder, en wordt behandeld als ware hy dit in meer overdrachtelyke
betekenis. De getrouwe schildwacht die tegen den vyand waarschuwt, wordt verwenst
alsof hyzelf de vyand ware tegen wiens overval hy beschermen wil.

742.
Met dankbaarheid nemen wy de middelen te baat, die ons wapenen tegen de
hoofd-industrie onzer dagen: vervalsing van levensmiddelen. Waarom smaadt men
den welmenende die aanspoort tot het analyseren van zielespys? Overal hoort men
bepreken dat geest boven stof staat, en toch neemt men voor den geest voedsel
aan, van 'n gehalte dat ieder voor 't lichaam zou afkeuren. Zelfs 'n paard zou niet
tevreden zyn, indien men by uitbesteding ener haver-leverantie, verzuimde zóveel
gewicht te bedingen op zóveel maat. Naar de zwaarte van 't rantsoen haver dat
men z'n eigen ziel voorzet, vraagt niemand. En wie 't wegen wil, wordt voor een
boos mens uitgemaakt.

743.
Ik ben zo boos. Ik ken geen onverschoonlyker dievery, dan 't bedrog dat we
aanhoudend zien plegen door mannen die, 't zy dan door zelfgekozen standpunt,
hetzy door officiële aanwyzing, moeten beschouwd worden als voorgangers des
volks. In zekeren zin is dit ieder schryver. By 't aankondigen van 'n boek, van een
brochure, by 't plaatsen van hoofdartikels in 'n courant, neemt men stilzwygend de
verplichting op zich, iets degelyks te leveren. Nog altyd zyn er velen die tegen de
kunst van frasen maken hoog opzien, en eerbied voelen voor 't gedrukte woord. De
uitdrukking: ‘het staat in een boek’ geldt nog altyd hier en daar als bevestiging van
kanoniek gezag. Het misbruiken van die middeleeuwse domheid is misdadig, en
elke poging om daaraan een eind te maken, plicht.
Doch - we zagen het reeds - ook zy die niet zo twaalfde-eeuws elken ‘klerk’
aanzien voor 'n geleerde, tonen zich met weinig tevreden. Al zy 't dan zonder
stompzinnige aanbidding, en op anderen grond, ook zy nemen stro voor halmen
aan, en styven alzo door hun trage onverschilligheid, het legio valse apostels in
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de zonde tegen den geest... onheiliger misdaad nog voorzeker dan 't verkopen van
‘gefabriceerde’ boter of verwaterde melk.
En de gevolgen!

744.
In een duits toneelstukje komt een oude grompot voor, die alle fouten, verkeerdheden
en misdaden, aan 't lezen toeschryft. Zyn telkens voorkomende uitroep: das kommt
vom lesen! levert titel en pointe aan 't stuk. Is de soep aangebrand... das kommt
vom lesen! Is er naar zyn inzien miswyzing in 't zielekompas van z'n pupil... das
kommt vom lesen! Heeft hy last van de vliegen... das kommt vom lesen! Dringen
zyn arbeiders aan op hoger loon... das kommt vom lesen!
Welnu, er ligt meer waarheid in die Posse, dan waarschynlyk den schryver zelf
bekend was. Hy die slechts beoogde 't parterre te doen lachen om een scie, leverde
aan denkers een uitmuntend onderwerp tot studie. Ik zeg 't den ouden pruttelaar,
by zeer veel verkeerdheden, na: das kommt vom lesen!
Het verschil tussen hem en my ligt hoofdzakelyk hierin, dat hy - 'n ware Omar alle boeken wilde zien verbranden, terwyl ik aandring op 'n geheel ander soort van
verlichting. Ik wenste dat men goed las, dat men lezen leerde. (502)

745.
Zonder nu te verzekeren dat deze kunst ons eens voor al van aangebrande soep
en vliegen of miswyzende harten zou verlossen, houd ik het voor zeker dat er uit
de slordigheid waarmee men gewoon is de door een boek meegedeelde denkbeelden
in zich op te nemen, veel kwaads ontstaat, en dat het lezen van de meesten niets
is dan een voortdurende studie in verkeerd lezen. Het ware te wensen dat men een
zeer groot gedeelte van den tyd dien men aan lezen besteedt, doorbracht met
denken over 't geen men gelezen had, al was 't dan weinig. M.a.w. dat men zich
oefende in kritiek.
Het veel lezen is alweer een gevolg van traagheid. Men vindt het gemakkelyker
zyn gedachten te laten leiden door 'n ander, dan daarmee te arbeiden op eigen
verantwoordelykheid, en met 'n zelfgekozen doel. In zo verre is aldus het lezen ook zonder terugzicht op 't gehalte der lektuur - inderdaad zeer nadelig.
Voor zeer jonge mensen, wier taak meer in zamelen dan in
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schiften bestaat, kan het nuttig wezen veel materiaal - ter latere verwerking altoos!
- in zich op te nemen, doch er komt een tyd dat de wereld recht heeft iets terug te
ontvangen van wat ze ons meedeelde, of liever, dat ze voordeligen oogst wacht
van 't gestrooide zaad. Dat velen zich niet gehouden achten tot zulke eerlykheid,
verandert geenszins het standpunt van den wysgeer die zich schamen zou steeds
te nemen, zonder ooit terug te geven. Velen begaan de fout waartegen ik waarschuw,
zonder zich te kunnen beroepen op overmaat van lektuur. Zy lezen weinig, en tóch
slecht. Waarmee dezulken hun gedachten bezighouden gedurende den tyd dat ze
niet lezen, is my een raadsel.

746.
De gewone wisselwerking oefent op de verhouding tussen lezer en schryver groten
invloed uit. Verkeerd lezen doet slordig schryven. ‘Ze begrypen het toch niet’ is al
spoedig de indruk van den voorganger die uit de ineptie van z'n jongeren verschoning
meent te mogen putten voor 't verwaarlozen van z'n plicht. En deze slordigheid die
alzo terstond overgaat in 't oneerlyke, werkt op haar beurt nadelig op den lezer, die
haar óf nu en dan bemerkt en daardoor 't vertrouwen verliest op den man dien hy
tot leider voor z'n gedachten koos, óf die maar doorleest zonder zich rekenschap
te geven van 't gehalte der spys die men hem aanbood.
In 't eerste geval is het dikwyls te laat om zónder gids verder te gaan. De gewoonte
om aan den leiband te lopen, ontneemt velen de zelfstandigheid die er nodig wezen
zou om, zónder hulp, den soms moeilyken weg af te leggen die naar waarheid leidt.
En aldus wordt deze geschaad door 't gebrek aan integriteit van wie voorgaven haar
te verkondigen.

747.
Ideeën regeren de wereld. Zou 't er niet op aankomen van welke hoedanigheid deze
despoten zyn? Dit zal niemand beweren.
Ik schryf deze regelen in 't laatst van Juli 1870. Weldra reeds, en over jaren nog,
zal ieder die z'n ‘geschiedenisboekje’ goed in 't hoofd heeft, zich by 't zien van deze
dagtekening, de grote gebeurtenissen herinneren, die voor de deur staan. Meer
dan een millioen mensen maken zich gereed elkander te verscheuren. De
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chassepots zullen wonderen doen. Het naaldgeweer zal den chassepot overtreffen.
De mitrailleuse - een mekanieke vennootschap ter bevordering van ruimte in de
gelederen der mensheid - zal naaldgeweer en chassepot beschamen. Er zullen
zoveel individuen worden gedood, als maar enigszins overeen te brengen is met
de lafhartigheid der krygskunde. (475) Het aantal gesneuvelden zal misschien stygen
tot één-twintigste van 't cyfer der stryders, die zo spoedig mogelyk - retirerend,
flankbewegend, vestingdekkend, positie-innemend, linie-verdedigend, rugwaarts
concentrerend - op korrekt-wetenschappelyke vlucht slaan.
De stryd zal bloedig wezen, want één dode op negentien weglopers is zeer veel
naar de traditie der officiële oorlogshelden. Ik laat nu in 't midden of men zich 't
meest om dien énen dode, of om negentien krygskundigen moet bedroeven, en dit
behoeft ook niet uitgemaakt te worden. De zaak is treurig, hoe men haar neemt.
Treurig! Het graan staat te veld, en wacht tevergeefs op den sikkel. Jonge dochters
wachten. Moeders wachten. De beschaving wacht. Geheel Europa...
Och, dat alles komt later terecht. De Natuur is te ryk om bankroet te gaan, na
welk verlies ook. Wacht maar geduldig voort, graan, moeders, jonge dochters en
beschaving...
Maar intussen is 't leven moeilyk voor wie niet eeuwig is, en niet wachten kan.
‘Wis m'n cirkels niet uit’, zei Archimedes toen antieke Pruisen Sicilië annexeerden.
Laat me myn Ideeën afwerken, o dappere moderne Romeinen des niet meer Heiligen
Duitsen Ryks!
En - ja, dit vooral! - eet niet alles op. Uw heldenmoed is geschichtlich... naar ik
verneem, en ik wil 't wel geloven. Geen goediger getuigen dan geschiedenisboekjes
die men zelf schryft. Maar, eilieve... wat is alles duur op de markt! Uw dapperheid
verslindt alles, o zeer geschichtliche helden, groente, cirkels, rundvlees, boter,
Ideeën, levenslust, fantasie, oud-nieuwe-haring, ziel... alles!
Ge maakt my den arbeid moeilyk. Gy die slechts doodt - en nog maar één op de
twintig, schaamt u! - ge hindert my in m'n werk... my die scheppen moet!
Ik zie honderden ossen en duizenden soldaten voorby m'n wo-
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ning dryven. Dat alles moet geslacht worden. De ossen, tot geestdrift gespoord
door stokken met yzeren punt, in de hand van kleine jongens, gaan zwygend hun
weg. De soldaten - wie, wat spoort hén? - loeien allerlei vreemdsoortige
vaderlandsliefden. De hardnekkigste Hindoe zou lust in rundvlees krygen, by 't
luisteren naar de gezangen van de tweevoeters. Och, die lieve, oprechte, zwygende
ossen!
‘Ich bin ein Preusse’ verzekert de Sakser.
‘Preussisch sind meine Farben’ antwoordt de Nassauer.
‘Sie sollen ihn nicht haben!’ bezweert de Hannoveraan die voor 't eerst van z'n
leven den Ryn ziet, waarvan hem nooit 'n drup toekwam.
‘Der Gott der Eisen wachsen liess...’ ontboezemt 'n kleermaker uit Hessenland.
‘Der wollte keine Sklaven!’ vult 'n Frankforter winkeljongen aan.
‘Vater, ich rufe dich!’ reciteert een Pool van de grenzen.
Nog eens: lieve, lieve, oprechte ossen!
Want... al dat geschreeuw is leugen!
Das kommt vom lesen!
En... alles is even duur! Wie zich niet verbindt tot doodslaan, kan niet leven. De
enige konditie tot welvaart is vernieling. Geen rust dan op voorwaarde van woestheid.
En heel Europa zit te wachten op den uitslag van die zotte tragedie. Overal is
stremming, hinder, stoornis, belemmering, stilstand. Overal is ongeluk...
Das kommt vom lesen!

748.
Ja, van verkeerd lezen, dat van verkeerd schryven 't gevolg is. De lezer zou wel
gedwongen zyn ten laatste vatbaar te worden voor gezonde taal, indien men hem
niet van jongs af had gewoon gemaakt aan onzin. Er leidt een brede weg van
kindergedichtjes, via school, katechisatie, preken, krantengeschryf, deugdmethoden
en ‘geschiedenisboekjes’ naar oorlogsgeestdrift.
Ik vergis me. Die geestdrift zelf is leugen. De weinigen die de vechtcarrière uit
keuze betreden, rekenen daarby veelal op de eigenaardigheid van militaire begrippen
over de heldhaftigheid

*

Gustavsburg, ‘waar Main en Ryn tezamen vloeit.’
(1870)
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van 't garnizoensleven, over de heroïeke diepzinnigheid van ingewikkelde retirades.
De kansrekening levert bovendien gegronde hoop op gerustheid. Zóveel veldslagen
in de eeuw, en dan één dode op de twintig... komaan, ik voorzie den tyd dat
kraamvrouwen de kampagnes zullen meemaken, als geschikte gelegenheid om
haar tyd uit te leggen.
Geen oorlogsdrift dus! We willen 't schreeuw- en meeloop-drift noemen, een
onschuldig genoegen...
Onschuldig? En al de storing die 't bewerkt? Het ‘uitwissen van de cirkels’?
En al de leugens die 't veroorzaakt en als 't ware wettigt?
‘Heldhaftigheid hier, heldhaftigheid daar’... leugen!
‘Drie Fransen joegen twintig Pruisen op de vlucht’... leugen!
‘Eén Pruis versloeg 'n dozyn zouaven’... leugen!
‘De geestdrift is algemeen. Burgers, boeren, vrouwen, soldaten, kindermeisjes,
alles trilt van dapperheid’... leugen!
‘Den laatsten Taler, den laatsten druppel bloed voor 't vaderland’... leugen!
*
‘De Heer is aan onzen kant’... leugen!
‘Men verzekert dat de vyand, de nietswaardige, slechte, gemene, valse, ellendige,
laffe, wrede, onzalige - d.i. alles saamgenomen: vyandige - vyand’... leugen!
‘Weldra zullen onze dapperen’... leugen!
‘Binnen veertien dagen zyn wy in Parys’... leugen!
‘In een ommezien trekken we Berlyn binnen’... leugen!
‘Overwinnen of sterven’... leugen!
‘De vyand siddert voor onze edele woede’... leugen!
‘Het vuur was hevig. Door 'n byzondere bewaring werd niemand der onzen
gekwetst’...
Nu, dit laatste kan waar zyn, en met die waarheid wil ik deze leugen-litanie
besluiten. God zegene de hevige vuren, die niemand kwetsen.
Ik zou wel zo'n vuur willen zyn.

*

Dat een bigotte of zich vroom aanstellenden Koning gedurig met den ‘Heer’ schermt, is minder
zot dan dat de verklaarde vyanden van ‘priesterjuk, bygeloof, klerikalisme’ enz. zich schuldig
maken aan zulke praatjes. In de zeer liberale Kölnische Zeitung van 26 Juli staat: dat der alte
treue Gott keinen braven Deutschen verlässt. Is 't niet om misselyk te worden?
(1870)
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749.
Leugen heerst en regeert. Meent men dat de Wilhelmen en Napoleons al die
schreeuwdrift hadden kunnen gaande maken, indien ze niet van oudsher door
schryvers waren geholpen in 't vermoorden van gezond verstand? Het latyns
spreekwoord, dat aan Jupiter een byzondere taktiek toekent om z'n vyanden te
verderven, is ten volle van toepassing op mensenslachters. Al dementando krygt
men z'n sujetten in de fuik. En dit gek-maken is geboren koningen iets minder kwalyk
te nemen, dan schryvers die niet door afstamming geroepen zyn tot bedrog. Zy
moesten zich niet medeplichtig maken aan de beneveling die ten verderve leidt.
Wie 't woord neemt, ongeroepen, onverplicht, moet wáár zyn.
Alles is in alles. Het verband tussen schryversbedrog - 't onderwerp van deze
nummers myner Ideeën - en de oorlogskwakzalvery die me tegengrynst door 't
venster en uit de couranten, is zo nauw, dat ik moeite heb al 't slachtvee dat voorby
m'n deur wordt gedreven, behoorlyk te onderscheiden van de korrespondentie- en
hoofdartikelen die ik hoor loeien in de dagbladen...
Och, als men lezen kon!
De ossen zouden toch geslacht worden, dát is waar, maar... al die anderen... die
gedoopten, die beschaafden, die vaderlandenlievenden, die onsterfelyk-tweebenigen,
die ‘broeders’... Och, als men lezen kon!
Dat kan men nu eenmaal niet! By al wat heilig is - by de waarheid - men kan het
niet! Zolang er onder de duizenden verslinders van gevecht-bulletins, niemand
gevonden wordt die met den vinger de leugens aanwyst waaruit men krygsroem
distilleert, zolang die aanwyzing geen algemene overtuiging opwekt, zolang zeg ik:
dat men niet lezen kan.
Als kleine handleiding ter ontmaskering van speciale oorlogsleugens, geef ik den
raad stipt acht te geven op de verhouding tussen het getal doden by zulke
gelegenheden, en van hen die niet overwinnende tegen alle afspraak in leven blyven.
Thans nog lopen er volkomen ongestorven Fransen rond, die by Waterloo ‘vaincre
ou mourir’ hebben geschreeuwd, en zulke tegen-'t-accoord-levers treft men in alle
landen aan. We zullen eens rekening houden van 't aantal woordbrekers onder 't
millioen
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‘dapperen dat met zoveel vreugde in den dood gaat voor Vaderland, Koning... of
Keizer’.
Toch zullen er te allen tyde schryvers worden gevonden die 't Volk onthalen op
'n waterig gerechtje van den byzonderen heldenmoed dezer dagen.
En dat zal geslikt worden...
Och, als men lezen kon!

750.
Op dit ogenblik - Juli 1870 - nu de eigenlyke oorlog nog niet begonnen is, leest men
reeds van duitse officieren die zich - behoudens alle militaire eer, natuurlyk! - aan
den vyand hebben overgegeven. Volgens de Kölnische Zeitung van 30 Juli
inaugureerden de heren barons Von Wechmar en Von Villier de dapperhedens die
komen zullen, met kwartier-vragen aan 'n bende Fransen die hen overviel. De
Generaal Leboeuf nodigde hen aan z'n tafel, en vervolgens werden de heren ‘op
erewoord’ naar Parys gezonden, waar ze zich gedurende den oorlog amuseren
kunnen. 't Is vice-versa taktiek, het snel overgeven smakelyk te maken. Daarin zit
juist de misselykheid van de historie.
Overmacht? Eilieve, nooit zyn twee vyandige troepen gelyk in kracht. Indien
mindere getalsterkte 't gevangen-geven wettigt, komt de hele vechtzaak neer op 'n
vergelyking der respektieve stamboeken van de oorlogvoerende mogendheden.
Men zou dan 't schieten en houwen kunnen overslaan. Waar blyft echter in dat
geval, courage, krygskunde, glorie, en vooral: de ‘Heer’ die van oudsher gewoon is
z'n militaire sterkte in zwakheid te openbaren?
Och, als men lezen kon!

751.
Wat al lauweren zullen er gevlochten worden in zinneloos rym! Wat al verrekte
pogingen om iets nieuws te zeggen, staan ons te wachten! Wat al dankbare
Vaderlanden zullen de doodslagers dragen op de handen, in lustwaranden, om te
watertanden...
Ei? In 1866 temidden van de geestdrift die toen aan de orde was, heb ik te Keulen
duitse vaderlandredders van 1815 zien bedelen. Zy wendden zich tot het
stadsbestuur, en werden met 'n kleine
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aalmoes afgescheept. Het door die stumperds geredde Vaderland had weliswaar
veel geld byeen gebracht ‘für patriotischen Zwecken’ maar de geestdrift was van
koers veranderd. De brave, edele, dappere, enz. Oostenrykers van 1815, waren nu
gemeen, slecht, eerloos, enz. en dus was 't besef van de reddery te Waterloo
enigszins beschimmeld. De armoed van die veteranen, en de wyze waarop ze door
't dankbare Vaderland werden behandeld, stond heel nuchter vermeld in dezelfde
couranten die gouden bergen beloofden ter opwekking van nieuwe geestdrift. Men
rekende er op dat Publiek niet lezen kan, en dáárin had men gelyk.
Over twintig, vyftig, jaar, zullen de vaderlanden heel vreemd opzien, als 'n oud
held van 1870, met verzoek om wat deernis - billyke betaling slechts! - op den stomp
wyst van 't been dat hem straks zal worden afgeschoten.
Och, als men lezen kon!

752.
Zou 't helpen, dacht ik gedurig onder 't schryven van deze nummers, indien ik uit
de hedendaagse dagblad-litteratuur voorbeelden aanhaalde van 't misbruk dat door
schryvers wordt gemaakt van Publieks stompzinnigheid?
De taak is gemakkelyk en onaangenaam tevens. Ik neem geen vecht-bulletin of
courant - frans, duits, hollands, om 't even! - zonder dat me 't bloed kookt by 't
ontwaren van zoveel bedrog aan den enen kant, van zoveel schandelyke
begrips-zelfmoord aan de andere zy. 't Is moeilyk te beslissen wat groter verbazing
wekt, de onnozelheid dergenen die met zulk voedsel voor de ziel tevreden zyn, of
de brutaliteit waarmee schryvers op die onnozelheid staat maken.
Maar ik wil de aanmerking ontgaan dat couranten-geschryf geen zekeren maatstaf
oplevert, omdat de redakteurs veelal gedoemd zyn tot haast, en dewyl bovendien
de verplichting om elken dag zeker kwantum te leveren, ongunstig werkt op het
gehalte. Ik noem die haastigheid een zonderlinge verontschuldiging voor leugen,
en betwyfel of 'n rechtbank genoegen nemen zou met de uitvlucht van 'n dief die
gestolen had uit tydgebrek. Bovendien, de leugens waarop de couranten ons
onthalen, zyn gewoonlyk omslachtiger dan de waarheid wezen zou. Ik geloof

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

472
overigens niet dat de verplichting om zekere ruimte te vullen, het verkondigen van
onzin wettigt.
Er zou veel aan te voeren zyn tegen zulke laffe verontschuldigingen van de
dagbladen - die dan toch altyd met hun zot ‘Wy’ zich 't voorkomen trachten te geven
van voorlichters der publieke opinie - maar, ter versterking der bewyskracht, ontleen
ik myn staal liever aan 'n ander soort van schryvery.
Na 't genieten der zielen-ontboezeming van de heren Zaagspoor en Spoorzager,
komt het me niet ongepast voor, den lezer te onthalen op 'n kunststukje van Mr
Jacobus Scheltema. Ik bedoel 's mans demonstratie van de byzondere krygskundige
bekwaamheden die de achttienjarige prins Willem van Oranje by Quatrebras aan
den dag legde.
Deze beide uitersten raken elkander door tegenstelling. De wawelaars in koffiehuis
of spoorwagen vormen gezamenlyk 'tzelfde publiek dat de werken van Mr Jacobus
Scheltema las en toejuichte.
Stipt genomen had ik me by de spoorpraatjes kunnen bepalen, en overigens
verwyzen naar wat ik op andere plaatsen over enige schryvers van naam gezegd
heb. Doch 't is my in de tegenwoordige omstandigheden...
Daar gaan weer vyftig ossen langs myn woning.
...het is me by de chauvinistische krankzinnigheid die overal heerst, by al 't
geschreeuw over moed, vaderlanden en dapperhedens...
Een trein vol helden doet m'n schryftafel schudden. Ze betuigen allen luidkeels
dat ze naar Parys gaan. 't Kan wel waar zyn. De twee officieren van 750 zyn er al.
Op zo'n manier zullen er ook wel Fransen te Berlyn komen. 't Is zeker een der
goedkoopste middeltjes om de wereld te zien.
Nu, by al die oorlogery is my een modelletje van vechtleugens niet onwelkom. In
het door my van Scheltema afgeknipt staal komt iets voor, dat geheel aan de orde
van den dag is: de fameuze krygskunde. 't Kon niet beter. De lezer kan zich daarmee
oefenen in 't wél lezen van de wonder-bulletins die weldra door de couranten - de
part et d'autre - zullen worden opgedist. Want om tot lezen-leren aan te sporen, is
't my in 't eind te doen.
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753.
Scheltema dan verhaalt in z'n ‘Laatste veldtocht van Napoleon Buonaparte’ - let wel
op de U. Dat lettertje beduidt onkeizerlykheid - hoe braaf alle Pruisen, Oostenrykers,
Russen, Engelsen en Hollanders waren. De Fransen zyn eens voor al ware monsters.
Z'n relaas over den oorlog in 't algemeen, en vooral over de rol die God daarin
speelt, is niet zotter dan gewoonlyk. Nog onlangs las ik in een deftig zogenaamd
geschiedkundig werk, dat Napoleon heelhuids uit Rusland was teruggekeerd...
waarom denkt ge? Omdat der alte Gott von Deutschland niet verdragen kon dat de
Duitsers gespeend zouden blyven van de eer der overwinning!
De nederlandse prins Willem was volgens Scheltema een beschaming voor alle
verledene, een voorbeeld voor alle toekomstige helden. Wellington zelf had het
gezegd. 't Zal dus wel waar zyn. Dit is te geredelyker aan te nemen, omdat deze
opperbevelhebber - hoe 't te pas komt, weet ik niet - zo byzonder ‘deugdzaam’
genoemd wordt. Hy deelt overigens dit praedikaat met al de verbonden souvereinen.
De ‘brave’ Alexander, de ‘brave’ Friedrich Wilhelm... 't leger der geallieerden was
'n ware meisjeskostschool van bravigheid. Daarom dan ook is Napoleon overwonnen,
want de ‘Heer’ is altyd voor bravigheid. Vitters zouden nu vragen waar die ‘Heer’
en de bravigheid bleven, gedurende al den tyd dat de Fransen zegevierden... maar
lezers van geschiedkundige werken en oorlogsbulletins vitten niet. Ze slikken wat
men hun voorlegt.
En weer anderen zouden kunnen vragen - als 't vragen een lezer paste - waartoe
krygskunde dient, zolang men ‘met God’ vyanden kan verslaan door deugd? Of
waartoe men nog deugdzaam ook behoeft te wezen, als men zo krygskundig is als
Prins Willem van Oranje?
Deze Vorst - het is te verwonderen dat hy later niet 'n paar werelddelen veroverde
- was reeds op z'n achttiende jaar zo onmenselyk diep ingedrongen in de fynste
fynheden van 't vak, dat hy den oud-gediende Ney verschalkte. ‘Het ware te wensen,
zegt Scheltema, dat men alle deze - door dien vroegrypen prins namelyk - zo
vernuftig bedachte maatregelen, ondernomen om de geringheid zyner macht te
verbergen, konde ontwikkelen, en alzo openleggen hoe de Maarschalk
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Ney, een veteraan in de Krygskunde, door onzen jongen held waarlyk verkloekt is
geworden.’
De Ney-verkloekende maatregelen die Scheltema - uit bescheidenheid zeker overslaat, staan niet te onzer beoordeling. Voorlopig vergenoegen wy ons met
stomme aanbidding van 't onbekende, gegrond op verbazing over 't verpletterend
proefje dat de schryver ons wél gelieft mee te delen.
In 'n reeks van bladzyden vol jargon van kwasi-militaire techniek - flankbeweging,
vleugels die op 'n dorp, kerkhof of hoeve steunen, liniën, rugdekken, aan- opinrukken, enz... dat wil alles saamgenomen dood-eenvoudig zeggen:
heen-en-weerlopen - schynt de zaak eindelyk neer te komen op 'n zeer ongunstig
resultaat, wat ik na zoveel krygskunstige moeite jammer en vreemd vind.
Drie-duizend-en-vyf-honderd man moesten Ney tegenhouden, die vyf- of zesmaal
meer troepen onder z'n bevel had.
En zie, de domme, onkundige maarschalk tastte die vierd' halfduizend man niet
aan, schoon 't ‘punt’ dat zy bezet hielden, van zo groot gewicht was, dat de hele
veldslag van 't behoud of de verovering daarvan afhing. Die hoge strategische
belangrykheid van zo'n ‘punt’ vindt men trouwens overal waar 'n prins kommandeert,
die - na restauratie van z'n vroeger verdreven stamhuis, want anders hoort men er
niet van - in de hoogte moet gestoken worden door voorlichters van de natie.
Het ‘punt’ in kwestie was 'n zeer eigenaardig punt. Werd het door de Fransen
veroverd, dan moesten zy natuurlyk den slag winnen, die 'n paar dagen later zou
plaats hebben. Alexander, Friedrich Wilhelm, Keizer Frans, Neêrlands God en Willem
I met hun respektieve onderdanen waren dan weer onder 't juk geraakt van den
‘wreden Korsikaan’. Europa, 't Heelal en zelfs Nederland zouden weer verzonken
zyn in slechtheid. Al de braafheden die sedert 1815 - gelyk we by ondervinding
weten - de wereld tot 'n paradys hebben gemaakt, waren achterwege gebleven. De
Engelen in den Hemel zouden geschreid hebben van politieke en morele ergernis.
Wie enigszins op de hoogte komen wil van wat er zo al zou gebeurd zyn, indien het
monster niet ware verslagen geworden door den ‘Heer’, krachtig bygestaan door
den achttienjarigen prins van Oranje,
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gelieve z'n deugd en vaderlandsliefde op te frissen door 't van buiten leren van m'n
Zegen Gods door Waterloo, een allerliefst ‘mooi’ stukje.
Maar al die ‘Zegen’ hing af van, berustte op, stond of viel met dat ene ‘punt’. Zo
gaat het dikwyls met ‘Zegen’. 't Schynt een zaak van zeer précaire hoedanigheid te
wezen.
Vitters namelyk zouden alweer kunnen vragen, waarom de deugd en de
krygskunde der Bondgenoten onzen-lieven-heer en den prins zo in 't nauw joegen,
dat zy de reputatie van die twee aanvoerders lieten afhangen van 'n enkel ‘punt’.
Een gewoon sterveling zou menen dat men goden en prinsen niet moest blootstellen
aan een échec, als toch licht kan voorkomen wanneer één man vechten moet tegen
zes. Bovendien had de ‘Heer’ weinig of geen kavallerie by z'n vierd'halfduizend man.
Kortom z'n positie was misselyk, en men moest ‘Heer’ of gerestaureerde prins zyn
om er zich door te slaan.
Hoe de ‘Heer’ 't aanlei om z'n reputatie als oud veldheer te handhaven, beschryft
onze Scheltema niet. Maar de prins...
Wat denkt ge dat de prins deed?
Wat zoudt gy gedaan hebben, lezer?
Ik spaar u 't antwoord op deze vraag. Met al den eerbied dien ik uw deugd en
krygskunde schuldig ben, mag ik u niet in den folterpoel werpen der mirakelzoekende
gedachten-inspanning die nodig is om heel uit de verte iets te vinden dat...
Die frase verveelt me. De prins...
Schrikt niet, Nederlanders!
De prins...
Hoor eens, de ‘Heer’ moet toch een handje geholpen hebben. Zo'n prins is dan
toch, alles wel beschouwd, maar 'n mens. En dan kersvers van de kostschool!
De prins...
Waar blyf je nu, held van de Moskowa, brave des braves?
De prins...
Scheltema verzekert het... Nederland gelooft het...
Natuurlyk! Wie eens aan 't geloven is, gelooft alles, vooral van 'n prins.
De prins...
Arme, arme, domme maarschalk! Wat doe je ook tegen een
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prins te vechten die samendoet met 'n ‘Heer’ en wiens daden straks zullen worden
bezongen door Mr Jacobus Scheltema, voor 't Nederlandse volk!
De prins...
Als hy 't niet gedaan had, waren de aartsengelen mobiel gemaakt. Cherubim
scherpten hun vlammende zwaarden. De Seraphynen oefenden zich op de turkse
trom. De zevende ban der hemelse heerscharen - weduwnaar-engelen met
achterkleinkinderen denk ik - stond op 't punt uit te rukken om den geweldenaar die
vyftien jaren lang den ‘Heer’ geërgerd had...
Maar 't hoefde niet. Want de prins...
Michaël sloeg in 'n hemelsen krygsraad een maatregel voor, die in II Koningen
XIX vs. 35 van goed effekt geweest, en door laatste-veldtochtbeschryvers van die
dagen hoog opgehemeld was. Maar de stumperd vond geen byval. Ten eerste
omdat Caesar en grote Frederik de krygstaktiek zo verbazend gewyzigd hadden.
De michaëlische manier was gedemodeerd. Vervolgens omdat de meeste
hemel-oversten er vast en stellig op rekenden dat prins Willem wel raad weten zou.
En die opinie was zo gek niet. Want onze prins...
Het leger der Assyriërs in II Koningen XIX bedroeg honderd-vyf-en-tachtig duizend
man. Nadat het in één nacht door den ‘Engel des Heren’ verslagen was, schynt
Sanherib - de Korsikaan van dien tyd - nog besef gehad te hebben naar huis te
gaan, althans we lezen in vs 36 dat-i terugkeerde naar zyn Parys en dat hy daar
bleef... 't verstandigste wat hy doen kon, na zo'n onpleizierige ontmoeting in den
vreemde. Er blykt hieruit dat het verdriet over z'n zonderlinge nederlaag hem niet
in 't hoofd was geslagen. Maar eilieve, hoe zou 't hem gegaan zyn, indien hy in
plaats van zo'n ‘Engel’ eens den Prins van Oranje tegenover zich gehad had?
Deze namelyk...
O, hoe duidelyk wordt de Schrift, als wy acht slaan op Gods vinger in de Historie!
Vragen niet sommige wysneuzen, waarom er heden ten dage geen wonderen meer
gebeuren? Dringen niet telkens in vloeken en gebeden alle kleingelovigen op 't
uitrukken der Hemelse legioenen aan? Vergeten ze niet gedurig dat alle Michaëls
volkomen overbodig zyn, zodra letterprinsen
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hun kollega's op gevaarlyke ‘punten’ 't vlammend zwaard in de hand drukken, en
stralende nimben op 't hoofd? Eilieve, wat hebben wy verder te maken met Michaëllen
en Gabriëllen en Azaëllen en al die oude ellen, indien wy de wonderen aanschouwen
die thans volgens 't nieuwe stelsel van deugd en krygskunde worden uitgericht door
prille helden...
Want pril was hy, de prins die in één achternamiddag...
Honderd-vyf-en-tachtig-duizend Assyrische officieren, onderofficieren en
manschappen - geneeskundige dienst, trein en marketentsters niet meegerekend
- kunnen 'n respectabel leger hebben uitgemaakt. En de verdelging daarvan in één
nacht, zonder getrokken geschut, zonder achterladers, zonder mitrailleuse, zonder
nitro-glycerine, zonder couranten-geschryf, zonder korrespondentieartikelen... 't is
inderdaad sterk.
Maar wat is dit alles by de daden van 'n Scheltema's-nederlandsen prins, die...
Sanherib ging naar huis, en hy bleef er. Ney echter, die heel wat anders te
bestryden had dan zo'n doodslaanden engel, zal de kracht niet gehad hebben naar
Ninive terug te keren. Ik denk dat hy flauw gevallen is, toen de prins...
Want deze ontzag zich niet...
Scheltema vergeet te zeggen of hy vermagerde gedurende de conceptie van z'n
krygsplan. Ook of er een H. Geestvlam op z'n schedel neerdaalde toen hy...
't Is te veronderstellen. Almede dat de ouwerwetse Michaël gepensionneerd is.
De prins dan...
Lezer, ge klaagt dat ik u zo lang laat wachten op de mededeling van wat de prins
deed. Ge hebt ongelyk. Het staat u vry als Sanherib naar huis te gaan, en daar te
blyven. Wat my betreft, ik schryf naar 't me lust. Indien 't u niet bevalt, bedenk dat
die Assyriërs ook geen pleizierig lot hadden. Bovendien wie gaarne wonderen
verneemt, moet zich daartoe den tyd gunnen. Ge wacht immers ook wel geduldig
op de tyding van al wat er incroyabels zal verricht worden door de helden die thans
aan beide zyden van den Ryn gereed staan de aartsengelen overbodig te maken?
En de Scheltema's die de feiten zullen verkondigen, wachten immers ook? Zyt ge
dan beter dan zy?
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Vermaak u intussen met wat oefening in 't lezen van militaire rapporten. Dat kan
eerlang z'n nut hebben.
Maar aan alles komt 'n eind. De prins dan...
Let wel op de gegevens. Er was een maarschalk, een fameus ‘punt’ en een jonge
held.
De jonge held had het ‘punt’ en vierduizend man. De maarschalk wou dit ‘punt’
hebben, en voerde bevel over twintigdertigduizend franse Assyriërs die 't voor hem
nemen moesten. Van dit ‘punt’ hing alles af. Vaderland, eer, geloof, zedelykheid,
hemelse reputatie, beurskoers, alles!
En toch nam die maarschalk dat omineuze ‘punt’ niet!
Waardoor was de held van de Moskowa op eenmaal zo dom of zo lafhartig
geworden? Had hy 't besef van militaire ‘punten’ verloren? Durfde hy niet?
Niets van dat alles. Hy durfde wel en wilde wel, maar de prins - wie kan ook op
zoiets verdacht zyn - de prins... verschalkte hem! Dat 's wat anders dan II Koningen
XIX!
Is 't wonder dat Michaël zich beschaamd terugtrekt? Is 't wonder dat er geen
wonderen meer gebeuren na zó'n wonder...

754.
Lezer, my is die satire te gerekt, en ik ben bly dat ze byna uit is. Voor 't lezend
Nederland dat nog altyd z'n scheltemase snorkeryen mooi vindt, is ze noch te lang
noch te lelyk. Alles is goed genoeg voor 'n publiek dat tevreden is met een letterkunde
als sedert het verjagen van den Korsikaanse dwingeland werd, en nog dagelyks
wordt opgedist.
Ja, Ney werd verschalkt door den Prins van Oranje. Deze namelyk:
‘wist, door ruiters van verschillende monteringen zich nu hier dan daar te doen
zien, en door andere behendige manoeuvres...’ Scheltema zegt niet welke? Ik denk
dat de jonge held 'n spiegeltjen op z'n sjako zal gezet hebben.
‘...hy wist daardoor zyn macht groter te doen schynen in het oog des vyands, dan
zy in waarheid was. De Maarschalk werd hierdoor in ontzag gehouden, en van het
schynbaar (blykbaar?) voornemen tot den aanval afgetrokken, vooral dewyl de
stelling der onzen aan de rechterhand gedekt was door de punt van een bos, dat’
enz.
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Er kwam alzo nóg 'n punt in 't spel, en wel ditmaal een bospunt. Ieder zal erkennen
dat dit 'n heerlyk ding is, en we staan verbaasd over de scherpzinnigheid van den
prillen veldheer die 't ene punt wist te gebruiken om de rechterhand van 't andere
punt te dekken. Doch hoe stygt onze bewondering als we 't oog slaan op die
ingenieuze parade met: ‘verschillende monteringen?’ En op de... goedigheid van
den vyand die zich uit ontzag voor 't puntig genie laat terughouden van aanval?
In sommige kinderverhalen speelt de krygslist om rovers af te schrikken door 't
roepen van allerlei mansnamen, een grote rol. Zou Prins Willem de oorspronkelyke
auteur van deze vertellingen zyn? 't Is toch niet te veronderstellen dat de Natuur
twee koppen kan voortbrengen, waarin zulke verheven diepzinnighedens worden
uitgebroed.
Maar... we zyn er nog niet! Nog verder gaat de krygskunde van den jeugdigen
vaderland- en Europa-redder. Misschien voorzag hy dat z'n list eenmaal zou worden
nageaapt, gevulgariseerd. Dit mág niet. Met de uiterste inspanning van z'n
bewonderenswaardig oorlogsgenie gebruikt hy die fameuse punt van dat bos... de
punt die reeds dienst deed door 't dekken des rechtervleugels van al die
monteringen...
Ik voor my denk dat die ‘punt’ tevens gebruikt werd als kleedkamer. 't Ware
ongepast, te menen dat al deze deugdzamen zich uit-, om-, over-, en aankleedden
coram populo. Bovendien, de vyand mocht geen getuige zyn van de voordurende
toiletverandering.
De punt dan die reeds diende tot dekking van vleugel, verschalking en eerbaarheid,
werd tevens gebruikt: ‘om de aankomst van troepen voor 't oog des vyands te
verbergen’.
O, dubbel, drie-, vier-, tiendubbel verschalkte Ney! Een gewoon bedrogene zou
uit het verschil van uniform besloten hebben tot de mening dat de vyand sterk was.
Welk lot wacht den arme die later, by 't voor den dag komen van alles wat zich
verschool achter die omineuse bospunt, tot de verdrietige erkenning wordt genoopt,
dat hy, tegen alle krygskundige ervaring in, precies de waarheid had geraden? En
hoe betalen we onzen ‘tol van hulde’ - styl uit den restauratie-tyd - aan den halfgod
die den vyand neerdondert met zulke ingewikkelde
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kombinatiën? Is 't niet - leen me een gepast woord, o muzen! - is 't niet fameus, z'n
troepen schynbaar te vermenigvuldigen, en ze weg te stoppen tegelykertyd? Is er
iets diepzinnigers te bedenken dan Proteus en Sfinx te zyn in 'tzelfde ogenblik?
Meer en minder te schynen dan men is? De ene helft van z'n kracht te verbergen,
en de andere voor te goochelen als dubbel?
En nu vraag ik welke bewondering ons zou aangrypen, indien Scheltema eens
‘ál de zo vernuftig bedachte maatregelen’ had gelieven te ‘ontwikkelen, waarmee
de jonge held veteranen verkloekte’? Verzwygt hy die uit medelyden met onze
bewonderingsorganen die wellicht bezwyken zouden? Of...
Hoor eens, lezer, ik stel u voor iets minder goedaardig-dom te zyn dan Michel
Ney, en eens te kyken achter de punt van 't bos waar onze schryvers de soldaatjes
van hun rhetoriek aankleden. Ik gis dat ze vaak den slimmen Willem van Oranje in
slimheid overtreffen. Niet alleen dat zy 'n onnozel jagertje beurtelings uitdossen als
kurassier, huzaar of yzervreter, maar er blykt dat ze vaak, wél beschouwd, maar
één mannequin kommanderen, dien ze, om u te bedriegen, aankleden als iets dat
- heel uit de verte, en in 't oog van onkundigen slechts - kan doorgaan voor 'n soldaat
uit de school van gezonde redenering.
Om aan dat bedrog een eind te maken, verzoek ik u... ik bid u, ik smeek u, lezer,
tracht te leren lezen!

755.
Die Mr Jacobus Scheltema was een auctor laureatus. Men vond z'n boek ‘heel
mooi’. Willem I noemde het ‘bondig geschreven, en het kenmerk der waarheid
dragende’. Het is een der deftigste werken die in ons land over de gebeurtenissen
van 1815 verschenen. Scheltema behoorde tot de keur der natie, tot dat gedeelte
namelyk, waaruit men ridders van den Leeuw en leden van 't Koninklyk Instituut
koos. Z'n werk is weliswaar vol zotterny en gemeenheid, maar... 't is niet zotter of
gemener dan de hele litteratuur van dien tyd, waarmee toch ons Nederland
opgetogen was. Natuurlyk, men kon niet lezen!
Zotterny? Lezer, ik ben overtuigd dat ge niet weet wat alzo de gevolgen zouden
zyn van 't huwelyk der Russische Grootvorstin met onzen Kroonprins?
Dood-eenvoudig dat:
‘Niet alleen de betrekkingen tussen de Nederlanden en Rusland
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worden aaneen gevlochten, maar wy zien reeds door den tedersten band een
sluitknoop gelegd, welke beide Ryken en Volken nauwer dan ooit verenigt.’
Hebt ge ooit iets van die tedere banden en sluitknopen gemerkt? Ik niet.
Scheltema's boek wemelt van zulke frasen. En de Nederlandse lezer was tevreden...
omdat-i niet lezen kon. Gemeenheid? In welk hoekje van z'n vaderlandlievende ziel
verstopte vóór 1815 die schryver - en z'n legio geestverwanten! - al de bitterheid
tegen Napoleon en de Fransen, die zich ná Waterloo zo uitbundig openbaarde in
scheldwoorden? Is 't niet of de fabel van den coup de l'âne voor ons publiek
geschreven is? (515, 516). Is er geen laagheid in dat uitjouwen van een verwonnen
vyand? Laagheid vooral in verband met het kruipen voor z'n overmacht, toen men
nog niet door schalke prinsen en ‘Heren’ van hem verlost was?
Maar de lezer was tevreden met al de zotterny en al de gemeenheid die de
voorgangers van de Natie hem durfden voorzetten. Tevreden... omdat-i niet lezen
kon.

756.
En 't is er niet beter op geworden sedert Scheltema. Nu als voor vyftig jaar, ergert
zich ieder die 't met Waarheid wel meent, over 't brutaal misbruik dat er van 't Woord
wordt gemaakt. Het is alsof de schryvers er op rekenen dat er voor 't verwrongen
oordeel geen herstel mogelyk, en dat geen leugen te grof, te plomp is, om door
‘Publiek’ te worden geslikt. De frasen-leveranciers vertrouwen zo vast op de
verkeerde gewoonte van niet begrypen (462) dat zy zich niet de minste moeite
getroosten, om een verkoopbaar aanzien te geven aan de ter markt gebrachte
ongerymdheid. Maak u gereed, lezer, tot het ontvangen van vechtrapporten vol
‘kogelregens’ die alle man volkomen droog laten. Met ‘moorddadige vuren’ die
niemand branden. Het is heden 3 Augustus 1870. De eigenlyke oorlog is nog niet
begonnen - ik denk dat men zich in de beide kampen bezighoudt met ‘verschalken’
en krygskunde - en volgens de dagbladen is er reeds meer kruit verschoten dan
nodig wezen zou om 'n heel leger Assyriërs te vernietigen. Er heerst alom grote
behoefte aan wat oefening in schyfschieten, en... in lezen.
De couranten... doch wy zagen het reeds, zy hebben te weinig
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tyd en te veel ruimte om waar te zyn. De deftige schryvers dan, die wel tyd tot liegen
hebben maar voor de waarheid geen plaats, plegen aanhoudend het bedrog
waartegen ik waarschuw. Ik nodig ieder lezer uit, zich toe te leggen op wat begrip.
Zodra de auteurs bemerken dat hun vervalste waren niet meer gangbaar zyn, zullen
zy óf zich moeten behelpen met de gehate waarheid, óf... welnu: ‘qu'ils se fassent
maçons, si c'est là leur métier’.

757.
Ik lees in de Kölnische Zeitung van 1 Augustus 1870:
‘Saarbrücken 31 Juli. Der gestrigen Matinee...’
Ook den vorigen morgen namelyk waren er heldendaden uitgevoerd.
‘...folgte auch noch eine Abend-Unterhaltung. Lieutenant Von Voigt der bei Brebach
die Feldwachte hatte, wurde, als er abends gegen Blitterdorf vorritt, aus dem
Waldabhange für seine eigene Person mit einem französischen Kugelregen
ausgestattet. Nach seiner Aeusserung hat er Minuten lang dem Schnellfeuer der
Franzosen, das pelotonweise auf ihn fiel, sich nicht entziehen können. Hunderte
von Schüssen, mindestens 30 Gewehre auf eine Person...’
Het is te voorzien dat de lezers van dit oorlogsverhaal - 't opschrift is: Krieg, en
de brave Kölnische bedoelt hiermee niets satyrieks - zich nu Herr Lieutenant Von
Voigt voorstellen als 'n schuimspaan of zeef. Tot m'n groot genoegen kan ik hem
verzekeren dat die officier volkomen welvarend is, en gereed tot nieuwe heldendaden,
gelyk de couranten om die mee te delen, en Publiek om ze voor goede munt aan
te nemen.
De ‘korrespondent van 't oorlogstoneel’ sprak dezer dagen in 'tzelfde blad van
een mörderisches Feuer dat alweder al de daaraan ausgesetzte soldaten geen
haartje zengde. Die korrespondent heet Wachenhusen en is 'n schryver van zekeren
naam, iets wat trouwens op dit ogenblik in Duitsland niet veel zeggen wil.
Ik kan dergelyke voorbeelden by honderden aanhalen, doch bepaal me by deze
twee die voldoende bewyzen dat ik niet overdryf. Wat sarkasme schynt, is
*
eenvoudige waarheid.

*

Later onder de korrektie bygevoegd: By den voortgang des oorlogs nemen de leugens
aanhoudend toe in brutaal miskennen van 't gezond verstand der lezers. 't Is ergerlyk!
(1870)
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758.
Het betoog van de stelling dat er geen boek is, waaruit niet kan geleerd worden hoe
men niet schryven moet, is in de laatste nummers saamgevloeid met den wens
enige afbreuk te doen aan den roof dien 't militarismus dagelyks ongestraft begaat
aan 't gezond verstand, en hierom koos ik als voorbeeld van slechtschryvery een
bydrage uit krygsgeschiedenis. Te zyner tyd hoop ik enige bladzyden te wyden misschien een boekdeel - aan uitbreiding en toelichting van de stelling in 475. Er is
geen vak - na de theologie altoos - waarin meer misbruik wordt gemaakt van de
algemene onbedrevenheid in lezen, dan in de kwasi-wetenschappelyke lafhartigheid
die men krygskunde noemt. En - we zagen het in Scheltema - liegende helden
vinden terstond liegende schryvers die hen te hulp komen in 't bedriegen van de
menigte. Om aan te tonen hoe weinig vertrouwen men schenken kan aan den
Redenaar die oneindig minder van Kritiek heeft te vrezen dan 'n Schryver, wiens
arbeid kan worden onderworpen aan nauwkeurig onderzoek, zeide ik in 718, twee
voorbeelden te willen geven van de wyze waarop misbruik wordt gemaakt van het
Woord.
De publiek-spreker staat ten opzichte van de mogelykheid om zyn taal te
onderwerpen aan nauwkeurig onderzoek, tussen den deftigen schryver en den
koffiehuis-habitué in. Deze verhouding - in verband met het oorlogsgebrul dat me
stoort in myn werk - noopte my een sprong te doen van de firma Spoorzaag & Co.
op ‘Napoleons laatste Veldtocht’ door Mr Jacobus Scheltema.
Door 't aanwyzen der grenzen, meen ik den inhoud bepaald te hebben die
daartussen ligt.
Publieks tevredenheid met spoorzagery en schryvers-bombast op deftige wys
voorgedragen, geeft ons den maatstaf van de wyze waarop in publieke voordrachten
kon worden omgesprongen met de waarheid. Maar hoe schryvers 't aanleggen om...

759.
Oorlogsgebrul dat my hindert in myn werk?
Och, waren 't alleen die zwygende ossen en schreeuwende soldaten...
Maar de leugens! De schryversleugens!
Daar zit ik my in te spannen om zo duidelyk mogelyk te zeggen
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wat ik voor waar houd, ik put me uit in 't zoeken van de meest juiste, de minst
verdraaibare uitdrukking... en al wat me onder de ogen komt - dagbladen, politieke
beschouwingen, leger-bulletins - alles wemelt van onwaarheid.
En dat is welkom! De lezer hongert naar leugens. Welke kans blyft my over,
gehoord te worden?
Dagen lang was ik onmachtig een denkbeeld in te kleden. Moet ik vertellen van
onschadelyke kogelregens? Van weglopende dapperheid? Van... krygskunst?
Ik kán het niet.
Myn gemoed is bitter.
Gy helden die aan gene zyde van den Ryn uitgalmt dat ge vechten wilt en
doodslaan, slaat dood en vecht. Er zyn mensen genoeg op de wereld... te veel
misschien!
Doch waarheid is er niet te veel, en haar vermoordt gy met uw geschreeuw.
Gy die overwinnen wilt of sterven... sterft of overwint in 's hemelsnaam, maar laat
u niet langs myn woning leiden als gevangenen die niemendal overwonnen, en
volstrekt niet gestorven zyn.
Gy die op krygskunst pocht, wacht met uw zelfroem, tot ge een vyand vindt die
staan blyft!
Frankryk sterft aan z'n frasen.
Duitsland zal aan frasen bezwyken.
Och, als men lezen kon!

760.
Ik had ongelyk voorbeelden van leugengeschryf te ontlenen aan Scheltema. Een
paar dagen wachtens zou my een staaltje bezorgd hebben, dat wellicht in deze
tydsomstandigheden dieper indruk had gemaakt. De generaal Von Moltke legt den
volke zyn krygskunde bloot. Die strateeg levert my allergemütlichst de bewyzen
voor myn stelling over de vechtkunst, die ik anders uit veel rapporten en krygskundige
werken had moeten byeensprokkelen. Ik ben hem groten dank schuldig. Maar die
dankbaarheid is niet te vergelyken by de verbazing over de brutale onnozelheid die
zich zó bloot geeft, en over de bêtise van Europa dat aan de in Von Moltke's geschryf
vervatte Enthüllungen waarde hecht.
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aant.

Bedriegt de man anderen alleen, of tevens zichzelf? Meent hy inderdaad iets
degelyks verkondigd te hebben?
Het is mogelyk. En in dat denkbeeld zal hy waarschynlyk ten grave gaan.
Lang na ons nog zullen anderen zich op hém, op zyn krygskundige voorschriften
beroepen. En dat zal zo blyven tot men tegenover 'n vyand staat die lezen kan, en
uit de studie der krygsgeschiedenis geleerd heeft dat de ware krygskunde in moed
en karakter bestaat. Men zal dan inzien...
Neen, toch niet! Na Alexander, na Caesar, na Frederik den Grote, Napoleon I generaals die hun overwinningen aan 't minachten van de schoolregels te danken
hadden! - vergaapt zich nog immer 't leugenbegerig publiek aan praatjes over 'n
wetenschap die geen wetenschap is.
't Is moeilyk iets waars te plaatsen by zo'n geeuwhonger naar bedrog.
En daarom voelde ik my door bitterheid gestoord in myn arbeid.
Op Von Moltke's krygskunde zal ik te zyner tyd terugkomen. De Muurlingen in
uniform hebben my reeds te lang in myn gedachtenloop gestoord. Ik zal trachten
myn ogen af te wenden van den waarheidsmoord waarop strategen en publicisten
hun lezers vergasten, en m'n beschouwingen over Publieke Voordrachten met den
verderen kommentaar over ‘Vrye Studie’ voort te zetten...
Weer een overwinnings-depêche! Ik geloof 't graag, de vyand loopt weg. In plaats
van ossen en helden, zie ik nu dagelyks honderden gevangenen voorby dryven. Al
die individuen staan by den Burgerlyken Stand geregistreerd als: van 't mannelyk
geslacht. Hebben die Fransen een eed gedaan, aan Von Moltke's krygskunde een
Anstrich van degelykheid te geven door succes? Dit zal niet lukken na z'n al te
naieve Enthüllungen. Ik kan lezen, en zal trachten anderen op te wekken dat ook
te leren.
En nu: guerre à la guerre. Ik ben misselyk van al den heldenmoed ‘unserer tapferen
Landwehrmänner’. Het gebluf op de al te lichte overwinning is byna even walgelyk
als de vieze lafhartigheid die deze overwinning zo gemakkelyk maakt.
Och, als men lezen kon!
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761. Vervolg: publieke voordrachten.
Om my te herstellen van den verdrietigen indruk dien 't welig opschieten en gretig
aannemen van leugens op my maakt, keer ik op eenmaal terug naar den man die
te 's-Gravenhage zyn waarheid aan een straatpubliek trachtte te verkondigen. (703)
Het zou me leed doen indien de lezer zich verwonderde over myn sympathie met
dien redenaar. Ieder weet dat de zaak waaraan hy zich toewydde, my ongerymd
en zelfs verderfelyk voorkomt. Doch verwondering over myn deelneming in de
aandoeningen die hem hebben moeten bezielen, zou my een bewys zyn dat m'n
klacht over de pyn die de publieke spreker te verduren heeft, slecht begrepen is.
Het was my volkomen onverschillig wát de man zyn hoorders had mee te delen. Hy
kwam me oprecht voor. Hy meende te goeder trouw een waarheid - en wel een zeer
belangryke! - gevonden te hebben. Die verovering had hem stryd gekost. Hy had
geleden. Hy voelde zich geroepen de vruchten van zyn nadenken, van zyn onderzoek
- van zyn dromen of wensen misschien... om 't even! - te tonen, en de wyze waarop
dat alles ontvangen werd, kwam te nauwkeurig overeen met myn ervaring, dan dat
ik hem niet gaarne de broederhand had toegestoken. Zeker zou 't hem bevreemd
hebben, indien hy geweten had dat in den groep die hem omgaf, geen hart warmer
voor hem klopte dan het myne, 't hart van 'n godloochenaar!
Ik heb den man bewonderd!

762.
En toch, toch blyft het de vraag of de bittere ondervinding die hy by deze gelegenheid
opdeed, te vergelyken is met 'n anderen indruk waaraan de publieke spreker is
blootgesteld, en waarvan ik nog niets gezegd heb. Er zyn toehoorders die middel
vonden den oprechten waarheidszoeker nog dieper te grieven dan door lompe
plagery. Ik bedoel dezulke die schynen te laboreren aan morele diabetes, aan de
vreselyke ziekte die alle voedsel in suiker omzet. Ze kunnen geen woorden vinden
om de mooiigheid van 't gehoorde naar eis te loven. 't Is schoon, heerlyk, magnifiek...
Laat ons aannemen dat de arme apostel het standpunt niet bereikte, dat ik vluchtig
schetste in 640. De toejuiching verrukt
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hem. Zyn gemoed is opgetogen van voldoening. Er is een heerlyke zege behaald.
Hy die in afzondering stryd voerde tegen leugen, hy die 'n veldtocht ontwierp, waarin-i
poogde dat monster een van z'n duizend koppen af te houwen, is geslaagd. By de
eerste oproeping vindt zyn stem weerklank. Is 't wonder dat z'n hart dreigt te bersten
van genot...
Helaas!
Hy weet nog niet, de onervarene, dat de grote vyand van 't menselyk geslacht,
Onwaarheid, juist in zo'n toejuichend auditorium z'n trouwsten bondgenoot heeft.
Hy weet nog niet dat die onvoorwaardelyke mooi-vindery een van de gewoonste
middelen is om z'n taal krachteloos te maken. By de eerste gelegenheid zal hem
blyken dat de algemene goedkeuring van z'n woorden, de minst-kostbare manier
is om den indruk daarvan te doen verflauwen, en zodra hy - naief steunend op 't
bondgenootschap dat zich openbaarde in zo luid geschreeuw - zyn medestryders
oproept om pal te staan in den stryd voor waarheid, ontdekt hy dat men 't zo niet
gemeend heeft. Dat mooi-vinden van z'n woorden was par manière de faire.
Wat moet hy nu beogen by 'n volgende gelegenheid? Hoort men hem zonder
blyken van geestdrift aan, dan is zyn streven onmiddellyk verydeld. En in 't
omgekeerd geval weet hy, door ondervinding geleerd, dat de behaalde triumf een
nederlaag is, daar ze 't aantal vyanden, waarvan hy enigen wenste te verpletteren,
vermeerderd heeft met zoveel leugens als er toejuichende kreten werden geuit.
Deze wyze van bestryding der waarheid is hierom zo hels, omdat ze verraderlyk
is. Wie zich aan de taak wydt het ‘Woord des Levens’ te verkondigen - onverschillig
of hy z'n vermeende kennis ontleende aan mystieke bron of aan nauwgezet
onderzoek der zaken die onder het bereik vallen van z'n begrip - is 'n goed mens.
Dit toch blykt uit den aard van zyn streven. Er is iets kinderlyks in hem. Hy wantrouwt
niet. Hy is er niet op verdacht dat de door hem bestreden vyand zich verschuilt in
de gelederen van hen die hy tegen dien vyand te wapen roept. Hy telt z'n
aanhangers, waant zich sterk, neemt maatregelen, maakt plannen - alles in
verhouding met de hulp waarop hy meent te kunnen rekenen - valt aan en... bezwykt.
De toejuichende
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‘vrienden’ van gister keren zich tegen hem. Hoe dom ook, te geloven dat ze 't
meenden!
Het aantal keren dat ik op deze wyze bedrogen ben, is groter dan ik gaarne erken.
Honderd malen heb ik na 't vervullen van 'n spreekbeurt en wat daarop volgde, den
slaap niet kunnen vatten uit opgetogenheid dat nu eindelyk...
Maar ten laatste wordt de allernaiefste voorzichtig. Ik weet nu wat het toejuichen
van mooi-vinders waard is, en zal my gedragen naar die kennis. Dit is plicht. Want
al schryft de liefde voor, alles te dulden, alles te vergeven, voorzover slechts ons
eigen belang werd gekrenkt, het kan toch niet geoorloofd zyn de belangen der
waarheid in de waagschaal te stellen, door haar willens en wetens over te leveren
aan verraad.

763.
Het is te veronderstellen dat niet allen die den publieken spreker trachten duizelig
te maken door lof, dit doen met het bepaald voornemen hem later af te vallen en
alleen te laten staan. Velen juichen gemakshalve toe, omdat hiervan gewoonlyk
minder ernstig reden wordt gevraagd dan van afkeuring. Dit maakt echter de
teleurstelling van den bedrogene niet minder grievend. Oprechte, ernstige
tegenspraak ware hem liever geweest. Of meent men dat hy niet met graagte elke
gelegenheid zou aangrypen om z'n kennis te vermeerderen, en genezen te worden
van dwaling? De inspanning die hy ten koste legde aan 't gereed maken van z'n
ziel tot behoorlyke mededeling van wat hy meent gevonden te hebben, staat ons
borg dat hy geen welmenenden bondgenoot zal afwyzen. En waarom ook? Bezit
hy niet hoogmoed genoeg om zonder vrees voor vernedering, iets aan te nemen
van een ander? Zou hy duchten, dat z'n kring van onderzoek zich vernauwen zou,
dat de voorraad op te lossen vraagstukken zou uitgeput worden, indien hy door
anderen werd gewezen op 'n feit of denkbeeld, dat aan z'n eigen aandacht
ontsnapte? Stelt hy z'n vatbaarheid tot verder doordringen in 't onbekende zó laag,
dat hy terugschrikt voor 'n al te schralen oogst, indien ook anderen een halm plukken,
dien ze hem met welmenendheid toereiken? Dient hy de koningin van z'n hart zo
slecht, dat hy wangunst voelt by de ontdekking, niet haar énige dienaar te zyn?

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

489
Dit alles ware ongerymd, en zou stryden tegen de vermoedelyke hoedanigheden
van den publieken spreker zoals ik my dien voorstel, van hem namelyk wiens
hoofdeigenschap in hart bestaat. Reeds Labruyère heeft gezegd: la principale partie
(qualité?) de l'orateur, c'est la probité. In die uitspraak ligt meer diepte, dan in al de
schoolse lessen van Hugo Blair of Quintilianus. Toch had ook deze besef van die
waarheid, toen hy zeide: pectus est quod disertos facit.
Valsheid, kleingeestige nyd, kinderachtige eigenliefde... dit alles is onverenigbaar
met de stemming van den waarheidzoeker, die ik trachtte te schetsen in de Inleiding
*
van deze Ideeën. Dat veel redenaars hun roeping anders begrypen, doet hier niets
terzake, daar ik juist tegen dat verkeerd begrypen van hun roeping optreed. Ik zou
't zeer natuurlyk vinden dat de voorlezer van 'n verhaaltje, de deklamator van 'n
gedicht, verklaarde volstrekt niets ondervonden te hebben van wat ik opmerkte. Ik
beschryf wat my wedervoer. Laat anderen hún ervaring mededelen.

764.
De redenaar waarvan ik spreek, moet om te kunnen optreden als voorganger, iets
te zeggen hebben. Hy moet de wereld kennen, die hy naar de maat van zyn kracht
hervormen wil. Hy moet alzo in die wereld hebben geleefd. Hy heeft geleden. ‘Wie
steeds gelukkig was, zeide de eens vergode, later miskende, romanschryver
Lafontaine, heeft slechts de kleinste helft van 't leven gezien.’ Een redenaar moet
gearbeid hebben. Het opvangen, schiften, regelen en verwerken van de indrukken
die 't leven hem aanbood, was hem een nooit afgedane taak. Hy is vermoeid van 't
eindeloos zoeken naar verband tussen oorzaak en gevolg. De bevruchting van zyn
geest geschiedt als by andere kunstenaars, maar... aanhoudend! Dracht en baring
zyn by hem geen sporadisch voorkomende ziele-processen... hy ontvangt, bewaart,
bewerkt en moet weergeven, altyd door! De beeldhouwer legt z'n beitel, de schilder
't penseel terzy. 't Is hun ver-

*

Ook die inleiding is door velen verkeerd gelezen. Ik erken dat dit te voorkomen ware geweest
door duidelyker uitdrukking. De aanhef namelyk is voor 'n imperatief gehouden, terwyl de
bedoeling was: gesteld dat ge door de natuur bedeeld zyt, enz., geenszins: dat ieder zich tot
'n martelaar van de zucht naar onderzoek zou maken. Integendeel, ik schryf dit niemand voor,
en velen raad ik 't stellig af.
(1870)
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gund nu en dan uit te rusten van 't bespieden der Natuur die de modellen levert van
het schone. Nooit legt de waarheidzoeker op algemeen gebied, zyn werktuigen
neder. Elk voorwerp dat zyn zintuigen waarnemen, zegt hem iets, vraagt hem iets,
dwingt hem tot arbeid. Eeuwig door, suist hem uit alles wat vorm of kleur heeft, uit
alles wat geluid geeft, het eindeloos: Waarom? tegen. En waar hy oog en oor sluit,
vervolgt hem de herinnering aan wat hy hoorde of zag, met dringende uitnodiging
om oplossing.

765.
We hebben in 't zo-even aangehaald stuk dat m'n Ideeën opent, gezien wat het loon
is voor dat alles! En deze opmerking is geen klacht, o neen! Ze is alweer een bydrage
ter beantwoording van de vraag: of zogenaamde publieke spreekbeurten de
geschiktste gelegenheid aanbieden om 't gevondene mee te delen? Of zy gunstig
werken op de verspreiding van waarheid?
Zo neen - en reeds herhaaldelyk beantwoordde ik deze vraag ontkennend - dan
is redenary een kwaad dat met alle kracht behoort te worden tegengegaan.
Ik weet - by treurige ondervinding, helaas! - dat ook de openbaring van gedachten
door schrift of druk, aanleiding geeft tot velerlei misverstand. Maar den miskenden
of verkeerd begrepen schryver blyft het beroep op 't nageslacht. Wat door den
tydgenoot verwrongen wordt - hetzy dan met boos opzet, hetzy door scheef oordeel
- zal misschien door den naneef worden terecht gezet, en de hoop hierop kan
menigeen die moedeloos de pen wegwierp, opwekken haar weer ter hand te nemen
om opnieuw den stryd, den zwaren stryd, aan te vangen tegen dwaling en bedrog.
Het was in zulke stemming dat ik onlangs, na lang zwygen besloot de uitgave dezer
Ideeën voort te zetten.
Sedert dien tyd ontviel wel weer herhaaldelyk de pen aan myn hand, maar
plichtbesef dwingt my voort te gaan. (67)
Een opmerkzaam lezer zal in myn werk sporen ontdekken van die stoornis.
Niemand is meer dan ik zelf overtuigd van de onvolledigheid der laatste nummers,
en ik stel my dan ook voor, later nog eens op het schadelyke van ‘Publieke
Voordrachten’ in 't algemeen, terug te komen. Ook hier, gelyk van ál m'n arbeid,
geldt het verdrietig nummer 60.
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766.
Wat overigens het stuk ‘Over Vrye Studie’ in 't byzonder aangaat, ik zeide reeds dat
ik die nummers aanvankelyk heb voorgedragen in 't studentengenootschap van
dien naam, te Delft. Ik vond daartoe aanleiding in 't horen ener redevoering van
Prof. Van Vloten, die in 't licht gekomen is, en waarnaar ik verwys. De geheel
verschillende manier van behandeling zal onnodig maken aan welwillende lezers
te verzekeren dat ik in 't minst niet bedoelde den arbeid van dien moedigen
geestverwant tegen te werken, of iets van wat hy over Vrye Studie zeide, te
bestryden. Integendeel. Met genoegen hoorde ik zyn flinke redevoering, die ik later
met niet minder genoegen gelezen heb. Maar instemmende met nagenoeg alles
wat de heer Van Vloten over dit onderwerp zeide, bleef er naar myn inzien ruimte
voor een andere opvatting, en daarvan heb ik gebruik gemaakt.
Ik acht my tot deze opmerking verplicht, omdat er by sommigen zekere neiging
bestaat om munt te slaan uit schynbare verdeeldheid tussen de leden van 'n
tegenparty. Ik ken personen en korporatiën, die gaarne myn stuk over Vrye Studie
zouden willen doen voorkomen als in tegenspraak met dat van den heer Van Vloten,
en tegen die poging protesteer ik. Indien ik hier en daar de waarheid gezegd heb,
belet dit niet volstrekt - en zelfs volstrekt niet - dat de heer Van Vloten insgelyks
wáár kan geweest zyn. Ik beveel de lezing van zyn hartig stuk ten zeerste aan.
Als bydrage eindelyk tot de gronden waarop ik publieke voordrachten afkeur,
verzoek ik den lezer zich af te vragen of 't aanhoren myner beschouwingen over
Vrye Studie voldoende kan geweest zyn, om de daarin voorkomende denkbeelden
te beoordelen, te schiften, in zich op te nemen of op redelyken grond te bestryden?
Dit ware my onaangenaam, daar ik hierin een hoogst ongunstig kenmerk van het
gehalte myner vrye studiën zou menen te ontdekken.
Doch al ware dit onjuist gezien, ik hoop dat enige kommentaar, beantwoordende
aan het algemeen program dezer Ideeën (Over Vryen Arbeid; deel II, blz. 261) niet
onwelkom wezen zal, en wens daarmede zo geleidelyk voort te gaan als het rumoer
van en over den oorlog - om nu niet te spreken van verdriet en kommer - my zal
veroorloven.
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767. De algemeenheid van wanbegrip (541)
De vraag of dwaling nuttig kan zyn, in den zin dien Voltaire daaraan hechtte in z'n
bekende verhandeling: Si l'erreur, enz., is geen vraag. In de Wysbegeerte die alle
vakken van wetenschap omvat, behoort weliswaar met nog meer omzichtigheid dan
in die onderdelen, te worden omgegaan met axioma's, maar déze ene grondstelling
zullen wy toch wel mogen aannemen, dat de begeerte om ‘wys’ te zyn, om te ‘weten’,
niet kan ten doel hebben de zaken te leren kennen zoals ze niet zyn, maar zoals
ze zyn, m.a.w. dat de wysgeer niet naar dwaling streeft, doch waarheid zoekt.
Dat soms en zelfs vaak, 'n onwaarheid dezen of genen kan te stade komen in
een voorbygaand belang, in byzondere verhoudingen - en op morele gronden is dit
voordeel slechts schynbaar - heeft met de religie des waarheidzoekers niets te
maken. De arts is geroepen tot genezing, onverschillig of de dood van z'n patient
voordelig zy voor een erfgenaam. Middelen die den dood zouden verhaasten, mogen
dezen nuttig voorkomen in verband met zyn eigen welvaart, zy behoren daarom
geen plaats in te nemen in de ziektebehandeling van den geneesheer.
De wereld nu is vol hebzuchtige erfgenamen van deze soort. Het is hun invloed
die zo vaak de waarheid smoort, en we zouden geneigd zyn hieraan de ontzettende
vruchtbaarheid der wanbegrippen toe te schryven, indien we het positief-boze zoveel
esprit de conduite mochten toekennen. Maar die eer ware te groot.

768.
Onverschilligheid, achteloosheid, traagheid, zyn tegenstandsters die de waarheid
meer afkreuk doen, dan opzettelyk bedrog.
De Mensheid is te zwak om slecht te zyn.
Hoogstens weet zy zich op te voeren tot het kunstmatig instand-houden van
eenmaal bestaande verkeerde begrippen die een schynbaar voordeel opleveren.
Uitgevonden echter, opgedrongen, ingevoerd met beraamd plan tot misbruik van
de gevolgen, wordt een wanbegrip zelden. De erfgenamen van de zieltogende
waarheid vergiftigen de zieke niet. Ze dringen slechts den arts op zy, die haar
genezen wil.
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769.
De hoedanigheden die ik opnoemde als byzonder voordelig werkend op het kweken
of onderhouden van dwaling, vinden een machtigen bondgenoot in verkeerd verstaan.
We kunnen nu in 't midden laten in hoe ver deze fout meer aan sprekers en schryvers
of aan hoorders en lezers te wyten zy, zeker is het dat taal nog immer een zeer
onvolkomen middel is tot het meedelen van onze gedachten, en dat vaak de
eenvoudigste stelling behoefte heeft aan een tal van uitleggingen en verklaringen,
die op haar beurt - om aan álle misverstand den pas af te snyden - tot in 't oneindige
weer zouden moeten worden toegelicht en tegen verkeerde opvatting in bescherming
genomen.

770.
Het is moeilyk ons een juiste voorstelling te maken van de gedachtenwisseling der
mensen uit den gryzen voortyd, toen spraak-orgaan en denkvermogen, in
noodzakelyk verband met de zeer geringe ontwikkeling der taal, een nog wydere
gaping dan thans veroorzaakten, tussen alles wat men waarnam of wilde meedelen,
en 't weinige dat men uiten kon. Er moet een tyd geweest zyn, waarin kou en hitte
beide met een gelyke interjektie - hu! of zoiets - werden aangeduid, en ikzelf herinner
my een Javaan te hebben horen klagen dat hy zich brandde, toen hy voor 't eerst
een stukjen ys in den mond nam.
Dit is zo vreemd niet. Ik geloof niet dat één taal in 't bezit is van een werkwoord
dat tot branden staat als vuur tot ys. Kunnen wy - begunstigd met een
woorden-evangelie De Vries en Te Winkel, dat allen wasdom benemen wil aan ons
door eeuwen ontwikkeling zo moeilyk veroverd beetje taal - iemand vertellen hoe
een roos riekt? Hoe pieterselie smaakt? Kunnen wy, anders dan by zeer slordige
benadering een klank beschryven?
Zo ver zyn we nog in lang niet. We hebben nog altyd iets te leren van den genezen
blindgeborene, die den indruk welken een weide op hem maakte, trachtte aan te
duiden door het blazen op een trompet. Hy vond die groene kleur... schétterend.
Van stoffelyke onderwerpen overgaande op de zo veel meer ingewikkelde
aandoeningen van het gemoed (16) wordt de onevenredigheid tussen indruk en
middelen van uiting nog groter.

771.
We zyn hiervan zo overtuigd, dat we 't zelfs een auteur -

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

494
aant.

wiens ambacht het schryven en beschryven is - al te goedig vergeven, indien hy
ons herhaaldelyk den afgezaagden deun naar 't hoofd werpt: dát... dát... dát... ‘is
niet te beschryven’. Die betuiging zelf geldt dan voor een soort van beschryving, en
wordt als zodanig aangenomen door lezers die toch weigeren zouden de rekening
te betalen voor een niet geleverde tafel of kast, welke de schrynwerker had betuigd
niet te kunnen maken.
‘De aanblik...’
Vergeef het Germanisme. Men is ‘onze eigen’ korrespondent van een Hollandse
courant by 't hoofdkwartier van Prins X, Y, Z, en spreekt dus Duits...
‘De aanblik van 't slagveld... niet te beschryven!’
Eilieve, waarde en zeer oorspronkelyke ‘eigen korrespondent’, met dat doel toch
zond men u daarheen. In uw hoedanigheid van Schlachtenbummler, ware dat
beschryven uw taak.
‘De vreselyke wanhoop der blondgelokte Clara, toen zy haar slanken minnaar
sidderend zag nederknielen voor den...’
Een adjektief, o goden, voor dien zandhoop!
Welnu, de wanhoop van die Clara was ‘niet te beschryven’. Maar, beste auteur,
aandoenings-schrynwerker, ge hadt toch op u genomen dat wanhoopstafeltje kant
en klaar te leveren! En al uw byvoeglyke naamwoorden bewyzen dat ge 't leveren
wildet, ja zelfs gy neemt den schyn aan, dat werkstuk geleverd te hebben. Slotsom:
het ware te wensen dat ieder die zich zyner volkomen onmacht bewust is, om weer
te geven wat hy gevoelt, of zelfs om met wat schyn van waarheid te pronken met
wat hy niet voelt, zich eens voor al onbekwaam verklaarde om mee te spreken.
Onbevoegde sprekers en schryvers namelyk werken den noodlottigen wasdom van
wanbegrippen op onverantwoordelyke wys in de hand, en alzo is ook op zedelyk
gebied myn stelling van toepassing: dat er geen boek is waaruit niet kan worden
geleerd hoe men niet schryven moet.
Daar er nu - ook na Sultan Omar en 't verbranden van de bibliotheek te
Straatsburg, waarmee de Pruisen dezer dagen heel onnodig hun overwinningen
hebben geïllustreerd - nog altyd veel boeken in de wereld zyn, zou reeds hierin
alleen een oorzaak te vinden wezen, waarom de mensheid gebukt gaat onder een
zo zwaren last van wanbegrippen.
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772.
En toch is het de vraag, of de betrekkelyke armoede der taal, de onbekwaamheid
van sprekers en schryvers, en het belang dat velen - onjuist redenerende, en dus
onzedelykerwyze - menen te hebben by onwaarheid, zoveel dwaling teweeg brengt,
opkweekt en in 't leven houdt, als de vervloekte hebbelykheid van verkeerd verstaan.
(523)
De dichter van een vaudeville of kluchtspel zou al spoedig worden beschuldigd
van overdryving, wanneer hy by het schetsen der niaiserie van 'n lummel in
knechts-rol, zyn kleuren ontleende aan de werkelykheid. Het komt trouwens ook in
andere opzichten dikwyls voor, dat een vermeende charge minder overdreven is
dan ze schynt (551, 552) en dat de wereld zelf zich - in háár taal, d.i. door 't feit belast met het schryven van rollen welker bouffonnerie ons op de planken zou
voorkomen als overladen. Waar schryvers in dit opzicht zondigen, is het gewoonlyk
door overdryving als zodanig. De fout ligt gewoonlyk niet hierin dat er te veel zotterny
wordt geleverd, maar de geleverde zotterny is verkeerd getekend.
De Jokrisses en Pierrots op de planken trachten te begrypen. Publiek echter, het
Volk, de Mensheid is afkerig van begrip. Men wil bedrogen zyn: vult decipi! De
hebbelykheid van verkeerd-verstaan is een lievelingszonde, die meer dan elke
andere - eigenbelang zelfs niet uitgezonderd - het streven van den enkele die
waarheid verkondigen wil, in den weg staat.
Hebben zy die zich sedert eeuwen den vererenden titel van wysgeer lieten
aanleunen - in stoa, tempel-voorhof of akademische gehoorzaal, om 't even - over
het algemeen hun plicht gedaan in het pogen om hoorders en volgelingen van deze
noodlottige hebbelykheid te genezen? Neen.

773.
De meeste wysgeren van beroep, zy die door de natie betaald werden om 't Volk
voor te lichten, vonden het beneden zich, aan te dringen op juist verstaan. Misschien
ook huiverden zy terug voor het in 't leven roepen van een opmerkzaamheid die
ook van hún kant zekere nauwkeurigheid van uitdrukking zou noodzakelyk gemaakt
hebben, waarover zy zich gemakshalve liever niet bekommerden. (13)
Locke schynt hierop een gunstige uitzondering gemaakt te heb-
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ben, en ik hoop terug te komen op zyn wyze van opvatting der Wysbegeerte.
De meeste andere heren zou men - voor zo ver in dit betoogje vereist wordt kunnen verdelen in antieken en modernen, de laatsten onderverdeeld in wat ik nu
gemakshalve franse en duitse school wil noemen.
Hoe beantwoorden gewoonlyk die voorgangers aan den eis welken men den
wysgeer stellen kan?
Behalve Aristoteles en weinige anderen die de goedheid hadden zich enigszins
met de lieve Natuur te bemoeien, meenden de Ouden te voldoen aan hun roeping
als waarheidzoekers, door 't formuleren van een paar korte scherpgepunte frasen,
of door het aannemen van een ongewone beschouwings- of levensmethode. Een
en ander werd door vooringenomen leerlingen als kort begrip van wetenschap,
zedelykheid en staatkunde aangenomen en verspreid. Nog heden ten dage geldt
by velen zo'n afgebrokkeld stuk wysheid uit den voortyd, als een soort van orakel
dat alle vragen beantwoordt, alle bedenkingen oplost. Als 'n arkanum dat alle rampen
geneest.
‘Lacht om alles!’ roept de een, en de wysheid is gereed.
‘Weent om alles!’ schryft een ander voor, en de bevredigde wereld treurt zich
gelukkig.
‘Woont in 'n ton, en weest lomp tegen Alexander’ raadt een derde aan, ‘dát is de
ware wysheid!’
‘Niemand gelukkig voor z'n dood!’ verzekert een vierde, die vergeten heeft er by
te zeggen of men ná z'n dood wel gelukkig wezen zal. Enz.
Het ware een al te gemakkelyk werk, door het byeenbrengen der voorbeelden
van zulke antieke extrakt-wysheid, aan te tonen hoe weinig de oude filosofen op de
hoogte waren van hun roeping. Hun uitspraken zyn merendeels onbeduidend,
dikwyls duister, gewoonlyk onpraktisch, vaak zelfs onwaar, en byna zonder
uitzondering van niet de minste toepassing op de vraag: wat is waarheid? Het
onderzoek naar den aard der dingen stond by de meesten, als een taak van geringer
orde, op den achtergrond. Van Solon wordt uitdrukkelyk gemeld dat hy de kennis
en de verklaring van natuurverschynselen verwaarloosde, om zich uitsluitend toe
te leggen op... zedekunde en politiek. De moraal en
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staatkunde van dien Wyze schynen dus buiten de Natuur gelegen te hebben... bien
lui fasse!

774.
Zulke watervrezende zwemmeesters levert de bende der moderne wysgeren in
menigte op, en vooral de Duitse school heeft 'n onoverwinlyken afkeer van al wat
is. In stede van voorlichting, leverde deze aan het waarheid-behoevende Volk byna
immer een verward, kwasi-diepzinnig weefsel van frasen, welker inkleding alleen
van lust tot onderzoek afschrikt.
En ware dit laatste maar altyd het geval geweest! Nadeliger nog werkte de mening
die velen zich opdrongen, dat men het verkondigde begreep, dat de ziel inderdaad
gevoed werd door zulke spys. Het was hiermee alweer als gewoonlyk: Publiek wilde
bedrogen zyn, en kauwde gretig op de distelen die Kant, Fichte, Hegel en dezulken
hem voorzetten. Zodra een van deze namen zich leende tot schoolleus, was er
geen eind aan de eetlust, en menigeen die zich onverzadigd verklaard had, na 't
gebruiken van Oud- en Nieuw-Testament - waarin dan toch zeer veel schoons
voorkomt, al beschouwe men die boeken slechts uit 'n geschiedkundig en litterarisch
oogpunt - betuigde zeer voldaan te zyn na 't orberen van een reeks syllogismen die
van niets uitgaande op niets neerkomen.
Duisterheid en diepzinnigheid zyn voor de velen die 't begrypen niet gewoon zyn
(462), zaken van gelyken aard, en veel beroepswysgeren maakten van deze
begripsverwarring te allen tyde een zeer onzedelyk misbruik. Het credo quia
absurdum is van meer algemene toepassing dan men meent. ‘'t Zal wel mooi zyn,
oordeelt het Volk, want ik begryp er niets van.’

775.
Er ligt in dit aanhangen van 't onbegrepene, een blyk hoe overtuigd velen zyn van
hun geestelyke onwaarde. By uitbreiding immers kan men daaruit besluiten dat de
menigte, minder ingenomen met de zaken die ze wél begrypt, haar eigen
bevattingsvermogen laag schat: ‘wat onder 't bereik van myn verstand valt, kan niet
veel byzonders wezen.’ De inkonsekwentie waaraan zy die - soms onbewust! - aldus
redeneren, zich schuldig maken door aanmatigende verheffing op eigen oordeel in
andere zaken, is geen andere dan die welke wy aantreffen by
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élke nederigheid. Ze komt overeen met de moeite die de kleinstedeling heeft, zich
'n gewezen buurjongen als uitstekend man voor te stellen. Het: ‘hy woonde by ons
in de straat, ik heb hem perfekt gekend’ enz. is eens voor al een tegenwerping, als
deze of gene zo'n bekende pryst. De indruk: ‘hy dien gy verheft, behoorde tot myn
kring, was myn gelyke, en kan dus geen uitstekend persoon zyn’, ligt voor de hand.
Smaadt men echter het dorp, de stad, het landje waartoe de aangesprokene behoort,
of liever nog hemzelf in verband met die nationaliteit, dan keert op eenmaal de zaak
om, en hy neemt u euvel dat ge hem, zyn kring, of z'n dorp, geringschat.

776.
Het spreekwoord: onbekend maakt onbemind, is slechts ten dele waar (1). Het
tegenovergestelde komt minstens even dikwyls voor. Velen voelen zich aangetrokken
door het vreemde, en zyn afkerig van 't eenvoudige, van 't bekende. Myn aandringen
op juistheid van uitdrukking en goed verstaan zal - wat wysgerig belang aangaat in de ogen van velen achterstaan by een Kantiaans vertoog over Kritik der reinen
Vernunft of iets dergelyks.
Deze klacht over de voorliefde voor 't oneenvoudige, voor 't minder gewone, strydt
geenszins met myn wrevel over de alom heersende gewoonheid. Integendeel. Juist
het platste ordinarisme vermeit zich gaarne in 't vals-verhevene, in nagemaakte
diepzinnigheid.
De eenvoudigheid van de eisen die ik by alle wysbegeerte vooropstel, is bovendien
minder gewoon, dan men denkt. Ze is velen vreemd geworden, als blonde of bruine
haren in de poeder-periode, en veel beroepswysgeren hebben - als belangzuchtige
pruikenmakers - sedert eeuwen dit scheef oordelen aangemoedigd.
‘Waar zouden wy blyven, als 't poeieren ophield?’ riepen de kappers voor honderd
jaren.
‘Wat zou er van óns worden, indien het streven naar waarheid zo eenvoudig
ware?’ klagen de filosofen te Königsberg, Göttingen, Jena en... elders.
Een ogenblik, heren! Niet het streven naar waarheid is zo eenvoudig - vooral niet
nadat gy, als velen uwer antieke voorgan-
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gers, u beyverd hebt haar zo onvindbaar mogelyk te maken - ik beweer slechts dat
de methode volgens welke naar waarheid behoort gestreefd te worden, eenvoudig
wezen moet. En daartoe zyn juistheid van bepaling en duidelykheid van uitdrukking
aan den enen kant, inspanning om goed te verstaan aan de andere zyde,
hoofdvereisten.
Dat de franse philosophes enigszins beter dan de meeste duitse kollega's
beantwoordden aan het hen betreffend gedeelte van dit program, kan niet ontkend
worden. Het lag dan ook in de rede, dat zy die zich meer toelegden op de kennis
der zaken die onder hun waarneming vielen, zich moesten bedienen van
nauwkeuriger uitdrukkingen dan de duitsers die liever 't ongeziene behandelden.
De tekening van huizen en bomen zal steeds scherper lynen vorderen dan die van
een wolk. Wie de zaken naspoort welke men zien en tasten kan, voelt zich door den
aard van z'n onderzoek genoopt tot nauwkeuriger beschryving dan de meta-wysgeer
die 't onderwerp zyner studiën in z'n verbeelding zoekt.

777.
Dit meer preciese echter van de franse School - in verband met het volkskarakter,
en den smaak der hoorders - heeft al zeer spoedig aanleiding gegeven tot afdwalen
in tegenovergestelde richting. Wat aan de ene zyde van den Ryn verloren ging in
pretense diepte, werd aan den anderen kant versplinterd in uitgebreide
oppervlakkigheid, waartoe de verregaande armoede van de franse taal ruimschoots
't hare bybracht. Ginder meende men wysgeer te zyn door iets onbegrypelyks te
zeggen. Hier maakte weldra ieder aanspraak op dezen rang, die 'n allertriviaalste
waarheid in een dogmatisch kleed had gestoken. De duitsers brachten hun School
in de wereld. De fransen haalden de wereld - met straat en al soms - in de School.
Hier was het: la sagesse en sabots. Ginds Wissbegierde in toga, met allonge-pruik
en verder toebehoren, hoe muffer en ungeniessbarer hoe liever. Welnu, Pallas
Athene draagt noch pruik, noch klompen. Haar attribuut is een uil, een beest dat
helder ziet in 't donker.
Dat ook hier alweer de afwyking van den waren weg, voortdurend divergerende,
ten laatste uitloopt op een bespottelyk doel, zou desnoods kunnen blyken uit het
spraakgebruik. In
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Frankryk is 't woord philosophe gaandeweg van betekenis veranderd. Van de tien
keren dat men 't daar hoort gebruiken, wordt negen maal bedoeld: iemand die 't
leven makkelyk opneemt, een onverschillig mens, iemand die zich in alle
omstandigheden weet te schikken. En ook zy die minder ver afdwaalden in de
opvatting van dit woord, hechten er toch zelden de betekenis aan, die daarvan
etymologisch - ook in onze taal - onafscheidelyk is. (33)
Het verloren gaan der juiste waarde van 't woord philosophe, is de verdiende straf
van hen die de schone roeping miskenden het Volk voor te gaan in streven naar
waarheid.

778.
Dat alzo noch de antieke noch de moderne wysgeren veel toebrachten tot het
uitroeien van wanbegrippen, behoeft geen betoog, om nu niet te spreken van de
dwalingen die zyzelf in 't leven riepen of deden voortduren. Het is dus niet te
verwonderen dat het Volk zich getroostte by voortduring niet te verstaan wat zo
zelden 't verstaan waard bleek, en hieruit vloeide al zeer spoedig voort, dat ook
zulke uitspraken van denkers onbegrepen bleven, die een beter lot hadden verdiend.
Het spreekt vanzelf, dat er uitzonderingen zyn, en dat niet álle voorgangers in zo
hoge mate hun plicht verzuimden. Als voorbeeld van beter inzicht, wys ik op den
engelsen wysgeer Locke, die - als de meeste van z'n landgenoten, op bespiegelend
terrein - zich evenzeer voor hirngespinstige duitse verwardheid, als voor de banale
oppervlakkigheid der Fransen heeft trachten in acht te nemen. Locke is gemeenzaam
zonder platheid, degelyk zonder jacht op klassieken tint. In één woord: Locke is
bruikbaar, een vry zeldzame hoedanigheid in hen die men gewoonlyk wysgeren
noemt.
Een volledige beschouwing van zyn leven en werken kan hier niet verwacht
worden. In algemeen verband met myn herhaaldelyk geopenbaarde inzichten, wys
ik op z'n uitspraak: dat er in de wetenschappelyke beoefening van werktuigkunde
meer wysbegeerte steekt, dan in alle filosofen-systemen. Dit is een wáár woord, al
klinkt het waarschynlyk te eenvoudig in de oren van heren metaphysici.
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779.
Men bedriegt zich echter door te menen dat Locke het wiskunstig beheersen der
stof als uitsluitend onderwerp der wysbegeerte beschouwde. Liberaler - en logischer
vooral - dan byv. Solon die, de zwaarte van z'n eigen lichaam miskennende, de
materie geen aandacht scheen waard te keuren, ‘stelde hy vurig belang in alles wat
nuttig kon zyn voor het menselyk geslacht’. Zó drukt een levensbeschryver zich uit,
waarschynlyk zonder er aan te denken hoe bitter de satire is, die hy met deze
eenvoudige woorden over vele van Locke's kollega's uitspreekt.
En, zegt hy op 'n andere plaats, Locke was vyf-en-dertig jaren oud, toen hy z'n
beroemd Essay over het ‘menselyk oordeel’ schreef. Hy voelde zich hiertoe opgewekt
door het bywonen van een redetwist tussen personen van diepe geleerdheid en
groot verstand, die in weerwil dezer hoedanigheden maar niet tot een behoorlyke
slotsom konden geraken. Locke, zwygend nadenkende terwyl de anderen zich
uitputten in de poging om hun gevoelens te doen zegevieren, bemerkte dat de
moeilykheid lag in het verschillend gebruik van de woorden, en dat men elkander
niet verstond. Deze opmerking in een byzonder geval, verheffende tot algemene
thesis, klom hy op tot den oorsprong van onze denkbeelden, onderzocht de bronnen
waaruit zy vloeiden, en toonde den invloed aan, dien het misbruiken van woorden
op ons redeneervermogen heeft.
Niets is algemener dan wanbegrip...
Ik nodig ieder wien dit verschynsel treurig voorkomt, met verwyzing naar Locke's
opmerking uit, de kwaal naar vermogen te bestryden:
door zich als spreker of schryver toe te leggen op juistheid van uitdrukking,
door als lezer of hoorder zich te oefenen in juist verstaan,
door in géén hoedanigheid genoegen te nemen met zinneloze praat.

780.
- Wat ligt daar in 't water... daar ginds naast het vlot?
- Een dooie kat misschien...
- 't Lykt er te groot toe. Het is...
- Wat zou 't wezen? Misschien...
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- Een mens?
- Waarachtig... een mens!
- Een vrouw. Ik zie haar kleed...
- Ik onderscheid de haren...
- Ja, 't is een vrouw!
- Een drenkeling! Spoedig, hulp, hulp!
Ieder schreeuwt. Sommigen helpen. De drenkelinge...
Ja, 't scheen een lyk, en wel van een vrouw. Publiek stroomde op 't vlot. De arme
dode werd vrygemaakt van de balken waaronder ze gedeeltelyk verscholen lag.
Men stuwde, trok, plaste, duwde... vatte het kleed, een arm, de haren, het hoofd...
weldra was het lyk naby den oever.
Maar... wás 't een lyk? Wás 't een dode?
Misschien leefde de ongelukkige nog?
Dat zullen we straks onderzoeken, na eerst een uitstapje te hebben gemaakt in
den graventyd, en by de notabelen van het dorp...
Ik heb vergeten te zeggen - en misschien was 't niet nodig, omdat het vanzelf
spreekt - dat de dorpsjeugd gedurende den twyfel over de ware natuur van 't dryvend
voorwerp, met stenen daarnaar geworpen had...

781.
Boerenjongens zyn op dit punt als andere mensen. Zy stenigen wat ze niet begrypen,
behoudens hun recht om later te pronken met de vreemdigheid van 't geval.

782.
Vrouw Maria van Bourgondië dan, had in den jare 1477 goed gevonden, toe te
geven in den aandrang op herstel van de sedert lang door wylen haar
oorlogzuchtigen vader in 't vergeetboek geplaatste ‘Privilegiën’ dezer landen. Ze
moest wel. De Koning van Frankryk had zich ‘met vyandschap en kwaadwilligheid,
zonder recht of reden’ van vele Bourgondische plaatsen meester gemaakt, en de
staten van Holland en Zeeland werden op de te Gent beschreven ‘dagvaart’
uitgenodigd: ‘de Hertoginne met raad en daad te willen byspringen’. Zo zeggen de
oorkonden.
Alvorens dit te beloven, klaagde men ‘dat deze landen door de oorlogen die Hertog
Karel tot aan 't einde zyns levens gevoerd
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had, zeer bearmt, ontgoed en t'ondergaan waren, en derhalve eer behoorden verlicht
dan meer bezwaard te worden.’ Bovendien: ‘der Landen en Steden voorrechten en
vryheden’ waren herhaaldelyk geschonden. De herstelling hiervan werd tot
voorwaarde gemaakt van de hulp tegen dien bozen Lodewyk XI. De Hertogin
beloofde al wat men vorderde. Ze zou trouwen noch oorlogvoeren zonder permissie.
Vele oude schulden werden kwytgescholden. Vreemdelingen zouden uitgesloten
*
zyn van alle ambten. Geen nieuwe tollen zouden worden ingevoerd dan onder
goedkeuring van de Staten, enz. enz. Het was een kostelyk dokument. De toenmalige
bezorgers van de nederlandse welvaart hadden niet alleen geen hoofdzaken
vergeten, maar zelfs zich verledigd tot het stipuleren van bepalingen, welker
belangrykheid waarschynlyk aan myn aandacht zou ontsnapt zyn, lezer. En misschien
zelfs aan de uwe.
Er was namelyk by dat ‘Groot-Privilegie’ ook gedacht aan drenkelingen.
Waarschynlyk om den landzaat op te wekken tot dappere bestryding des meesters
van Olivier den baardscheerder en Tristan den beul, bepaalde Vrouw Maria dat een
in 't water gevonden lyk niet geheel en al op 't droge mocht worden gehaald, voor
de schout of andere gerechtspersonen daarby tegenwoordig waren. Vraagt men
waarom dit alzo geschiedde, dan krygt men ten antwoord: ‘die bepaling behoort tot
en steunt op 't symbolisch recht’ of zoiets, hetgeen wel zeer geleerd en juridisch
klinkt, maar niets opheldert, waarom dan ook de velen die klank voor zin nemen,
met zulke uitlegging volkomen tevreden zyn. Zó tevreden zelfs, dat lang na Vrouw
Maria, na een half dozyn Lodewyken, na alles wat er liggen kan in vier eeuwen
welgevulde Historie, het Volk nog altyd vasthoudt aan 't kostbaar Privilegie om z'n
drenkelingen niet op 't droge te halen. Men heeft sedert dien tyd Pausdom en 't
gebruik van honigmee afgeschaft, hier en daar werelden ontdekt, hoepelrokken,
culs-de-Paris en

*

Of Maria zelf van deze bepaling gedispenseerd was, staat niet vermeld. Toch is dit te
veronderstellen, daar de Hollanders steeds by voorkeur hun vorsten ontvingen uit het
buitenland. Een inderdaad nationale regering hebben we nooit gehad. Het bloed onzer graven,
prinsen, stadhouders, enz. was altyd vol ‘vreemde smetten’ waarvan - gelyk bekend is - de
overige Hollanders ‘met onbeklemde borsten’ finaal ‘vry’ zyn.
(1870)
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crinolines ingevoerd en weer afgedankt, sterrenkunde beoefend, theologie
bestudeerd, ja zelfs nu en dan de Natuur...
Erken, lezer, dat er in vier eeuwen veel gebeuren kan.
...Maar Vrouw Maria's drenkelingen-privilegie is blyven bestaan!
Ik ben overtuigd dat de goede ziel, indien ze nog leefde, en op haar ouderdom
kans had gezien iemand liefde in te boezemen - ze zou nu omstreeks vierhonderd
en twaalf jaren geteld hebben - heel gerust in 't huwelyk zou kunnen treden zonder
permissie van onze Tweede Kamer. Niemand zou er aan gedacht hebben haar dat
schenden van haar geloften euvel te duiden. Maar, die drenkelingen... ziedaar een
andere zaak! Het Volk laat dát Privilegie niet los. Niets is algemener dan wanbegrip,
zeide ik...

783.
- Halt nu... niet verder! Ze moet in 't water blyven, riep de joelende menigte.
- Ja, ja, in 't water blyven tot de burgemeester komt!
- Ja... of de veldwachter!
- Neen, 't hoeft niet!
- Met de voeten toch?
- Ja, ja, met de voeten in 't water!
- Neen, helemaal!
- Neen, alleen met de voeten! Dát is genoeg!
- Jy wil 't altyd beter weten dan 'n ander. Ik zeg je dat ze 'r helemaal in moet. Naar
den kant mag ze gehaald worden, dat 's waar... maar meer niet.
- Dat heb ik ook altyd gehoord.
- Welzeker! De dominee zelf heeft er over gesproken.
- Ja, en de notaris...
- En de dokter ook. Er is zelfs 'n boek over...
- Juist... zó is het!
- En ik zeg, dat ze met de voeten...
- Maar je hoort nu immers dat het in 'n boek staat!
- En de meester heeft er over gesproken op de school. M'n jongens zyn er mee
thuis gekomen...
- Dat is waar, de meester heeft het ook gezegd!
- Met de voeten!
- Helemaal!
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- Neen... Ja... Neen... Ja... Neen...
Twist, als onder wysgeren.
Helaas! Ik kon geen uitspraak doen. Ik had het Groot-Plakaatboek niet by de
*
hand. Doch al ware dit anders geweest, wat zou 't gebaat hebben? Het Volk laat
liever Vrouw Maria zelf met al haar privilegiën verdrinken, dan 'n jota op te geven
van een door misverstaan in 't leven gehouden vooroordeel.
Misverstaan? Ja. Want by een vorige gelegenheid, toen in datzelfde dorp de zotte
mening dat men een drenkeling niet terstond op 't droge mocht halen,
hoogstwaarschynlyk 't leven had gekost aan een ongelukkige die anders ware te
redden geweest, hadden de notabelen de handen ineen geslagen, om nu eens
voorgoed den indruk uit te wissen, dien dat zonderling staal van symboliek recht op
't gemoed des Volks schynt gemaakt te hebben. De schoolmeester had er over
geleraard, de dominee gepreekt, de dokter gewaarschuwd, de notaris betoogd...
het mocht niet baten!
En toen had zich ‘het Nut’ met de zaak bemoeid. De verlichting der dorpsnotabelen
was met eenparige stemmen neergelegd in 'n boekje dat gratis zou verspreid
worden...
Alles tevergeefs! Koppige domheid zegevierde als vroeger. En de arme
drenkelinge...
Gelukkig, ze wás dood! Ik behoefde my niet te verzetten tegen de barbaarse
domheid der menigte die, áls ik 't gewaagd had, myzelf al zeer spoedig tot een
doornat slachtoffer van Vrouw Maria's symboliek recht zou gemaakt hebben.
Hieraan had ik my moeten blootstellen, indien ik den minsten twyfel had gevoeld
aan de zekerheid dat we hier met een lyk te doen hadden. Het Volk zou in dat geval
myn welmenendheid hebben beantwoord met ruwheid, smaad, mishandeling...
Zoals 't gewoon is, indien men het wil opwekken tot juist verstaan. Er is vaak
moed nodig tot het voeren van den stryd tegen misverstand. Dat kan ieder weten
die ooit 'n verhandeling over Vrye-Studie geschreven heeft.

*

En dit heb ik ook nu niet. Ik herinner me niet den juisten tekst van dat artikel, evenmin of
daarin tevens iets wordt gezegd over 't afsnyden van gehangenen, waaromtrent by het Volk
een gelyksoortig vooroordeel bestaat.
(1870)
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784. Raden en oordelen in verband met kansrekening. (541)
Die speler te Homburg was minder excentriek dan men meent. Eens aannemende
dat hy door redenering niet tot zekerheid of waarschynlykheid geraken kon, was de
kans op juist raden aan beide zyden gelyk, en het overlaten van de beslissing aan
een buiten den invloed van zyn wil gelegen omstandigheid, won hem den tweestryd
uit. Hy was verantwoord, en hierom is 't de meesten - ook aan heel andere speeltafels
dan van 't rouge-et-noir! - gewoonlyk slechts te doen.
Is het vasthouden aan traditie, iets ánders dan 't gelovig staren op de pruiken van
't voorgeslacht? Zien we niet byna overal eigen oordeel vervangen door het zweren
by de woorden eens Meesters, dien wy - indien hy nog leefde, en zich aanmeldde
om wat krediet - als insolide de deur wyzen zouden?
Men volgt A, B, C - liever nog de meerderheid van 't hele alfabet - volstrekt niet
omdat men die heren hoger stelt dan de pruik van een croupier, geenszins omdat
men waarde hecht aan hun oordeel, doch gewoonlyk alleen om zichzelf de moeite
en 't gevaar der verantwoordelykheid van de beslissing te besparen. Wat men
geweten noemt, is den meesten niets dan een soort van boekhouding over de
meningen van den kring waarin men zich beweegt. De Alfoer die zyn bruid afgehakte
koppen ten geschenke brengt, de Christen die geschiedenis, levensmiddelen en
moraal vervalst, de Turk die drie, vier, of meer vrouwen heeft, de Kannibaal die z'n
medemensen opeet, de minister die alle volksbelang meent te mogen samenvatten
in zyn carrière... zy allen houden zich met het oog op den eens voor al aangenomen
leidraad, voor verantwoord. De opmerking dat er ándere kriteriën ter beoordeling
van mensenwaarde zouden kunnen worden aangewezen, dan 't onnozel meegaan
met de omgeving, verbaast hen.

785.
De ganse moraal der wereld zou misschien kunnen worden saamgevat in de
woorden: doe als de meesten.
Het dienstnemen onder de meerderheid belooft een aangename loopbaan. Alle
kerkhoven liggen vol nuttige burgers, brave echtgenoten, trouwe vrouwen,
liefhebbende moeders en gehoorzame kinderen, die 't in de gelederen van deze
armee tot maarschalk
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brachten, zonder zich ooit te vermoeien met de afmattende velddienst van Vrye
Studie op 't gebied der zedelykheid.
Ze deden als de meesten.

786.
We mogen 't zo vreemd niet vinden, de moraal verlaagd te zien tot een soort van
kansrekening, indien we het oog slaan op de hulpmiddeltjes waarvan men, ook in
andere verhoudingen, gebruik maakt om 't lastig zelf-oordelen te vermyden. Een
rechter acht zich verantwoord door 't wyzen op... de Wet? O neen, op de uitlegging
die door dezen of genen aan die wet gegeven is. Men ziet het, de Homburgse speler
staat niet alleen met z'n pruiken-religie. De veldheer - zagen wy niet dezer dagen
daarvan de misselykste voorbeelden? - gaat niet te rade met eergevoel, moed,
vaderlandsliefde, mannelykheid... hy roept z'n officieren byeen, en laat hen verklaren
dat het neerleggen van de wapens precies overeenkomt met de - door allerlei oude
pruiken alweer - vastgestelde begrippen over militaire eer. Enz.
Zowel deze veldheren als die rechters, meegaande met de meerderheid, achten
zich verantwoord. En zelfs de velen die benadeeld worden door zulke luie en
lafhartige opvatting van plicht, buigen deemoedig het hoofd voor slotsommen van
'n kansberekening die aan 't meegaan met traditie de voorkeur gaf boven
zelf-beslissende individualiteit.
Hoe is het, wat het berusten in die kansrekening aangaat, met Landsbestuur en
Regering gesteld? In autokratisch geregeerde landen heeft men eens voor al
aangenomen dat de oudste zoon van zeker individu - die op zyn beurt geen andere
aanbeveling meebracht, dan dat ook hy eenmaal de oudste zoon van z'n vader was
- volkomen geschikt wezen zal om te beslissen over alles wat in verband staat met
's Lands welvaart.
Is dit lukraak spelen met het heil der volkeren iets minder zonderling dan de
pruikenmethode van dien speler?
‘Geenszins, roept hier de republikein, en 't is dan ook daarom dat wy...’
Andere pruiken op 'tzelfde kopstuk zetten, is myn antwoord. De kans - want
kansrekening blyft het - op 't wél behartigen van de algemene belangen, is in een
meer of min gemaskerde republiek niet veel groter, - en zelfs geringer misschien dan in een
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aant.

despotisch geregeerden staat. Ik vraag waarom de gemiddelde tint der pruiken van
de familie Kappelman - een misselyk mengseltje! - met meer juistheid het
eerstvolgend rouge of noir zou prognosticeren dan de kleur der haren van een
Romanoff?
Nero kán worden opgevolgd door Titus of Trajanus, maar 't gemiddelde van de
algemene intelligentie, met of zonder census, is laag, en blyft laag. (9)

787.
En al ware dit anders, dan nog worden krachten die niet in één richting werken,
verlamd, en zelfs nu en dan geheel vernietigd. Het beslissen by meerderheid van
stemmen, is... een der zotste pruiken waarnaar een volk z'n speelzetten regelt. Elke
dwaling die ooit heerste, werd eenmaal door een meerderheid op 't kussen gebracht.
(6-9)
En ook Montesquieu's uitspraak dat de minderheid gewoonlyk het recht aan haar
kant heeft, hoezeer misschien faktisch gegrond, mag niet leiden tot verandering van
richtsnoer. Het beroep op de geringheid van 't aantal geestverwanten zou slechts
in enkele gevallen getuigen van oprechtheid en moed, dikwyls van jacht op
excentriciteit - een zeer ordinaire fout - en zelden van praktischen zin. Nooit zal een
wysgeer dit gebrek aan medestanders beschouwen als blyk van waarheid. Hy dringt
aan op bewyzen die geput zyn uit de behandelde zaak zelf.
Maar... tot het leveren hiervan is oordeel nodig. Oordeel vordert arbeid, en dezen
schuwende, handelen wy als de pointeur die z'n spelers-verantwoordelykheid meent
te dekken door 'n beroep op de kleur der pruik van een croupier.

788. Wysbegeerte een roeping van allen. (542)
Verdeling van den arbeid gaat samen met staathuishoudkundige en technische
ontwikkeling. Er was een tyd dat elk z'n eigen brood bakte, en in afgelegen streken
is dit nog het geval. Aanvankelyk was ieder individu landbouwer, krygsman,
wapensmid - dat wilde eenmaal zeggen: steenslyper - jager, visser... alles tegelyk.
't Spreekt vanzelf dat de vervaardigde voorwerpen gebrekkiger waren, dan toen
men begon zich meer in 't byzonder toe te leggen op een bepaald vak. Dat nog
thans velen hun bedryf uitoefenen op een wyze alsof zy belast waren met
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andere funktiën tevens, doet niet terzake. De regel is, dat verdeling van arbeid
gunstig werkt op de soort en de verkrygbaarheid van 't produkt.
Of echter deze staathuishoudkundige en technische vooruitgang tegelykertyd
verstandelyke ontwikkeling bevordert, is de vraag. De man die jaren lang niets doet
dan gaten steken in het uiteinde van dunne staafjes yzerdraad, maakt zich weliswaar
verdienstelyk omtrent de naald-fabrikatie, maar zal waarschynlyk stilstaan op den
weg van verstandelyke ontwikkeling. En zelfs in de techniek die aan zyn werk
behoefte heeft, wordt hy ten laatste geheel onbekwaam tot elken anderen arbeid,
dan dien waarop hy zich in 't byzonder toelegde.
Ik stel me voor, dat zodanig werkman in aanraking kwam met Plato, Pythagoras
of Aristoteles, of ook slechts met dezen of genen Jack-of-all-trades uit den
vóór-middeleeuwsen tyd, en dat hem door wysgeer of half-wilde - beiden even
universeel in hun levensopvatting - gevraagd werd:
‘Kom aan, medemens van laten datum, vertel my eens wat je zoal weet, kent,
kunt en doet?’
En hoe onze werkman zou antwoorden:
‘Ik prik gaatjes.’
Noch de oude wysgeren, noch de handige woudloper zouden zeer gesticht zyn
over den vooruitgang van hun nageslacht, al zy 't dan dat ze verbaasd stonden over
de fyne bewerking van 'n borduurnaald.
By het zien van een horloge ware hun bewondering ten top gestegen, maar ze
zouden de individuen geminacht hebben, die wel gezamenlyk millioenen dergelyke
voorwerpen vervaardigen kunnen, doch waaronder geen enkele - geheel alleen
werkende - een horloge maken kan, of uitvinden zou wanneer dit niet geschied was.

789.
Deze achteruitgang van den individu, ten gevolge der verdeling van den arbeid, is
niet alleen van toepassing op hand- of fabriekwerk. In den handel, in wetenschap
en kunst, in bestuurszaken, alom ontwaren wy uitbreiding van algemeen werkende
mechanische kracht, ten koste der ontwikkeling van byzondere personen.
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Men verdeelt, verdeelt, verdeelt...
Ik voorzie den tyd dat ieder zich een bepaald atoom zal kiezen tot voorwerp van
studie of behandeling. Ja zelfs een fragment daarvan...
‘Dat weet ik niet’, antwoordde my eens een hoofd ambtenaar by 't Ministerie van
Koloniën, toen ik hem om zekere inlichting verzocht, ‘ik ben by delegatiën’.
De man hield boek van de in Indië door officieren en ambtenaren ten behoeve
hunner Hollandse verwanten gestorte gelden - een diepzinnig vak! - en grondde
daarop het recht op volslagen onwetendheid in alle andere dingen.
Ook zo'n delegatie-specialiteit had ik gaarne eens in aanraking gezien met
Aristoteles.

790.
Welnu... het algemeen welzyn vóór alles! Eist het belang van allen, dat de eenling
onbeduidend zy, we mogen daarover niet klagen. De onsterfelyke Mensheid gaat
boven den vergankelyken mens. By konflikt moet het mindere voor 't meerdere
wyken. Dit is natuurwet. Dit is noodzakelyk. Dit is goed.
Diezelfde noodzakelykheid zal wel teweegbrengen dat er te allen tyde
weerspannige werklui zyn, die meer doen - en dus iets anders - dan gaatjes prikken.
Maar, al berusten wy nu in die onderdelige africhtings-methode, waar slechts
spraak is van uurwerken en bureau-machines, de vraag is of wy even inschikkelyk
mogen zyn omtrent den staat van blokkade dien onze zeden over algemene
wysbegeerte hebben uitgesproken? Ik geloof dit niet.
Het voordeel dat de Mensheid trekken kan uit welbegrepen verdeling van den
arbeid, zou meer dan teloor gaan, het zou zich verkeren in stellig verlies, indien
individuele botheid de hoofdvoorwaarde zyn moest van algemeen welzyn.
De eisen der industrie veranderen by den dag. Waar zou 't heen, indien ieder zó
vastroestte in werktuiglyke gewoonheid, dat hy by de minste wyziging in de behoeften
der maatschappy, als non-valeur moest worden afgeschreven? Zou niet zeer spoedig
't mensdom gelyken op een troep afgedankte trekvaart-schippers die werkeloos en
troosteloos - maar vooral hongerig! - zitten te staren op een voorbystomenden trein?
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En de delegatie-prikkers? Wat moet men met hen aanvangen, als er eens niet meer
uit Indië naar Nederland gedelegeerd wordt? Waar moeten zy heen?
En de ministers, en de verzenmakers, en de dagbladschryvers? ‘En gyzelf?’
vraagt men my.
Ik kan op myn eer verzekeren dat ik dezer dagen een vry bruikbaren bezem heb
gemaakt van wilgetwygen. Dien zou ik Aristoteles tonen. En Pythagoras hoop ik
tevreden te stellen met myn bewys voor zyn theorema, dat eenvoudiger en eleganter
is dan 't Euclidische. (529) Een present-exemplaar van m'n Ideeën zou nuttig zyn
voor Plato, die misschien de onkosten van z'n akademie-reis naar 't mystiek Egypte
had gespaard, indien hy wat eerder geweten had dat de waarheid eenvoudig is.

791.
Wysbegeerte, zucht om te weten, te begrypen, is de roeping van allen. Dit moet
erkend worden door ieder die 't woord etymologisch juist opvat.
Dat men, by ándere opvatting, en stilstaande by den zotten akademischen zin
dien de meesten daaraan hechten, de filosofie zonder scha missen kan, stem ik
toe. Het is dan ook alleen door spraakverwarring, door spekulatie op misverstand,
dat valse apostelen het algemeen eigendom tot 'n privatieve broodwinning van
weinigen hebben weten te maken. (340)
Een zwakke poging om dit bedrog te fnuiken, vinden wy in den titel die te onzent
aan een leraar in de Natuurkunde wordt toegekend. De zodanige heet doctor of
magister in de philosophia naturalis, in de natuurlyke wysbegeerte. Hy leraart over
den aard van de dingen die bestaan.
Deze benaming is niet zonder ironie op zekere kollega's, welker leraarschap zeer
speciaal de dingen schynt te omvatten die niet bestaan.
Het is eigenaardig dat deze, welker specialiteit officieel met de al te hoffelyke
woorden: bespiegelend, transcendentaal, enz. wordt aangeduid, in het dagelyks
leven de geenszins overbodige omschryving van de soort der door hen beoefende
Wysheid achterwege laten, ten gevolge waarvan het woord wysbegeerte zonder
meer, allengs de betekenis heeft erlangd, die wy daaraan in de
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Duitse School, en ook by ons, gehecht zien. Als gewoonlyk berust dit wanbegrip op
't verwringen der betekenis van een woord, op mis-verstaan, op misverstand. En
met behulp hiervan hebben de beroeps-wysgeren hun vakje tot een voor het plebs
onbereikbare specialiteit weten te maken.

792.
De natuur-filosofen staan veel lager in de schatting des Volks. Voor ruim een jaar
hield een zeer geacht hoogleraar te Delft, voorlezingen over onderscheidene soorten
van sluiting en sleutels. Ik ben overtuigd dat die poging om iets te verkondigen van
praktisch nut, den waardigen man benadeeld heeft in de achting van alle smeden
en slotenmakers.
‘Is me dat nu 'n geleerde? Hy spreekt over dingen die wy verstaan.’
Al uit zich het volk zo niet, ja zelfs al denkt het niet zo, het laat zich leiden door
zulken indruk.
Met dommen ondank wordt de eerlyke navorser van waarheid, die de vrucht van
z'n streven meedeelt, geminacht. Stompzinnige eerbied is het loon van den
onoprechten kwakzalver, die zich met den zeer problematischen oogst zyner kennis
in een akademisch Isis-tempeltje opsluit.
Zo wordt, met gelyke ongerymdheid, de vrek geacht naar den rykdom dien hy
verondersteld wordt te bezitten, en niet de verkwister, noch zelfs de edelmoedige,
naar 't geen hy geeft.

793.
Het meedelen van de gevonden kennis door natuur-onderzoekers, al kostte hun dit
dan ook gewoonlyk den nimbus van geheimkramery, lag in den aard der zaak, en
behoeft alzo geenszins aan edelmoedigheid te worden toegeschreven. By 't
behandelen van de stof, was men wel genoodzaakt telkens in aanraking te komen
met het Volk, zonder hetwelk nieuwe ontdekkingen niet in praktyk konden overgaan,
noch aan proefneming onderworpen.
Zolang mogelyk evenwel hebben sommigen getracht hun meerdere kennis en
verkregen resultaten, als specialiteit te exploiteren. Astrologen, alchimisten,
natuurprofeten, verkochten de resultaten hunner wetenschap, of den schyn daarvan,
zo duur mogelyk. En niet in eerbied alleen lieten zy zich betalen.
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*

Ook klinkende munt was deze heren welkom, zolang die te bedingen was.
Hoe dit zy, hun specialiteit werd, met of tegen dank dan, aldra publiek domein.
Niet alzo de boven- of ónnatuur-wysgeren. Nog altyd reikt de hand van den leek
niet tot den wolk waarin ze by voorkeur hun laboratorium opslaan. Het onbegrypelyke,
het ontastbare, het ongenietelyke van hun wetenschap, bewaart haar voor
ontheiliging, en zy kunnen nog lang zonder konkurrentie hun vak blyven uitoefenen.

794.
De weduw van een predikant deed my eens schriftelyk de vraag, of wysbegeerte
kon samengaan met theologie? Dit was, naar ze my verzekerde, een der
onderwerpen waarover haar echtgenoot het meest gepeinsd had. Vol onzekerheid
over dit vraagstuk was hy gestorven. En zy, nu ook hoogbejaard, wenste zo gaarne
iets meer daarvan te weten voor ze 't hoofd neerlegde.
Zo beleefd en verschonend mogelyk, kleedde ik een antwoord in, dat eigenlyk
hierop neerkwam: indien de theologen volstrekt onwetend willen blyven, zullen zy
van begeerte naar wysheid geen last hebben. Voelen zy echter die begeerte wel,
dan maakt deze hen tot filosofen, en ze zullen weldra ophouden theologen te zyn.
Maar de goede oude dame was niet tevreden, 't geen ik dan ook niet verwacht
had. Háár opvatting van 't woord filosofie verzette zich tegen de eenvoudigheid van
myn antwoord.
Ach, er had moeten inkomen van de soort van wysbegeerte die op onze akademiën
tot 'n specialiteit gemaakt is, en die door menigen Rohan nog altyd met dertig-duizend
frank 't flesje betaald wordt!
Dewyl ik nu van die filosofie geen verstand heb, kon ik de arme heilbegerige ziel
niet helpen. Tot troost echter verzekerde ik

*

Voor slechts honderd jaren wist Giuseppe Balsamo (Cagliostro) zich een flesje met chemisch
praeparaat om vuur te maken - wy zouden thans zeggen: een doosje lucifers - door den
Kardinaal Rohan te doen betalen met dertig duizend franken. ‘Maar, zeide hy erby, hij deed
dit uit menslievendheid, en omdat Rohan een zyner meest volgzame leerlingen was, die
verdiende het licht te zien.’ Nu... licht wás het!
(1871)
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haar dat het tobben zelf van haar echtgenoot, en ook háár onderzoek, veel op
wysbegeerte geleek.
Dat wist ze niet. Ze meende dat daartoe een diploom nodig was, veel grieks, en
ismen of anen.
En dat geloven velen.

795.
Nog immer gaan sommigen met hun verstand om, als zekere Katholieken met hun
zieleheil. ‘Dat is de zaak van den pastoor.’ Voor wysbegeerte worden de professors
betaald.
Als in de industrie, schynen velen ook in deze zaak zekere verdeling van den
arbeid wenselyk te achten, en te geloven dat het vergaderen van kennis, het
nasporen van de oorzaak der dingen, aan voorgangers kan worden overgelaten.
Ieder ander zou volgens dit stelsel kunnen volstaan met z'n registerwerk over...
delegatiën of iets dergelyks.
De gilden zyn - nog niet geheel! - afgeschaft. Alles roept en schreeuwt om
vry-handel, vry-verkeer, vryen-arbeid, emancipatie...
Alles is uitbundig in betuigingen van vryzinnigheid...
En tegelykertyd legt men voortdurend zyn verstand aan banden, door het opsluiten
der begeerte om te weten, te kennen en te kunnen, binnen de gehoorzalen der
akademie.
Wie 't ploegen, zaaien, maaien, dorsen uitbesteedt, en zelfs het malen en bakken...
Tot het eten toe, inklusief...
Bedenke dat hy toch altyd belast blyft met de ‘eigen digestie’ waarover ik me zo
verheugde in 338, een tekst waarvan ik nu geloof de strekking enigszins te hebben
toegelicht.

795a. Afkeer van arithmetische juistheid
Het geloof aan de drieëenheid, aan den overgang van niets in iets.

796. Meeting te Batavia in mei 1848
De heren die deze opschudding bewerkten, gaven duidelyk blyk dat zy niet het
minste begrip hadden van de verhouding tussen Indië en Moederland. Dit belet niet
dat een hunner - 't is te hopen dat hy later wat wyzer geworden zy - jaren lang
minister van Koloniën geweest is, en nu - 1870 - als Gouverneur-Ge-
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neraal aan het hoofd staat van de indische bezittingen, een omstandigheid die ten
zeerste pleit voor de zedelyke grondstelling dat men nooit z'n kinderen moet
verdrinken... als 't jongetjes zyn. De man heet Mijer.
De heer Rochussen, die in 1848 door de Nederlandse Natie belast was met de
funktiën van Kommandant op 't oorlogsvaartuig Insulinde, deed met het smoren van
die meeting z'n bezworen plicht. Het gekibbel over liberalismus of behoud had niets
te maken met den hem door instruktie en aard der zaak voorgeschreven
gedragsregel.
Ik onthoud me nu van verdere behandeling dezer kwestie, en van de daarmee in
verband staande eisen der zogenaamde liberalen, omdat ik een en ander uitvoerig
behandel in m'n tweede brochure over Vryen-Arbeid waarnaar ik meen te mogen
verwyzen.

797. Zekere theologieën. (554)
Wat niet is, is in 't geheel niet. Het ongerymde is niet, en wat niet is, is ongerymd.
De lieve logika verbiedt ons alzo aan dit adjektief een vergelykenden of
overtreffenden gradus toe te kennen. Alle ongerymdheden zyn precies even...
ongerymd.
En dit spyt me nu enigszins, omdat het my de gelegenheid beneemt te verklaren
dat het Protestantismus me ongerymder voorkomt, dan de leer der Katholieken.
Een keten is niet sterker dan zyn zwakste schakel. Wie dus ketens gebruiken wil,
moet met de schakels waaruit deze bestaan, voorzichtig omgaan. Dit nu doen de
Protestanten niet. Ze vylen gedurig hier en daar iets weg, en toch willen zy blyven
beweren dat de samenhang behouden bleef. Dit is te veel verlangd.

798.
Kinderen vermaken zich met het opzetten van gebogen speelkaarten die elkaar na
't omstoten van de achterste in den rug vallen. - Daar ik nu niet van legers of
Krygskunde spreek, ligt er ditmaal in het laatste woord niets onzinnigs. Schoppenboer werpt klaver-zes om. Klaver-zes bewyst gelyken liefdedienst aan
ruiten-aas. Deze stuwt weer zyn voorman. En zo gaat het voort tot de laatste kaart
toe, die we nu, ter ere van de onbevlekte ontvangenis, harten-vrouw zullen noemen.
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Al die kapucyntjes - zo noemden we die goedige kaarten in m'n jeugd - staan op
hun plaats, vallen als helden en doen dus hun plicht. Maar wie er een tussenuit
neemt, breekt het verband, en kan dan niet verlangen dat schoppen-boer middellyk
oorzaak worde van hartenvrouws val. Die eis zou onbillyk wezen.
De protestanten zyn zo onbillyk. Ze gaan ruw om met de tussenstaande
kapucyntjes, en toch blyven zy verlangen dat O.L.V. ter-zaligheid-van-Harten in
oorzakelyk verband blyve met den schoppenboer die Adam en Eva uit den tuin
jaagde.
Ik zou dit ongerymder willen noemen dan 't vermaak der kinderen die de
kapucyntjes zo aardig wisten op te zetten.
Alle vyftig kaarten staan op vry gelyke - immers aan het doel beantwoordende afstanden tussen het oude Paradys dat in Genesis verloren ging, en 't celletje van
den biechtvader, waarin men zich op een splinternieuw Paradys abonneren kan.
En... mocht er hier of daar een echt kapucyntje ontbreken, de inventieve jeugd
der mensheid heeft die gaping aangevuld met eigengemaakte poppetjes van
perkament. Daar liggen bullen en breven gereed in menigte, waaruit de jonkheid
knippen kan naar hartelust.
Wie zich met kapucyntjes vermaakt, mag dit knippen niet versmaden.
Daar echter ongerymder reeds geen woord is, moet ik my ook van den superlatief
onthouden, en dus zwygen van 't allerongerymdste, van de modernen.
Ze komen er goed af.

799. Iemand die in zichzelf de nodige geschiktheid heeft. (554)
Hier betreden wy een allergevaarlykst terrein. Wie zal de hier bedoelde
eigenschappen beoordelen? M.a.w.: wie is bevoegd tot het schatten van...
bevoegdheid?
Gelyk veelal moeten wy ons hier behelpen met fiktiën. Behoudens achtslaan op
tegenbewys, nemen wy aan dat een getuige de waarheid zegt. Wy nemen aan dat
een schoenmaker verstand van schoeisel heeft. Wy nemen aan dat een expert...
expert is. Nu, dat moet wel. Doch al zyn wy in veel gevallen veroordeeld genoegen
te nemen met zulke armzalige hulpmiddelen ter be-
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aant.

nadering van waarheid, om te geraken tot onbloedige afdoening van zaken - het
enig bereikbaar doel der zogenaamde Justitie - de wysbegeerte mag zich niet
tevreden stellen met zulke by-gebrek-aan-beters. Haar doel is niet ‘zaken af te doen’
maar waarheid zoeken.
Zeer wel weet ik dat ook dit doel onbereikbaar is (1) doch dit is de vraag niet, wyl
deze mislukking geen afbreuk doet aan de waarde van het streven. (146, 147, 517)
En ook zy is wel genoodzaakt gebruik te maken van hulpmiddelen van nog minder
gehalte dan 't reeds zo feilbaar eigen aanschouwen.

800.
Wat wy zekerheid noemen, is slechts een verondersteldhoge mate van
waarschynlykheid, en het is onze plicht - by benadering alweer - den juisten grens
te bepalen, waarop dat veronderstellen zou overgaan van kleingeestige scholastieke
ziftery in onwysgerige lichtvaardigheid.
Men mag den ‘filosoof’ die zich onzeker betuigt van z'n eigen bestaan, ongestraft
oorvegen geven. Hy zal niet klagen. Hy mag niet verzekeren dat ge hem geslagen
hebt.
Wy mogen aannemen als zeker dat er een land is dat Spanje heet. Dat zekere
rivier in Amerika Maschaschabe, vader der vloeden, genoemd wordt. Maar het
voorschieten van fondsen op châteaux in dat Spanje - Böhmische Dörfer, zeggen
de Duitsers - is ónwysgerig, als 't nemen van aktiën in Law's
Mississippi-maatschappy, of in de hedendaagse spoorzwendelaryen die daarvan
de plaats innemen.
Dat er ten tyde van Jezus, Joden waren, zal wel zeker zyn. En daaronder waren
schoenmakers, d.i. ambachtslieden die schoeisels vervaardigden, waarvoor nu te
onzent laarzen, schoenen, muilen en klompen - Holzblocken - in de plaats gekomen
zyn. Dit mogen wy met enige gerustheid een tweede zekerheid noemen. Wy geven
den wysgeer verlof de grens waarvan ik zo-even sprak, uit te zetten tot het aannemen
van de zekerheid dat er onder die Joodse schoenmakers een was, die den
perzischen naam Ahasveros droeg. Ook dat die man zich ongastvry betoonde, en
den gemartelden Jezus een dronk water weigerde. Nog meer: die onvriendelyke
ambachtsman werd zeer oud...
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Dat spreekt vanzelf. Wie slechts eigen leed voelt, kan 't lang uithouden. Medelyden
is afmattend.
‘En z'n baard groeide...’
Ook dát neem ik aan als zeker. De lezer zal me heel goedig vinden, vandaag.
‘Onze Ahasveros liep rond...’
Niets is zekerder. Oude mensen kunnen den slaap niet vatten. En als men dan
zoveel schoenen gemaakt heeft, is niets natuurlyker dan die op z'n ouden dag te
verslyten.
‘Hy kon geen rust vinden...’
Dit is 't zekerste van alles. Ik ook niet, al weigerde ik dan nooit een dronk waters
aan een martelaar.
‘Hy kwam te Rome...’
Schitterende zekerheid. Dáárheen immers leidt tout chemin?
‘Op z'n terugreis rustte hy... niet uit in den herberg Boshek by Den Haag...’
De zekerheid begint ons te overstelpen. In den dorpel van die herberg namelyk
vindt men, als eigenaardig adreskaartje van een schoenmaker, den diepen indruk
*
van 's mans voet , een klaar bewys dat hy daar niet gezeten of gelegen heeft, in
welke beide gevallen de empreinte een heel andere vorm hebben zou.
‘Zyn misdaad blyft onvergeven tot...’
Zeker, zekerder, zekerst! Alle dingen blyven wat ze zyn, tot ze veranderen.
‘De legende van den Wandelenden Jood is alzo...’
Lezer, ik betuig u, in 't reisverhaal van 'n duitsen predikant gelezen te hebben:
‘dat de waarheid van de daaromtrent onder 't Volk verspreide mening boven allen
twyfel verheven was, dewyl hyzelf het stro gezien had, waarop de man den nacht
had doorgebracht in 'n schuur - ei, dus toch gerust? - en den naam gelezen, dien
Ahasveros aan den wand had geschreven.’
Zie, ik mocht voor 'n ogenblik zo makkelyk zyn in 't aannemen van zekerhedens,
omdat ze op die zekerheid zouden uitlopen.

*

Men zie hierover: Groen en Ryp van Thrasybulus (Busken Huet) maar nog liever dien dorpel
zelf. Wie dáárna nog twyfelt... verdient modern te worden, 't ergste wat 'n mens die z'n verstand
lief had, overkomen kan.
(1870)
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Terugkerende tot onzen tekst, vraag ik of die dominee ‘naar buiten mag worden
gezonden om te zien of 't regent?’

801.
Het is onmogelyk álle oorzaken te voorzien die velen onbevoegd maken tot de
funktie van waarheidsbode. Van domheid gaf ik zo-even 'n staaltje, en deze speelt
dan ook gewoonlyk de hoofdrol. Het staat aan hem die van de ontvangen mededeling
gebruik maken wil, te beoordelen of de naar buiten gezondene intellektueel by
machte is tot juist opmerken en onverdraaid weergeven. Onder de dommen zyn de
zeer dommen 't minst lastig. Hun berichten dragen heel oprecht den stempel der
bêtise - als autografen van Ahasveros - op 't voorhoofd. De meesten evenwel zyn
zelfs in domheid te middelmatig voor zo'n waarschuwende overdryving. Tot het
doorgronden van halve domheid is hele scherpzinnigheid nodig.
Nu, ook dát heeft z'n nut. Het oefent.

802.
Is 't wel wáár, dat domheid een hoofdrol speelt? Zou ook misschien eigenbelang...
Dit kan ik kort afdoen. Men wapent zich daartegen het best door een nauwkeurig
onderzoek of misschien Mr Josse die u komt vertellen dat ringen, oorhangers,
hemdknopen, borstspelden en kuitgespen zo byzonder mooi staan, orfèvre is?
Molière gaf ons dit lesje dat we dagelyks in den wind slaan.

803.
Er zyn mensen die door de uitdrukking: ‘wat ikzelf niet gezien heb, geloof ik niet’
een certificaat van onomkoopbaarheid aan hun oordeel uitreiken. Ik kan 't niet als
zodanig aannemen. ‘Gezien’ zal hier wel beduiden: waargenomen. Zonder deze
rechtzetting van de uitdrukking immers, zou die soort van alledaagswysgeren het
bestaan moeten ontkennen van koorts, muziek, groei, pyn, geur, enz., altemaal
dingen toch die ze nooit gezien hebben.
Hoe durven zy de betaling wagen van een spoorkaartje naar 'n plaats waar ze
nooit geweest zyn? Dat is zeer onvoorzichtig.
Is er al dan niet een Noordpool? Niemand heeft zo'n ding ‘zelf’ gezien. Ja, niemand
zag het, ook zonder zelfheid, door de ogen van anderen.
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Dat gewicht-leggen op zelf waarnemen is slechts dan niet ongerymd, indien men
bewys geeft van helderen blik, onbevooroordeelde opvatting, korrekte redeneerwyze,
en moed tot het aannemen van de slotsom. (143) Ik spreek nu niet van de speciale
kunde die in gegeven gevallen onmisbaar wezen kan.
Waar een of meer dezer eigenschappen ontbreken, is dat beroep op professor
Zelf, belachelyk, en zeer dikwyls verdient een verwaand: ‘ikzelf heb het gezien’ tot
antwoord:
- M'n lieve man, ik wou liever dat 'n ander het gezien had!
Of:
- Dan zal 't wel waar wezen. Als ik 't gezien had, zou 'k twyfelen.

804.
Meent men dat de laatste opmerkingen in tegenspraak zyn met de door my
verdedigde stelling dat Wysbegeerte de roeping van alle mensen is? Ik geloof het
niet. Gelyk overal, dring ik aan op zelf-waarnemen, zelf-oordelen, zelf-besluiten.
Maar ik wenste dit alles verbonden te zien met wat blyken van ernstige inspanning.
Wie 't ploegen en eggen verzuimde, neme geen deel aan het oogstfeest, alsof hy
behoorlyk had meegewerkt. Dit is stuitend voor den arbeider, die in 't zweet zyns
aanschyns derft. Het suum cuique, gelde zelfs voor den eerlyken werkman die geen
graankorrel verwaarloosde, geen aar vertrad.
De dagdieven moesten in hun eigen belang bedenken dat er weldra niet te
dagdieven vallen zou, indien hy zich niet inspande.

805. Likdoorns
Aan het nauw verband tussen deze onbescheiden Europeanen, met altyd
wandelende schoenmakers en de behoefte aan vulgarisatie van wetenschap, hebben
m'n lezers de volgende vertelling te wyten, waarin zeer weinig voorkomt van de
onderwerpen die my aanleiding gaven tot de mededeling.
Ik was te Marseille in 't Château des fleurs. Publiek poseerde. Er waren Turken
en Grieken, Engelsen, Duitsers en Amerikanen, ja zelfs Fransen. Misschien ook
waren er mensen in dien tuin. Er werd gedanst, gelachen, gedronken, gepraat...
Een vrouwspersoon trok meer dan anderen m'n aandacht. Ze
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was, geloof ik, wat men gewoon is mooi te noemen, en gekleed... méér dan gekleed!
My beviel ze niet.
Ik merkte op dat ze door veel jongelui zeer gemeenzaam werd aangesproken.
- Bonsoir, Adèle!
- Ah, te voilà! Ravissante... ta robe, parole d'honneur!
- Tu ne danses donc plus, Adèle?
- Comment, Adèle, tu ne prends donc rien?
- Je viens de voir Gustave. Il te recommande de bien te couvrir. Mets ton shawl...
il fait frais... où est-il?
- Dans la voiture, antwoordde Adèle, en ze wenkte...
Voor ik u nu zeggen mag, lezer, wien of wat zy wenkte, moet ik u vragen wat ge
van die Adèle denkt?
Daar ik u nog weinig gegevens leverde, zult ge spoediger gereed zyn met uw
oordeel, dan ik die haar zag. Niets is haastiger in besluiten dan onwetendheid.
‘Een gemeen schepsel...’
Ge kunt het geraden hebben. Doch geraden ook maar. Want indien gy alles hadt
waargenomen wat ik waarnam, zou uw oordeel misschien anders uitgevallen zyn.
Adèle wenkte haar groom, een aardig mannetje, iets groter dan 'n bakerspeld.
Hy had een scharlaken buisjen aan, en droeg dito pet, beide met goud gegalonneerd.
Zyn gezichtje glom als gepolyst ebbenhout...
Want Adèle's groom was een neger. Wel een mikroskopisch kleine neger, maar
een neger wás hy.
- Madame!
- Mon shawl, Abbas! Demande à Thérèse!

806.
Ik reteneerde m'n stoel, en maakte my dus schuldig aan het vergryp waarover ik
me zo dikwyls erger in anderen. Op dergelyke publieke plaatsen ziet men gewoonlyk
de helft van de zetels op nonaktiviteit. Het afschaffen van dit ingeslopen misbruik
zou veel bydragen tot komfort, de som van genot verhogen, en dus deugdzaam
zyn. (177, slot.)
Bovendien ze staan lelyk - in alle betekenissen - die tegen de tafeltjes leunende
stoelen.
Vooreerst is 't onbarmhartig, omdat de tafeltjes zelf gewoonlyk
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kreupel zyn, en dus niet dan zeer onbillykerwyze kunnen belast worden met het
schragen van andere voorwerpen, waaraan de goede natuur door bemiddeling van
den schrynwerker vier poten gegeven heeft. Ieder moet op z'n eigen benen staan,
zoals betoogd werd in 573 en 795.
En ten tweede - de vergelyking met professors en leken is uit - al die luie
viervoetige torens van Pisa leggen 'n ongunstig getuigenis af van 't karakter der
laatste bezitters. Een goed verstaander heeft maar een halven stoel nodig om den
tekst te begrypen: ‘al verkies ikzelf nu rond te lopen, toch wil ik eigenaar blyven van
't besef dat daarginds te mynen genoege iets onbruikbaar wordt gemaakt voor 'n
ander.’ Ligt daarin niet al de onstaathuishoudkundige nydigheid van de dode hand?
Eilieve, als onze Ahasveros eens alle dorpels had omgekeerd, waarop hy niet
rustte, wat zou er worden van de herberg Boshek? Waar zou ik zitten, indien al de
Engelen die vroeger de aarde bezochten, hun zetels tot ‘besproken plaats’ hadden
verklaard? Die uit Genesis XIX schynen zo onheus geweest te zyn, en daarom zeker
is 't nu in de streken waar Loth woonde, zo heel ongezellig. Ik voorspel geen betere
toekomst aan 't Château des fleurs te Marseille.

807.
Dat ik ditmaal meezondigde, kan enigszins verontschuldigd worden. In m'n
hoedanigheid van student in menskunde, moest ik den kleinen Abbas nalopen, en
tevens my 'n plaatsje verzekeren in de nabyheid van Mlle Adèle... Omnibus. Zó had
ik haar voorlopig gedoopt...
‘Toch 'n gemene meid alzo, malgré den groom?’
Hm! Juist om hiervan iets te weten, wilde ik haar voiture zien. Men moet veel en
nauwkeurig onderzocht hebben, voor men iemand voor gemeen houden mag. In
wysbegeerte en menskunde beduidt een groom heel weinig. En dan zo'n kleine!
Ook uw ‘malgré’ lezer, is zeer onwysgerig. Ge hadt evenveel reden Adèle voor 'n
gemeen schepsel te houden óm dat kleine zwarte ding, als in weerwil daarvan. Te
Marseille, gelyk in de meeste plaatsen aan de Middellandse zee, krioelt het van
negertjes, en de weelde waarvan zo'n onsterfelyk meubelstuk getuigenis
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geeft... nu ja, die is als andere weelde. Ze bewyst per se evenmin voor of tegen
bravigheid, als armoede.
Hoe dit zy, ik wilde Adèle's rytuig zien, zelf zien. En, als 't mogelyk was, haar
koetsier. En veel meer nog. Ik wilde haar uitkleden...
‘Hè?’
Ja... moralement parlant. Uw hè is zeer onkies, lezer. Ik had u uitdrukkelyk gezegd
dat de tuin druk bezocht was. Ik wilde weten. Ik voelde iets in my dat me aandreef...
‘Tot het ontdekken van een werelddeel, als in 517?’
Ja. En tot het zamelen van wat materiaal, voor 't geval dat het lot me nopen zou
Ideeën te schryven. Slechts zedelyk wilde ik die Adèle ontkleed zien, schoon het
toeval... doch dit later.
Wat de werelddelen aangaat... helaas! Abbas ging me voor naar een plaats waar
geen enkel Amerika liggen kon, naar 't buffet. Hy zette de teenstukken van z'n
glinsterende écuyer-laarsjes op de plint, trok zich óp, en piepte, door glazen en
karaffen heen, de buffetjuffer toe:
- Fous pouvoir dire moi femme cham Madam marquis?
- Oui, mon petit sapajou. La voilà qui danse. Tiens... voilà de quoi te blanchir
l'estomac...
En ze reikte hem een slokjen amandelmelk toe, dat versmaad was overgebleven
in een gebruikt glas.
Abbas klom af van z'n plint, dronk, bedankte en liep heen.
Ik volgde hem naar de aangewezen plek, waar een quadrille druk bezig was met
alleringewikkeldste evolutiën. Als in de wereld, scheen niemand tevreden met z'n
plaats. En ook Thérèse... ‘Hoe kondet gy weten wie Thérèse was?’
Zeer eenvoudig Abbas sprong op den sleep van haar kleed, en speelde den
Jozua. Ze moest wel stilstaan, die draaiende maan der zonnemaagd Adèle. Knorrig
vraagde zy naar de oorzaak van die stoornis.
Jozua zei dat ‘Madam Marquis’ haar deed roepen.
- Eléonore, auriez-vous la complaisance de prendre ma place... pardon, M'sieur
Jules... madame la marquise me demande.
En ze volgde Abbas naar haar meesteres.
- Est-elle toquée de sa marquise! hoorde ik in 't weggaan haar vriendin Mlle
Herminie zeggen.
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‘Hoe wist gy den naam van die vriendin?’
Vooreerst, omdat alle danseressen in publieke tuinen minstens één vriendin
hebben die dezen naam draagt. Vervolgens omdat de spreekster er een gezicht
naar had om Herminie te heten. Ze zag er allergemeenst uit. Maar... als ik me ditmaal
vergist mocht hebben, vergeef het my. Het doet niet tot de zaak. Wy hebben te
onderzoeken wie Adèle is...
‘Dat kan zyn. Maar bovendien wachten wy een en ander over likdoorns en
popularisatie van wetenschap.’
Als ik dat heb toegezegd, zal ik trachten woord te houden.
- Thérèse, veuillez me chercher mon shawl. Il est dans la voiture.
- J'y vais, madame! En ze ging.
Ik ook. De koetsier heette John, en zag er welvarend uit...
‘Toch blyf ik geloven dat het een gemene troep was.’
Je ne dis pas non. Maar 't zou de zaak niet mooier gemaakt hebben, als die
koetsier mager geweest was. En ook zyn hoedanigheid van engelsman geeft weinig
licht. Het rytuig was prachtig...
‘Tóch een gemene troep!’
Ik hoop dat ge ongelyk hebt. Gemeen? Dat zou jammer geweest voor die mollige
kussens van fyn parelgrys laken. Voor die raderen, yzersterke symmetrische
spinnewebben. Voor die veren, mager en taai als 'n man van karakter. Voor dat
verlaksel, schalk plagend met diep-glimmenden schyn van doorzichtigheid. De
wagen was mooi.
En ook Thérèse zag er veerkrachtiger uit dan ik zo-even meende, toen Abbas
haar op den staart trapte. Ik had den tyd haar nogal aandachtig te beschouwen,
terwyl ze met behulp van John den sjaal uit het rytuig nam, en daarna met dezen
een kort gesprek hield, dat ik eerst straks mag meedelen, omdat m'n uitgever een
kleingeestig man is.

808.
Ik weet den naam niet van de firma waar de Homerussen hun rhapsoden lieten
drukken, en dat spyt me. De zangers van Ilias en Odyssee brachten de meeste
feiten en gesprekken tweemaal in rekening. Eerst verneemt de lezer dat er iets
gebeurd is, en daarna wordt die gebeurtenis - liefst met dezelfde woorden
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van den auteur - nogeens verhaald door Ajax, Diomedes, Triptolemus en de rest.
Die gewoonte is voor 'n schryver allerplezierigst, en 't is geen gunstig kenmerk van
onze beschaving, dat we hierin zo barbaars zyn teruggegaan. Indien ik u reeds nu
had meegedeeld, lezer, wat er tussen John en de femme de chambre naast dien
*
landauer voorviel, zouden straks de heren Gebroeders Van Helden by Thérèse's
terugkeer in den tuin, het relaas van 't reeds vernomene onbarmhartiglyk schrappen.
Als 't waar is dat Homerus bedelde, moet hy dit - als Sint Labre, Lazre, Lapre... ik
weet den naam niet recht - voor z'n pleizier gedaan hebben. Hy was z'n Heiligen
menig kaarsje schuldig, evenzeer als Heinrich Heine, die zó in z'n schik was met
zyn uitgever, dat hy de goden dankte: weil sie ihm den Julius Campe zum Verleger
gegeben...
Ik ben minder gelukkig, en mag dus de kans niet lopen dat straks ‘Madame la
Marquise’ onze Thérèse den mond snoert met 'n bar: ‘Ik weet al... 't staat op pagina
zoveel!’
O, Varus-Van Helden, geef my den geduldigen Agamemnon weer!
Ik ben zeker dat hy 't niet doet.

809.
Gedurende den tyd dien ik nodig had voor deze klassieke ontboezeming, waren
m'n twee dwaalsterren hun zon genaderd. En ik was de derde. Myn stoel - beschermd
door de alom geëerbiedigde heiligheid van misbruik - was ongedeerd. Hy speelde
nog altyd den leek die tegen een professor leunt. En ook myn suikerwater stond
geduldig te wachten, als 'n Griek die naar Homerus luistert.
Minder geduldig riep onze marquise Thérèse toe:
- Il me semble que vous prenez votre temps, mademoiselle! Voilà une heure que
j'attends mon shawl... allons, qu'on se dépêche un peu...
- Mon Dieu, madame... quel malheur! zei Thérèse, terwyl ze den ‘Inde’ om de
schouders wierp van 't voorwerp dat ik my tot Karper had gekozen. (250, 251.)
- Un malheur? Qu'y a-t-il? riep Adèle haastig, en ze werd op eenmaal schoner
dan haar portret. Er kwam ziel op dat gelaat.

*

De uitgevers van den eersten druk.
(1874)
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Een huurkoetsier was van den bok gevallen. John en een paar anderen hadden
den zwaar-gewonde ergens binnen gebracht... weinig hoop op herstel... vyf
kinderen... zwangere vrouw... doodarm...
- Où donc? riep onze Karper, en wég vloog ze, Thérèse volgend, die haar tot
John bracht. Abbas en ik...
- Merci monsou, zeide hy, omdat ik hem op den arm nam, daar ik voorzag dat hy
anders z'n meesteres verliezen zou in 't gewoel. Toen we in de buurt kwamen van
Thérèse's quadrille, hoorde ik kommanderen:
- Mesdames et Messieurs... à vos places!
Ja, dacht ik, dat 's makkelyk gezegd. Waar is de plaats van Adèle?
Als om te antwoorden op deze vraag, riep John, de deur van 't koetshuis ener
*
bastide openstotende:
- C'est ici, Médèm!
- Il faut du linge... un médecin... de l'eau fraîche... vite, vite...
- Et un prêtre, Madame, zei Thérèse.
- C'est possible... mais de l'eau, John, du linge...
Ze zocht naar iets dat dienen kon tot verbandlinnen. De sjaal hinderde haar...
daar vloog het ding!
Ik raapte den ‘Inde’ op, en wikkelde Abbas er in. Niet zozeer om 't mannetje te
koesteren, als wel omdat ik my iets wilde te doen geven, om me wys te maken dat
ik geen verder aandeel nam in het lot van den armen lyder, dan met de eisen myner
mensen-studie overeenkwam. Ik wou 't grappig vinden Afrika weg te stoppen in
Azië, den Nubiër in Kashmir...
Ach, 't lukte niet!
Het enige, waarin ik nu slaag, is 't voorbygaan van den indruk dien de stervende
op my maakte. We willen over Adèle spreken, en over haar maatje...
‘En over likdoorns?’
Ja. Thérèse kwam aanslepen met 'n stal-emmer vol water. Adèle, neergeknield
naast het stro waarop men den armen lyder gelegd had, bette zyn wonden met haar
guimpe. De valenciennes was wat dun voor zo'n dienst, en te spoedig verzadigd
van

*

Bastide noemt men in 't Zuiden van Frankryk een villa, 'n optrekje buiten de stad.
(1871)
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bloed. Ze scheurde zich 't ene kledingstuk na 't ander van het lyf, en wierp die
ontevreden weg, als er bleek dat ze niet konden dienen voor het doel. Weldra stond
ze in 't kostuum der Somnambule, in de opera van dien naam.
En 't koetshuis was vol koetsiers... grootvaders met huisgezinnen, wil ik hopen.
Quo-usque? zuchtte ik met Cicero, maar iets minder verontwaardigd dan hy, en
niet zonder hoop dat m'n Catilina nog wat zou voortgaan op den ingeslagen weg.
En toch - o zonderling spel van 't gemoed! - toch bedacht ik een grandioos offer van
myn zy, dat ik dapper uitvoerde. Juist toen de slaapwandelaarster Thérèse
sommeerde evenals zyzelf zich te ontdoen van wat ze kon missen en niet missen,
besloot ik, die zo gaarne daar bleef, den wondheler te halen. John namelyk was
onverrichterzake teruggekomen. Ik legde den pyp drop in 'n hoekjen, en ging.
Toen ik met Dr R. den stal weer betrad, vonden wy een liefdezuster en een priester
by de legerstee. Thérèse zag er even indécent uit als zo-even haar meesteres, die
nu den kleinen Abbas uit den sjaal verdreven, en zichzelf daarmee vertoonbaar
gemaakt had.
De zieke had nog niet gebiecht. Hy mompelde een en ander binnensmonds, dat
Adèle scheen aan te gaan. Ze schreef nu en dan iets op van wat de man met moeite
verstaanbaar maakte.
- Trente...
- Oui, knikte de zieke.
- Cinq?
Dit scheen onjuist, want de stervende gaf zich moeite met het hoofd te schudden.
- Madame, veuillez vous retirer maintenant, bromde de liefdezuster, vous voyez
bien que le malade a besoin de secours spirituels!
En ze trachtte onze Karper opzy te dringen.
Maar deze bleef waar ze was.
- Un moment, ma soeur. C'est trente alors?
Dit scheen wel nagenoeg juist geraden, maar niet geheel. De zieke was niet
tevreden...
- Voyons! Trente... un?
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Neen.
- Deux?
Neen.
- Trois?
Neen.
Zo ging ze voort, de vingers opstekende als kinderen by 't boksta-vast.
Na vyf-en-dertig viel haar sjaal los...
't Was 'n indécent schouwspel.
Gelukkig dat het schandaal kort duurde. Het huisgezin van den armen lyder
woonde in nummer 37 van de straat die ze reeds wist en genoteerd had.
- Maintenant je vous cède la place, ma soeur... zei Adèle opstaande. Soyez
tranquille, mon ami, on aura soin des vôtres. Venez, Thérèse. Abbas, viens...
Buiten komende riep ze John tevergeefs. Ook haar voiture was niet te vinden. Er
bleek dat Dr R. een en ander naar zyn huis had gezonden om instrumenten, en
naar den apotheker om geneesmiddelen te halen.
- À pied alors! riep 't ongekleed paar, en Abbas trippelde mee. Gelukkig dat het
nacht was. Ik zag het drietal binnengaan in een deftig hotel op den Cours de la
Reine. De concierge ontving ‘Madame la Marquise’ met groten eerbied...
‘Dus toch... géén gemeen schepsel?’
Om daarvan iets meer te weten, lezer, moet ge my nog eens vergezellen naar
het Château des fleurs.
Weer zat ik daar, en dronk de eau sucrée niet, die ik besteld had om m'n entree
te betalen. Adèle was er weer, en ik had gezorgd een plaatsjen in haar nabyheid te
bekomen. Aan een tafeltje links van my, zaten twee jongelui. Ik zocht met hen in
kennis te komen, en 't gelukte. Het waren vriendelyke, voorkomende jonge lieden,
'tgeen my toen minder verraste dan jaren later 't geval zou geweest zyn, nadat ik
ondervonden had dat de hoffelykheid der Fransen grotendeels tot de
boekenwaarheden behoort, die zyzelf - nogal ónhoffelyk - uitstrooien. Iets waarin
ze vry precies gelyken op andere natiën.
Myn beide vrindjes zagen er deftig uit. Aan hun uiterlyk ontbrak niets dat den
kompleten jongen mens maakt. Zy droegen -
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aant.

zeer ongezonde - bottes vernies, en waren blind, of nagenoeg. Voor ik, door 't
aanreiken van een lucifersbakje kennis met hen maakte, had ik opgemerkt dat een
hunner zeer eerbiedig was opgestaan, en gegroet had - waarachtig, hy boog - toen
de firma Adèle, Thérèse & Abbas voorbykwam. Tot myn genoegen bleek er niet dat
een der leden my herkende, zelfs Abbas niet...
Geen ondankbaarder werk dan 't koesteren van werelddelen! Des te beter, dacht
ik. Van ál te naby wil ik Adèle niet zien. Niet uit vrees dat ze my zou tegenvallen by
nader kennismaking, want zéér gunstig dacht ik niet over haar, en van grote
teleurstelling kon dus geen sprake zyn...

810.
Maar ik wist by ervaring dat niets zo weinig op een mens gelykt, als de wyze waarop
hy zich voordoet.
Dit is dan ook de reden waarom menskundigen zo vaak gebrekkige
mensenkenners zyn. Ik ben zeker dat Larochefoucauld, La Bruyère, Montesquieu
en dezulken licht te misleiden waren, omdat zy zich telkens moeten bedrogen hebben
in de toepassing van hun algemene waarheden op byzondere gevallen. De
gemiddelde som der eigenschappen van eenlingen vormt type, maar geen individu
is type. Het is voor Cuvier te hopen dat hy z'n keukenmeid belast hebbe met den
inkoop van biefstuk, en ik geloof dat ichthyologen die zelf ter markt gaan, gevaar
lopen bedaagde zeevis te eten.
Zo ook is de mathematikus gewoonlyk een ongelukkig speler. Dit hoop ik aan te
tonen by 't voortzetten van m'n Millioenen-Studiën, die in het Dagblad ‘Het Noorden’
zyn afgebroken ‘omdat - volgens verklaring van de redaktie dezer courant - de lezers
er niets van begrepen’, een duidelyk blyk dat ik de kunst niet versta my behoorlyk
uit te drukken. Daarop moet ik me dus toeleggen.
Wie biefstuk en schelvis te behandelen heeft, behoort ad hoc bekwaam te zyn,
en 't is de plicht van zoöloog en viskenner zich thuis te voelen, ook op de markt
waar andere dingen worden verkocht dan sauriërs en mastodonten. Volmaakte
wysheid zou gewis meebrengen dat men, het algemeen-hogere kennende, tevens
bedreven ware in de afwykingen van 't byzonder-lagere,
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maar zolang men vreest dat de sprongen van den karper ons 't nauwkeurig
waarnemen beletten, doen wy verstandig op 'n afstand te blyven, en niet ‘zelf’ naar
de markt te gaan.

811.
En daarom maakte ik, ten einde iets van Adèle te weten, kennis met Mr Henri en
Mr Auguste.
't Waren beste jongens. Nadat we elkaar verteld hadden hoe vol de tuin was, dat
het straks nog voller, en 'n paar uur later weer leeg worden zou, bracht ik het
onderwerp op...
- Cette dame là-bas... vous la connaissez?
- Mais si! Elle est ma cliente.
Ah, begreep ik, Mr Auguste is advokaat. Henri, iets jonger, zal nog student zyn.
- Elle est bonne fille... très bonne fille, verzekerde deze.
Ik vond die lofspraak enigszins vreemd, om den titel dien ik Adèle had horen
geven.
- Elle est marquise? vraagde ik.
- C'est égal... elle est bonne fille! riep Auguste...
Dit ‘c'est égal!’ vond ik prachtig. We zwommen hier en pleine démocratie, naar 't
scheen. Markiezin, hertogin, koningin, werelddeel, zon... alles gekheid, stof en as!
Zy is bonne fille! Dat 's wat ánders!
Ik maakte een buiging in myn binnenste voor dien Auguste, en vergaf hem 'n
ogenblik den onnodigen neusknyper die hem zo lelyk stond. Ik die veelal te hoog
gryp - men zoeke hierin niet de minste boze toespeling noch op de lezers van 't
Noorden noch op de lyders van andere kranten - ik had by dien Auguste te laag
getast. Myn schelvis vertoonde zich ditmaal heel onverwacht als Leviathan, en m'n
ziel liep gevaar zich te verslikken aan 'n al te groot brok psychologische lekkerny.
Ik begon my thuis te voelen op de markt, en wenste myzelf geluk ditmaal niet myn
keukenmeid gezonden te hebben.
Uit schaamte over myn vergissing hield ik als boete een langdradige verhandeling
over het goede... of wou dit doen. Auguste viel my in de rede met een verhaal van
wat Adèle gedaan had voor 't gezin van een verongelukten huurkoetsier. Hy scheen
my te willen straffen voor al de gemeenplaatsen die ik gereed maakte voor m'n
oratie. En gelukkig! Wie weet of ze niet wa-
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ren uitgelopen in de fadaise van 'n kongressig: liberrté, égalité, fraterrnité? God
bewaar ons!
Adèle had voor alles gezorgd. Ze had gewaakt by de arme weduw die ziek was,
ze had de kinderen kleren en voedsel gegeven, een garde-malade gehuurd,
geneeskundige hulp verschaft, een luiermand besteld. In haar hotel...
‘Dus toch... géén gemeen schepsel?’
Lezer, oordeelt ge nu zo, omdat Auguste van haar ‘hotel’ sprak? Och, 't doet er
zo weinig toe hoe 't ding heet waarin men z'n verblyf houdt. Zelfs in nederige hutjes
op de hei vindt men deugnieten, en ik heb een braaf man gekend die twee
portecochères aan z'n huis had. Hy was wagenverhuurder. Sla eens Jozua II en VI
op, en lees aandachtig. Uit die hoofdstukken kunt ge leren dat men als 'n hagedis
op een muur wonen kan, en toch welgevallig zyn aan... heren, en zelfs aan den
‘Heer’.
Wat meer betekent dan Adèle's hotel, was dat ze in dat huis kamers tot ontvangst
der drie jongste kinderen van de weduw had laten inrichten. Thérèse zou die wassen,
kammen en zoet houden. Ze had er expres een nieuw gebedenboek voor gekocht,
omdat het hare versleten was.
Intussen danste zy met Mr Jules, haar cavalier van onlangs. Met den onmetelyken
sleep van haar kleed speelde zy weer de staartster. Ook de centraalzon Adèle
schitterde vreselyk. Op de plaats die zy zittende besloeg, had Dido wel drie
Karthago's met voorsteden kunnen bouwen. Wat den meteoor aangaat, hy stond
achter haar, en knabbelde op 'n stukje suiker.
- Oui, elle est très bonne fille, bevestigde Henri nogmaals, na Auguste's verhaal.
Voulez-vous faire sa connaissance?
Niet voor ik van den bok val, dacht ik. En ik bedankte, onder voorwendsel dat ik
als vreemdeling niet gaarne veel betrekkingen aanknoopte. De waarheid was dat
ik vrees voelde voor al haar kleren. Men vertoont zich zo mager naast zo'n ballon.
En my hinderde die opgeblazenheid nog meer dan ze anderen kan gestuit hebben,
omdat ik haar in de gedaante van 'n uitroepingsteken gezien had.
- Comme vous voulez. Auguste vous présenterait... elle est sa cliente.
- Oui, elle est ma meilleure cliente.
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Met bliksemsnelheid maakte ik den inventaris van al de landgoederen waarover
Adèle gedurig in proces lag. Ik telde de markizaten by dozynen, de heerlykheden
by honderden. En waarom zouden er, wel beschouwd, ook niet 'n paar
hertogdommen en litige kunnen liggen? De buiging van Auguste, toen Adèle ons
tafeltje voorby sleepte, was er diep genoeg toe. 't Is toch onvoorzichtig van zo'n
dame, zulke gewichtige belangen toe te vertrouwen aan een zo jeugdig man. Want,
dacht ik, al zy nu die Auguste een ware fort-en-thème, 't is onmogelyk dat hy de
nodige ondervinding opdeed. En de jeugd is lichtzinnig. Bovendien, zyn
tegenwoordigheid op die plaats waar hy stamgast bleek te zyn... 't is waar ook, wat
deed dáár een Marquise?
‘Juist! Want indien ze dan toch werkelyk géén gemeen schepsel was...’
Nietwaar?
‘En als die Auguste tot den deftigen stand behoorde...’
Precies! Als... maar hoe weet gy dit?
‘Ge zeidet dat hy advokaat was...’
Ja... de zuivere waarheid!
‘Dus... géén gemene troep?’
Lezer, gy verdient uw eigen viskoper te zyn.
Maar ik was nog niet zo geheel zeker van de zaak. Ik moest weten waarom
Auguste...
- Vous fréquentez ordinairement cet endroit? vroeg ik.
- Oui, ça m'amuse de voir le monde.
Dit kwam me zo gek niet voor. Ik antwoordde dat ook ik my toelegde op
menskunde, en alle gelegenheden aangreep om me daarin te volmaken. De
verhandeling waaraan ik me by deze gelegenheid wou overgeven, werd afgebroken
door Abbas, die namens zyn meesteres Auguste kwam roepen.
Deze ging terstond tot haar, met 'n zèle die Talleyrand zou afgekeurd hebben. Ik
zag hoe hy met den hoed in de hand voor Adèle stond, en hoorde dat hy van haar
weggaande, zeide:
- Sans faute, Madame!
Ze scheen hem iets opgedragen te hebben. Dit wás zo.
- Elle m'a invité de venir la voir chez elle, demain matin. J'irai! Parole d'honneur,
j'irai!
Men zal haar weer 'n hertogdom ontfutseld hebben, dacht ik,
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en die goeie Auguste moet haar dat terug-chicaneren. Met Recht alleen komt men
niet ver. Dat snuffelen in oude familie-papieren is dikwyls interessant, en als men
er dan in slaagt, door yver, kunde, scherpzinnigheid...
- Vous ne sauriez croire comme elle a le pied sec, zei Auguste. Ik wil 'n lezer van
't ‘Noorden’ worden, als ik 'n jota van die ontboezeming begreep. Zou ik verkeerd
verstaan hebben? dacht ik. Of gebruikt hy misschien een terme de palais die my
onbekend is?
Ik hield me voorlopig alsof ik 't met hem eens was, en antwoordde:
- Cela se voit bien.
- N'est ce pas? Le jarret d'acier... la cheville pas plus grosse que voici...
En hy omspande z'n pols.
Dat vond ik nu wel bovenmenselyk mooi, maar ik begreep nog altyd niet hoe die
verheven eigenschappen Adèle konden te pas komen by het terug-eisen van de
ontstolen hertogdommen? Ik voelde neiging haar te waarschuwen tegen de
lichtzinnigheid van haar advokaat, en aan te raden een raadsman van ryper leeftyd
te zoeken.
- Je vous jure que sans être bien casée comme elle est, elle pourrait faire son
chemin comme danseuse.
- Ma foi, je le crois bien. Mais... il me semble que ce n'est pas une raison de
négliger sa position actuelle, bracht ik bedeesd in 't midden.
- Du tout, du tout! Moi aussi, j'aime le solide...
Er viel my 'n steen van 't hart.
- Je lui ai conseillé de faire des économies...
Hoe langer hoe beter. Die Auguste was zo dom niet...
- Car enfin... on ne saurait prévoir...
Juist, zei ik, en hield geen verhandeling over de wisselvalligheid van al het aardse,
omdat zulke dingen zo afgezaagd zyn. In plaats daarvan maakte ik de opmerking
dat het vreemd was, zo'n uitstekende danseres den gansen avond als op haar stoel
vastgeplakt te zien. Was ze bevreesd dat haar Karthago's kou vatten zouden? Of
bleef ze zitten uit bescheidenheid? Duchtte zy misschien dat de
middelpuntschuwende kracht van haar on-
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metelyk kleed, in draaiende beweging gebracht, het publiek zou wegzwepen uit den
tuin?
Zó zal 't wezen, dacht ik. Ze is ‘bonne fille’ en wil 't vermaak niet storen.
Om zekerheid te hebben, vroeg ik Auguste, waarom z'n kliënte niet danste?
- Mais... c'est précisément pour cela qu'elle m'a fait prier de passer chez elle,
demain matin de bonne heure. Elle ne danse pas, parce qu'il y a... empêchement.
En hy mompelde iets over nyd.
Volgens myn vaste gewoonte begreep ik nu alles. De jongelieden in den tuin
waren ontstoken in woedende yverzucht. Niets natuurlyker. Ieder haakte even vurig
naar 't bezit van Adèle met al haar hertogdommen en processen. Er was twist
ontstaan. Men had elkander uitgedaagd. Er zou bloed vloeien. De zachtmoedige
Adéle, ‘bonne fille’ als altyd, wilde dit voorkomen. Zy peinsde op middelen om allen
tevreden te stellen, en intussen besloot zy niemand te bevoorrechten. Om den wille
van den lieven vrede bleef ze zitten voortbroeien op Karthago, van Dido af tot
Hannibal inkluis, en intussen riep ze haar raadsman, die z'n invloed zou aanwenden
om de hele zaak in der minne by te leggen. Niets was duidelyker dan dit alles. Wel
vreemd dat ik dit niet terstond begrepen had! Ik beloofde myzelf beterschap, en
nam me voor, 't eerste probleem 't beste, dat zich verstouten zou my in den weg te
treden, door te hakken als 'n rotten appel. Om reeds nu Auguste te doen gevoelen
dat ik het gewicht van de hem opgedragen taak ten volle besefte, bedacht ik enige
frasen over yverzucht, jalousie, enz.
- Ja, zeide ik, nyd is een vreselyk ding... livor edax...
- Elle dansera!
- 't Is te hopen, antwoordde ik, en verzweeg myn bekommering over 't lot van
Hannibal, omdat ik een tirade plaatsen wilde over Eris en den Trojaansen oorlog.
- Je vous jure qu'elle dansera... je la ferai danser!
- Als 't maar geen bloed kost...
- C'est mon affaire!
Ik raadde hem aan, met beleid te werk te gaan. Een allergoedkoopst raadje, dat
hy toch niet versmaadde, naar 't scheen.
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‘Want’ zeide hy:
- En fait d'envies, m'sieur, les émollients avant tout!
Ach, zuchtte ik, als Menelaus er ook maar zo over gedacht had! Met 'n zoet lyntje
had hy z'n vrouw wel weer thuis gekregen. Wat al ongelukken zouden voorkomen
zyn...
- C'est égal... elle dansera! Pas plus tard que demain soir... parole d'honneur!
Elle dansera! C'est moi qui le dis!
Hy scheen driftig te worden.
- Wees bedaard, zei ik. Een imperatief, waarmee Hollanders gewoon zyn kalme
mensen driftig, en driftige mensen dol te maken.
Nu, dol werd Auguste niet. Ik denk dat hy geen acht had geslagen op m'n irritant
hollandisme. Met ernst en waardigheid dronk hy z'n zoveelste glas Vermouth...
Vermouth en Absinth, lezer, zyn de twee vloeibare pesten, die in Frankryk met
goed succes de rol van onzen jenever vervullen. ‘Ah... Mr Auguste was beschonken!
Tóch 'n gemene troep dus?’ We zullen zien, lezer. Dronken was Auguste niet, want
hy bestelde nog een glas Vermouth. Dat zoud-i immers niet gedaan hebben, als hy
reeds te veel gebruikt had?
‘In uw plaats ware ik opgestaan, en had de relatie afgebroken.’ Al wat gy zoudt
gedaan hebben, lezer, is hierom reeds niet wélgedaan... omdat ge 't niet gedaan
hebt. Bedenk dat ge dan ook niet waart te weten gekomen wie Adèle was, of wát
ze was. Ge zoudt dan bovendien dit nummer van m'n Ideeën niet geschreven
hebben. Zo is er meer dat ge niet gedaan hebt.
Toch scheen de Vermouth vry sterk. Auguste sloeg op de tafel.
- Je vous dis qu'elle dansera... n'est-ce pas, Henri?
- Comme une sauterelle, verzekerde deze.
- Maar hoe zult ge dat dan aanleggen? vroeg ik. Ze kan toch maar één gelukkig
maken, en al die anderen zullen...
M'n fantasie sloeg 'n verdeling van Adèle's domeinen voor. Met vlugheid pastte
ik daarop het tiendelig stelsel toe. Tien heerlykheden maken een graafschap, tien
graafschappen een hertogdom. Tien hertogdommen... zou ze inderdaad 'n Koningin
zyn? En hoe dan met de verdere splitsing? Haar kleed was deelbaar, dat had ik in
't koetshuis gezien. Maar 't weinig je mens dat er in zat?
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- Toute bonne fille qu'elle est, zeide ik, elle ne saurait contenter tout le monde.
- Si, si! Quand elle danse, vous verrez. Elle est de force a éreinter tout un
régiment...
- Diable!
- Pourvu qu'elle danse, je serai content.
Een rechte advokaat! 't Scheelde hem weinig wat de gevolgen waren, indien
slechts hy, door 't voorlopig byleggen van de zaak 'n goeden naam kreeg als
raadsman. Pereat mundus, mits hy...
- L'humanité, m'sieur... aldus begon ik een zeer schone verhandeling, die ik niet
verder kon voortzetten, omdat Auguste zelf nu op eenmaal veelsprekend werd. Het
woord humanité had hem op den weg gebracht. Later speet het me dat ik niet liever
iets gezegd had met 'n paar rollende r's er in. Nu bepaalde hy zich slechts by
menselyke dingen. Van Adèle's toekomst die, naar hy betuigde, verzekerd was als
ze maar altyd zyn raad wou aannemen, sprong hy op de politiek. Democratie was
het ware, en de rode republiek zyn ideaal. De standen... bah! Diplomen... gekheid!
Ik vernam nu - en ditmaal was ik 't, in weerwil van den Vermouth, vrywel met
Auguste eens - dat diplomaten, ministers, koningen, en zulke personen aan wie de
zorg voor 't geluk der volkeren in zekere maat is opgedragen, gewoonlyk niet op de
hoogte staan van hun roeping. En ook in andere vakken...
Nu komen de advocaten aan de beurt, dacht ik. Maar Auguste sloeg die over,
waarschynlyk om zich te vrywaren tegen de verdenking van broodnyd.
Ook in andere vakken, beweerde hy, heerste de kwakzalvery op schromelyke
wyze. In de geneeskunde bedriegen de gediplomeerden het publiek met
dokters-bullen en akademische getuigschriften, met 'n verwaand neerzien op den
man van ondervinding, van praktyk...
Stout gesproken voor zo'n jong mens!
- Ils méprisent l'expérience, le savoir-faire d'un homme qui sait guérir sans leur
foutu grec et latin...
Dat is een onafhankelyk idee, dacht ik, voor iemand die opgebracht is by rosa,
rosae. Ik knikte goedkeurend.
- Monsieur me comprend parfaitement, verklaarde Auguste aan
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Henri, op 'n toon alsof hy zeer in z'n schik was eens eindelyk iemand te hebben
gevonden, die op de hoogte stond van zyn verheven wereldbeschouwing. En:
- Garçon... un Vermouth!
‘Een gemene troep! Ik ware opgestaan.’
Ik geloof het niet, lezer. Dan zoudt ge ook nu dit blaadje neerleggen, dat ge toch
uitleest, nietwaar?

812.
Een Vermouth alzo, en daarop:
- La science, m'sieur, la science... a besoin d'être vulgarisée!
- Sans doute.
- Je dis: vul... ga... ri... sée!
- C'est évident.
- Tenez... vous, m'sieur, vous qui êtes un homme intelligent... Zo'n mensenkenner!
Die Vermouth werkt toch minder schadelyk dan ik eerst meende. 't Is volstrekt niet
uitgemaakt dat sterke drank 't oordeel benevelt. Ik ben zeker dat Auguste die zaak
met Adèle's pretendenten tot 'n goed einde brengt.
- Vous, un homme d'intelligence, un homme supérieur, dites-moi, est-ce vrai ou
non, que tout Paris souffre de l'influenza au mois de Févier?
Helaas ja, zei ik, maar ik begreep 't verband niet.
- Pourquoi la faculté ne délivre-t-elle pas l'humanité de ce fléau? By 't woord fléau
bracht de garçon een glaasje Vermouth. De bediening was uitstekend in dien tuin.
- Ma foi, je l'ignore!
- Justement! On voit bien que vous approfondissez les choses. La raison en est...
qu'ils ne le savent pas.
Ik vond die reden voldoende, en knikte.
- Ces médecins en us guérissent-ils la fièvre?
Ik schudde 't hoofd.
- La migraine?
- Pas davantage.
- Une colique?
- Hélas, non!
- Le mal de dents?
- Aucunement!
- Sauraient-ils faire danser Adèle, d'ici à deux jours?
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Nu kwam me toch de Vermouth weer 'n graadje te sterk voor. Vrezende iets toe te
stemmen of te ontkennen, dat wel enige toelichting nodig had voor ik in gemoede
beslissen kon, trachtte ik op diplomaten-manier myn mening ad referendam te
houden. Tyd om Auguste's vraag voor te leggen aan een geleerd genootschap om
konsideratie en advies, had ik niet. Ik weifelde. Hy greep me by den knoop van m'n
paletot...
- Sérieusement, le croyez-vous?
- M'sieur, zeide ik, il me semble que... la science...
- C'est cela! C'est notre devoir à nous tous, de vulgariser la science.
- Je suis parfaitement de votre avis.
- Pour la faire danser...
- Hein?
- Je parle d'Adèle. Pour la faire danser, il ne faut que des émollients!
- Rien de plus sûr! Il faut tâcher d'adoucir les esprits...
- Et les humeurs! Les émollients... c'est ma devise! Le couteau... jamais! Le
bistouri... je l'ai en horreur! Il faut savoir guérir sans effusion de sang... voila mon
système!
Brave, goeie, zachtmoedige Auguste!
- Ce qui n'empêche pas que ces faquins de l'Université... tenez, m'sieur,
croiriez-vous qu'ils ont le toupet de me nommer un charlatan!
- Vous, m'sieur? Ah, c'est trop fort!
- Ils me traitent comme le dernier des hommes!
- C'est indigne!
- Et savez-vous ce qu'ils m'ont fait? Je vais vous le montrer, m'sieur.
Auguste stond op. Hy wierp z'n coachman af, ontknoopte de demi-saison, en
toonde my...
Ik houd niet van akeligheid, en voelde niet den minsten lust, Auguste's doorboorden
borst te zien. Zou men hem dóór en dóór geschoten hebben? dacht ik.
- Regardez, m'sieur... voici ce qu'ils m'ont fait!
Beschroomd liet ik m'n oog een ogenblik rusten op z'n nog altyd toegeknoopt
onderjasje. Ik zag er niet dóór, en dit gaf my wat moed.
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- Que voyez-vous, m'sieur?
- Ma foi... je crois que c'est un paletot.
- C'est cela! Et puis... ici?
Hy wees op 't knoopsgat.
- Là? Mais, si je ne me trompe c'est une... boutonnière.
- Très bien! Et ensuite, que voyez-vous?
- Rien.
- Rien?
- Rien!
- Eh bien, voilá ce qu'ils m'ont fait! Ils ne m'ont rien fait... pas même chevalier de
la légion d'honneur!
- En vérité, c'est abominable!
- N'est-ce pas? Ils me traitent comme le dernier des hommes... moi qui ai fait
danser une veuve, trois jours après...
Na den dood van haar man toch niet, hoopte ik.
- Après la perte de son petit ongle, qu'un ignorantissime docteur avait amputé.
Moi, je n'extirpe jamais... jamais... jamais! Par un procédé très exceptionnel...
- Je parie que vous lui avez appliqué des émollients?
- Exactement! Elle a dansé comme une ange.
Die Auguste scheen een verbazenden invloed te hebben. Ik vroeg of er by die
weduw ook nyd in 't spel geweest was, en of ze grote domeinen bezat?
- Mais non, elle était blanchisseuse. Quant aux envies, je m'en soucie comme
de... cela!
En hy knipte met den nagel van z'n duim tegen z'n bovenvoortanden, dat in
Frankryk zoveel beduidt als ‘niemendal’!
- Les durillons, m'sieur...
‘We zyn er!’ juicht de lezer.
Nu ja, we zyn aan de beloofde eksterogen.
‘En uw vriend Auguste is 'n likdoornsnyder!’
Zulke scherpzinnige lezers had ik me niet voorgesteld. Ik erken...
‘Dus tóch 'n gemene troep?’
Lezer, nu ge zo en veine zyt van juist raden... maar laat ons voortgaan. Auguste
ging ook voort:
- Les durillons, m'sieur... je vous expliquerai cela. Vulgarisez la science, et les
durillons disparaîtront.
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- J'en suis convaincu. Mais cela ne m'explique pas comment cette Adèle...
- Voilà la faute! N'expliquez rien, et la science sera vulgarisée. J'ai un cousin en
*
Afrique - troisième chasseurs à cheval - qui m'a fait celui de m'écrire... n'est-ce pas,
Henri?
- C'est vrai, verzekerde deze.
- Du reste, j'ai fait légaliser sa signature. Il me certifie que les Arabes du désert...
vous m'entendez bien? Je dis: du désert...
- Du désert, herhaalde ik.
- Eh bien, ces individus là n'ont pas de durillons. Et la cause? C'est qu'en Afrique
la science est vulgarisée.
- Serait-il possible!
- C'est comme j'ai celui de vous dire. Tous les Arabes sont égaux devant la
science. Personne ne se permet de savoir ce qu'un autre ignore. C'est la loi dans
ce pays. Egalité, fraternité... ils ne connaissent que cela. Chez nous au contraire,
on méconnaît la sainteté du niveau. L'aristocratie... tenez, Orfila, Tardieu, Nelaton,
Dupuytren... croyez-vous qu'ils me tendraient la main? Oui-dà, nenni! Ils se
conduisent comme si je n'existais pas!
- Mais ces gens sont...
- Des ânes. Vous venez de prononcer le vrai mot. Et considérez, je vous prie,
qu'en fait de vulgarisation de la science... ils savent à peine ce que c'est que le pied
d'une femme!
- C'est...
- Absurde, n'est-ce pas? Je vois bien que vous en êtes indigné. Ils me méprisent!
- C'est...
- Atroce! Ah, vous avez du coeur, cela se voit. Ils m'ignorent!
- Cela passe les bornes!
- S'il était en leur pouvoir, ils me feraient empaler...
- Juste ciel!
- Ecorcher vif...
- Cest inoui!
- Ce sont leurs intrigues qui ont causé que je ne suis pas même exempt de la
garde-nationale... moi qui guéris sans douleur,

*

De hollandse lezer zal zich herinneren dat ‘celui’ in Vermouth-taal iets als honneur betekenen
kan.
(1871)
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sans extirpation, sans autres remèdes que des réagens rationnels, émollients,
chimiques...
- Vous? vraagde ik, want al weet nu de al te scherpzinnige lezer dat ik te doen
had met een likdoornsnyder, ik erken dat ik nog altyd in de war was.
- Vous? vraagde ik dus nog eens.
- Oui, moi! Mes certificats en font foi. En vulgarisant la science, je sers l'humanité.
Mon système prescrit...
- Votre système?
- Le mien, m'sieur! Il prescrit le traitement radical, rationnel, complet, chimique,
atonique, sans douleur ni extirpation. Je traite à forfait. La vulgarisation de la
science... tenez, m'sieur, voici ma carte!
Ik stond op, en las by 't licht van een der Venise-lantaarns:
MR AUGUSTE BORBERET PÉDICURE
Traitement à fortait, au gré des patients,
Sans douleur, ni extirpation.
VULGARISATION DE LA SCIENCE.
Système exceptionnel, radical, rationnel, emollient, chimique, atonique,
& c.
o

CANNEBIÈRE, N ...
Nummer zoveel!

813.
Toen ik op myn plaats terugkeerde, vond ik de stoelen der beide jongelieden leeg.
Onze likdoornsnyder of z'n... leerjongen - zoiets zal die Henri wel geweest zyn bleek slordig om te gaan met z'n correspondentie. Hy had 'n klein rooskleurig briefje
uit z'n zak laten vallen...
‘Misschien van 'n dame die hem besteld had om haar aan 't dansen te helpen?’
't Was inderdaad van 'n dame, en wel van Adèle. Het briefje handelde overigens...
over my.
‘Over u?’
Ja, lezer! Erken dat ge dit niet zoudt geraden hebben. Mr Léon de Neufville,
avocat, want zó heette en dat wás onze jonge pretmaker...
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‘Dus toch géén likdoornsnyder? Géén gemene troep?’
Dit volgt niet rechtstreeks uit Léon's professie. Bovendien, een likdoornsnyder
sans douleur... zeg my eens, hebt ge meer eerbied voor 'n advokaat wiens praktyk
wél douleur veroorzaakt, die wél extirpeert? We willen hopen dat Léon in dit opzicht
niet lager sta dan... 't kaartje van den ander. Een likdoornsnyder die z'n vak goed
verstaat en humaan uitoefent, kan een weldoener zyn van de gelaarsde mensheid.
Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Om laag op iemand neer te
zien - of ook om iemand wat minder laag te stellen - moet men meer van hem weten
dan er gewoonlyk op 'n adreskaartje te lezen staat.
‘Is dit de moraal van de historie?’
Er is geen moraal in. Ware dit anders, dan zou ik ze bewaren voor 't slot, gelyk
bekend is sedert wy vernamen dat:
De naarstigheid, die kinderdeugd
Wordt altyd goed beloond... ik mag 't lyden.

814.
Niets is een schryver zo onaangenaam dan dat vissen naar moraal die hy niet altyd
geven kan... 'tgeen ook zeer immoreel wezen zou. Want het is een leugen, en dus
ónzedelyk, indien hy als les geven wil wat slechts een vertelling is. Kunt gy echter
niet leven zonder moraal, lezer... welnu, doe goed! Ziedaar de beste moraal die ik
u weet aan te bevelen, en daarby komen geen verdere vertellingen te pas.
En stoor me verder niet in m'n schetsje van wat er zoal voorviel in dien tuin. 't Is
zonder pretentie, als ‘één heer met één hond en één haas’ in den katalogus van 'n
schildery-tentoonstelling. Eilieve, welke moraal weet ge dááruit te halen? Een artist
is geen schoolmeester. Ik gaf u juist die vertelling om 't professorale wat af te
schudden, dat me in de vorige nummers begon te vervelen. Misschien ook -wie
weet! - wilde ik u op 't denkbeeld brengen dat Vrye-Studie zeer wel zonder bef en
toga bestaan kan.
‘Zou dát ook misschien de moraal van de vertelling wezen?’ Wilt ge 't als zodanig
aannemen, my wél!

815.
‘Maar nu weten we nog niet...’
Ge weet nog zeer weinig, en 't doet my genoegen u dat te herinneren, omdat ge
zo-even wel wat te groots waart, toen ge
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dacht Léon spoediger dan ik doorgrond te hebben. Ge weet nog niet wat Adèle voor
'n wezen is, en wat Léon bewoog...
‘Hoe kwam hy aan dat kaartje?’
Hy zal het gevonden hebben naast of op een van de stoelen die, naar ik my later
herinnerde, vóór hy en Henri daarop plaats namen, waren bezet geweest door 'n
familie die er wel naar uitzag alsof ze leefde van eksterogen. Doch hoor nu wat er
in dat briefje stond:
‘Mon bon petit Léon, Je serai au C.d.F. mais sans danser. Les onze sont trop
bête. Fais-moi le plaisir de venir mystifier un peu l'étranger dont je te parlai. Je lui
en veux de ce qu'il m'a vue sans crinoline, la nuit de cette sotte escapade. Abbas
sera à la porte pour te le montrer. Au reste tu le reconnaîtras aisément à son air
pédant. Donne-moi un signe que tu te prêtes à ce petit caprice, un salut
archi-respectueux ou quelque chose de semblable. Je m'amuserai à observer
comment tu taquines ce maître d'école pour mon compte. Je suis sûre qu'il enseigne
les mathématiques ou le grec ou quelque chose de pareil. Je m'ennuie trop. Oh les
onze! Adieu mon petit chéri, toute à toi... à 11/12 près, hélas!
Ton Adèle.’
Er waren in dat briefje meer of andere taalfouten dan ik nu in staat ben korrekt
na te bootsen. Maar den zin geef ik vry juist weder. Ik moest gemystificeerd worden,
geplaagd, getaquineerd, ik! En waarom? Omdat ik Adèle betrapt had op... magerheid.
De zeer brave lezer eist moraal? En voici:

816.
Wy nemen 't anderen meer kwalyk dat zy onze fouten kennen, dan onszelf dat wy
daaraan mank gaan.

817.
Zie Ovidius, die - volgens sommigen - niet gebannen werd omdat hy iets verkeerds
gedaan had, maar omdat hy onwillens getuige der verkeerdheden van 'n ander was
geweest.
*
En die ander was Keizer.
Ik nu werd gestraft, niet omdat ik mager was, maar omdat Mademoiselle Adèle...

*

De ware oorzaak der verbanning van Ovidius is nooit bekend geworden. De gewone lezing,
die ik in den tekst gemakshalve aanneem, is onjuist.
(1871)

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

544
Ik kan betuigen aan mager noch vet gedacht te hebben, toen zy indécentelyk wél
deed, omdat ze maar vyf vingers had aan één hand.
De hele fout van Ovidius lag in 't keizerschap van Augustus. En daar Adèle
markiezin was...
‘Was ze dat werkelyk? Was ze géén gemeen schepsel?’
Hm! 't Zou kunnen samengaan. Toen ik, opziende na 't lezen van het briefje, haar
met de ogen zocht, was haar plaats leeg. Een stofwolk wees my den weg dien ze
met haar onmetelyk kleed beschreef in den tuin. Abbas, haar achterna huppelend,
keek om. De kwajongen zond me - op haar bevel zeker - een kushandje toe, dat
veel van 'n gryns had.
‘Maar wie was ze dan toch, en wat beduidt dat “onze” in haar briefje?’
Dat is een zonderlinge geschiedenis. Het schepsel...
‘Tóch 'n gemene persoon! Tóch... omnibus?’
Gemeen? Misschien, Omnibus? Neen! Ze was wat men zou kunnen noemen...
pluribus. Te Marseille namelyk - ik vernam dit later van Henri, die geen leerjongen
in eksterogen was, maar student in de rechten - is de jeunesse dorée gewoon party
te maken tot het aankleden, opsieren, uitdossen voor gezamenlyke rekening, van
een vrouwspersoon waarmee die gulden jeugd dan pronkt. Wat boven de kracht
van een enkele gaan zou, valt licht aan 't genootschap dat 'n dozyn leden telt. Men
legt geld tezamen tot het aanschaffen van rytuig, deftige woning, stoet van
bedienden, enz. En men dringt de gekozene een adellyken titel op. Meestal heet
ze de Saint... dit of dat. By gebreke van iets heiligs in den naam, gaat die op ac uit:
de Marsignac, de Pressensac, de Kersaillac of zo iets. Zéér gedistingeerd zyn twee
namen waarvan de eerste een buitenlandsen klank heeft, hetgeen naar
vermaagschapping met Europesen adel heenwyst: de Löwenstein-Trissac, Caramielli
de Lusignac, enz. De deugd van zo'n schepsel...
‘Allergemeenst!’
Verschoon me... zéér gemeen slechts. Allergemeenst zou... Omnibus wezen. En
zelfs daarvan is men niet geheel zeker, als men goed gedineerd heeft en door 'n
gezonde digestie vatbaar is voor zeer liberale opvatting. Deugdzaam op háár manier
is zo'n by-
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en-koningin, wanneer ze standvastig de hulde afwyst die haar door de niet-leden
van 't genootschap wordt aangeboden. Onverbrekelyke trouw aan het
duodecemviraat is de volmaaktheid die door haar werkbyen en hommels, in ruil
voor rytuig, titel, hotel, negerjongetjes en karthago-bedekkende kleding gevorderd
wordt. De Herminie die we terloops zagen in Thérèse's quadrille, was van een zeer
gefêteerd madame-de-Saint-schap afgedaald tot pantoffelboordster, omdat ze zich
misdragen had met... 'n dertiende die geen lid was van de vennootschap. Adèle zelf
had deze handelwys ‘infâme’ gevonden. Ge ziet het, alles heeft z'n grenzen, en de
meest uitgebreide industrie is, wel beschouwd ‘limited’.
‘Infaam!’
Dat was juist wat Adéle zei van Herminie's dertiende. Intussen... hoor eens, lezer,
kunt ge netten breien, schaakspelen, zyt ge in 't bezit van een solitairspelletje? Zo
ja, leid uw verontwaardiging af door u met een van die dingen bezig te houden. Wat
gy ook kiest, het is altyd beter dan oordelen. Die Adéle had iets goeds in zich. Zaagt
ge niet uit haar briefjen aan Léon hoe de ‘elf’ haar benauwden?
‘'t Is wat moois! Dit ontbrak er ook nog aan, dat ze zo'n levenswys leidde voor
haar genoegen!’
Toch geloof ik dat netten breien beter is dan oordelen, al maakte gy de mazen
zo groot dat uw eigen fouten er doorslippen... zouden, indien ge 't eens in 't hoofd
mocht krygen dáárnaar te vissen.
‘Ik blyf er by dat het infaam is!’
Wie weet! Ik heb tot oordelen weinig tyd omdat ik me bezighoud met het schryven
van vertellingen. Doe dat ook eens. Wat deze vertelling aangaat, het is een schetsje
van zeden...
‘Infaam!’
De schets?
‘Neen, die vrouwspersoon!’
Wie weet! Hebt ge vergeten hoe de ongelukkige - la chose van elf kwajongens...
‘Elf?’
Ja. Léon was zo kwaad niet...
‘Hebt ge hem dan later weer ontmoet?’
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Wel zeker. En Adèle ook. Ge begrypt toch dat ik revanche genomen heb? Welnu,
ze wás inderdaad ‘bonne fille’. Een van haar grootste fouten was...
‘Op de twaalf na!’
Nu ja, op elf na, haar... magerheid. En dat ze boos werd als 'n vreemde daarvan
iets ontdekte. Overigens, hebt ge vergeten hoe zy zich Samaritane toonde by 't
sterfbed van dien armen koetsier? 't Is zeker geen verdienste dat zy zich liet
liefhebben door vélen, maar toch was ze misschien minder ‘gemeen’ dan óns
toeschynt, omdat ze veel liefhad. Laat ons dit hopen.
‘En wat wordt er van zulke vrouwen?’
Adèle bracht het tot weduwe van 'n zeer geacht lid in 't hooggerechtshof te
Algiers... Léon de Neufville. De arme man is jong gestorven. Maar gewoonlyk dalen
die wezens af tot straatveegsters... als 't afdalen heten mag, wat ik dáárlaat. Dit nu
is wel een treurige toekomst, maar eilieve, wat wordt er van brave meisjes die zich
slechts inlaten met zes, met drie, met één, met niemand? De maatschappy is zeer
streng voor ondeugd, maar geeft weinig blyk van dank aan wie zich niet misdraagt.
En... daaraan doet ze wel. Deugd mag niet ontaarden in spekulatie, zoals zeer ten
onrechte wordt aangeprezen in vertellinkjes die met moraal eindigen. Ik was en ben
nog een zeer naarstig kind, en werd nooit beloond. 't Gaat me als Mr Auguste met
z'n knoopsgat...
‘Ge waart ons nog iets schuldig over den wandelenden jood?’ Wel, die was ik.
Een paar dagen nadat ik er in slaagde Adèle en Léon een bewys te geven dat ik
geen ‘maître d'école’ was, nam ik myn staf op, en reisde verder. Ach, hy is zeer
vermoeid, de arme Ahasveros, en voelt dit het pynlykst als hy lezers treft ‘die er
niets van begrypen’.
Blykt u echter dat noch uw solitair-spel, noch 'n goed middagmaal, noch uw netten
afdoende hulpmiddelen zyn ter genezing van hard oordeel - sans douleur ni
extirpation natuurlyk - gebruik dan ter vulgarisatie der wetenschap van het goede,
iets van den émollient die ons wordt aangeboden in Johannes VIII: Wie uwer zonder
zonden is... enz.

818.
Ik weet niet of de nummers 805-817 ‘mooi’ zullen gevon-
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den worden, en zal wel ten grave dalen zonder daarvan iets te vernemen. Wie 't
niet ‘mooi’ vindt, gunne my de verlichtende omstandigheid waarop de zangeres in
659 zich beriep.

819.
Na 804 was ik moe van wyshedens. Ik had lust in afwisseling. Misschien ook zocht
ik aanleiding tot de volgende opmerkingen, bydragen tot Vrye Studie op aesthetisch
gebied.
In ons oordeel over 'n voortbrengsel van kunst hechten wy gewoonlyk te veel
waarde aan de soort waaronder men het - al te konventioneel soms - rangschikt,
en te weinig aan de wyze van uitvoering. Een veldslag moge ons belangryker
voorkomen dan de stoffage van 'n binnenkamer, hieruit volgt geenszins dat de
bataille-schilder, als zodanig boven den beoefenaar van 't genre staat. Deze opvatting
zou overeenkomen met de vals-poëtische mening dat de sterrenkundige verheven
is boven den mineraloog of chemist. Het zyn is altyd even belangryk, en de studie
daarvan even eerwaardig, onverschillig welken rang 't behandeld voorwerp inneemt
in onze schatting.
Het gebied van de Kunst is een republiek, waarin 't verschil van bedryf geen
onderscheid van stand meebrengt. De waarde der burgers wordt bepaald door de
wyze waarop zy dat bedryf uitoefenen.
Dit laatste - altyd in verband met 30 - houd ik voor hoofdzaak. Indien het evenwel
kon te pas komen den kunstenaar hoger of lageren rang aan te wyzen volgens de
soort der kunst die hy beoefent, zou de paradox verdedigbaar zyn dat het mindere
boven het meerdere staat. Wie met weinig of onbeduidende gegevens een indruk
teweeg brengt, gelykstaande met dien waartoe anderen legioenen strydende,
vallende, juichende beeldjes nodig hebben, moest ter aanvulling van 't ontbrekende
zoveel meer ziel uitgeven als er aan 't gewicht van de behandelde onderwerpen te
kort kwam. Myn likdoorn-historie kost my minstens zoveel als de pedante nummers.
Misschien zou men een Horace Vernet die op kunst-triomf boogt, kunnen
antwoorden: ik geloof het gaarne... gy hebt altyd hele legers die u bystaan.
Toch neem ik die paradox niet in bescherming, en doelde daarop slechts om de
onrechtvaardigheid van 'n stipt-tegenoverge-
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stelde mening te doen in 't oog vallen. Het verdedigen der voorwaardelyke verdienste
van kunstvoortbrengselen die zich op zogenaamd lager terrein bewegen, zou al
zeer spoedig leiden tot het ónvoorwaardelyk kiezen van zodanig terrein, om zinledige
opvatting en gebrekkige uitvoering te verschonen. De eenvoudigheid of armoede
van de ter behandeling gekozen gegevens mag evenmin ter verontschuldiging van
plichtverzuim dienen, als het tegendeel. Vernet heeft geen recht zich te beroepen
op de moeilykheid om zoveel kavallerie behoorlyk te stallen op z'n doek. 't Stond
aan hém, 'n paar eskadrons af te danken. Anderen weer mogen niet klagen over
de soberheid van hun données. Ze hadden hun slapende keukenmeid 'n paar
kameraadjes kunnen geven, en ook het traditionele ‘bos wortelen’ was vatbaar voor
vermenigvuldiging, zonder de minste verkwisting van vernuft. Ik moet ook hier alzo
waarschuwen tegen de hebbelykheid om uit algemene stellingen juist het éne
byzondere aan te grypen dat tot verkeerde toepassing leiden kan. Het ware anders
te vrezen dat we al zeer spoedig dat lage hoorden aanvoeren als vrybrief voor
zinledige opvatting of slordige behandeling, en we liepen aldra gevaar, de ons uit
'n vorig nummer enigszins bekende ‘één heer met één hond en één haas’ te zien
gelyken op 'n vrouw met kat en hagedis, onder voorwendsel dat de afwezigheid van
zware kavallerie verschoning meebrengt voor de grofste achteloosheid.

820.
De kunstenaar die 'n uitvoerige en omslachtige taak - ik zeg niet: een verheven
conceptie - gebrekkig uitvoert, is in zekeren zin minder streng te veroordelen, dan
de artist die met 'n al te mager talent meent in staat te zyn hogen rang te geven aan
een sober onderwerp. De oorzaak hiervan is geenszins dat de taak van den eersten
moeilyker wezen zou. Integendeel. Maar de keus van 't eenvoudige veronderstelt
zeker aanspraak-maken op bekwaamheid, dat by mislukking ongunstig getuigenis
geeft van de zelfkennis des auteurs. Hy schynt dan aldus geredeneerd te hebben:
die kleinigheid... plus myn talent: sufficit! Indien alzo m'n likdoorn-historie niet ‘mooi’
is, ben ik dubbel schuldig. Het zyn in den regel juist leerlingen, beginners, in wien
wy het mislukt pogen waarnemen, iets zogenaamd groots tot stand te
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brengen. Alleen de meester - of wie zich daarvoor houdt - mag het wagen met z'n
heer, z'n hond en z'n haas voor den dag te komen.

821.
Ik geef dit alles slechts als gissing, maar blyf vasthouden aan de hoofdstelling dat
elk kunstvoortbrengsel naar opvatting en uitvoering moet beoordeeld worden.
Om hierin rechtvaardig te werk te gaan, is 'n hoge maat van Vrye Studie nodig.
De leek zy gewaarschuwd dat er door valsekunstapostelen evenzeer met het kleine
als met het grote gekoketteerd wordt.
In m'n Idee 30 gaf ik 'n wenk ter beoordeling van kunstprodukten als produkten.
De vraag blyft welke maatstaf wy moeten aanleggen ter waardering van het
gebruik?
Ter beantwoording hiervan meen ik een gelyk onderzoek als ten aanzien der
kosten van voortbrenging, te mogen aanbevelen. De beschouwer van 'n
kunstvoorwerp - alzo ook de lezer - die zich ernstig de vragen voorlegt waarop ik
aandrong in 30, zal zeer spoedig ontwaren dat het gehalte van een produkt evenredig
is met de som van talent, inspanning, oefening, enz. welke daaraan door den auteur
werd ten koste gelegd. Deze geeft u een bladzyde te doorlopen uit de geschiedenis
van zyn gemoed, en het nut daarvan is voor u meer of min groot, naarmate die
bladzy meer of min belangryk was.
Het zou van onvrye studie getuigen, dit nut alleen dan te erkennen wanneer het
zich voordoet in didaktischen vorm.

822.
Velen menen hun oordeel te mogen laten afhangen van 't antwoord op de vraag:
wat leert men hieruit? En dikwyls zou daarop het verwyt passen: gy leert hieruit
niets.
Scholen en school hebben vaak zeer nadelig gewerkt op onze vatbaarheid om
te genieten, om veredelende denkbeelden in ons op te nemen, en in dien zin: te
leren. Zy die zo spoedig klagen uit enig voortbrengsel van vernuft of smaak niets
geleerd te hebben, vergeten dat ze vaak daardoor zichzelf beschuldigen van
stompheid. En erger: ze huichelen.
Er ligt in die klacht iets als 't beweren dat ze niet tevreden zyn
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voor ze wel en deugdelyk wat geleerd hebben, terwyl toch hun geheel leven daar
is om te bewyzen dat deze vreselyke leerwoede niet ernstig gemeend kan zyn. Ze
klagen - en ongegrond nog - over 't verlies van één uur levens, als ware overigens
hun geheel leven één aanhoudend streven naar ontwikkeling, en ze schynen niet
in te zien dat ook dit ene uur niet zou verloren zyn, indien ze niet juist hun overig
leven geheel of gedeeltelyk hadden verwaarloosd.
‘Wat leert men hieruit?’ Er is uit het waargenomene minstens zoveel te leren als
de auteur nodig had om 't voort te brengen. Volg den weg dien hy langs ging om
z'n doel van 't scheppen te bereiken, ge zult dan denkvermogen, schoonheidszin
en arbeidskracht evenzeer hebben geoefend als hy genoodzaakt was dat alles te
gebruiken. Hier vooral is van toepassing: du gleichst dem Geist den du begreifst.

823.
De artist is geen onderwyzer. Het is de taak van den leek zichzelf te onderwyzen,
door de geschiedenis van 't voortbrengen die uit het geleverde spreekt, in zich op
te nemen. De kunstenaar is geen bonne die 't kind lopen leert. Hy loopt, en wie hem
vergezelt heeft zich geoefend in het gaan.
En meer nog. Wat leert ge uit 'n bloem, uit muziek, uit 'n ster? Zullen wy uit
overmaat van leergraagheid al die dingen afschaffen? Of zullen wy ons, vry
studerende, oefenen in vatbaarheid, in dociliteit? Ik stem voor 't laatste.
Wie zich onder gunstige gegevens hierop toelegt, is zelf artist (638) en kan van
'n kunstvoortbrengsel méér zedelyke en verstandelyke ontwikkeling inoogsten, dan
de maker nodig had tot het voortbrengen. Hierom zeide ik zo-even: minstens, en
de verklaring is eenvoudig. Door het oordeelkundig mede-ondergaan der
wordings-geschiedenis, maakt zich de beschouwer in de eerste plaats tot
arbeidsgenoot van den auteur, zonder als deze afgeleid te zyn door de hindernissen
van materiëlen aard die 't werk belemmerden, en hy ondergaat bovendien den
weldadigen invloed van de oefening die deze kritische beschouwing voorafgaat en
vergezelt.
Wanneer wy dan daarby nog letten op het verschil der zieletoestanden van de
beschouwers, die 'n kaleidoskopische onein-
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digheid van opvatting teweegbrengen, waaraan de kunstenaar zelf niet kan gedacht
hebben - omdat deze, hoe universeel ook van opvatting, toch altyd slechts éénling
blyft - dan komen wy tot de slotsom dat Kunst een schatkamer is, waaruit zorgvuldige
gebruikers meer weten te putten dan de bekwaamste rentmeester daarin neerlegde.
Ik hoop deze stellingen later enigszins te ontwikkelen en door voorbeelden toe te
lichten.

824. De onzedelykheid van de beloon-theorie in de opvoeding (561)
Ik erken dat er ditmaal konsekwentie ligt in 't schenken van een ‘handvol pruimen’
aan 't jongetje dat de vyf, zes pruimpjes met rust liet, die men aan den volgeladen
boom niet missen zou. Zeker! Zo'n cadeau is gepast voor den knaap die later met
'n hoed vol zaligheid in galop zal weglopen na 'n deugdzaam leven. Zó leert de kerk,
zó leert Van Alphen.
Of zou die konsekwentie, wel beschouwd, slechts liggen in de overeenstemming
van twee even wraakbare inkonsekwentiën? Zo is het!
Toen de Mensheid kind was, trachtten de vaderen hun bogerd tegen snoeplust
te beschermen door het uitloven van premiën na den dood. Deze premiën waren
enorm. Eeuwige zaligheid voor 'n ogenblikje deugd! Welke dwaas zou dwaas genoeg
zyn geen gebruik te maken van zó voordelige konditiën? Wie zou niet als Jantje...
Toch leert de ondervinding dat de deugdzame Jantjes zeldzaam zyn, en dat we
nog altyd, in weerwil van 't al te gunstig akkoord, behoefte hebben aan 'n stevige
heining om den pruimenbogerd. Ja zelfs aan voetangels, klemmen en bewaking.
Vanwaar komt dit?
Op deze vraag stel ik twee antwoorden voor. Het Jantje van onzen Van Alphen
schynt z'n papa gekend te hebben als 'n solide betaler van geleverde
deugdzaamheid. De slimmerd speelde een zéker spel. De inleg was gering - een
ogenblikje wachtens maar! - en de winst kon hem niet ontgaan.
De Mensheid echter betaalde te allen tyde haar inleg - zóveel deugd - óf met
schroom óf liefst in 't geheel niet, en de oorzaak van dien onwil zal wel hierin liggen
dat zy minder vertrouwen
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stelde op de vaderen die de premie hadden uitgeloofd. De onevenredige hoogte
daarvan wekt dan ook achterdocht op. Het gaat met zulke zaken als met
Staatsleningen, die minder solide zyn naarmate ze tegen lager koers worden aan
de markt gebracht.
Een dode die reeds sedert enige eeuwigheidsweken de zaligheid genoot en zich
verheugt in 't vooruitzicht op kontinuatie, moet erkennen dat hy goedkoop aan die
aangename positie gekomen is, zó goedkoop dat het den levende niet euvel mag
geduid worden als hy twyfelt aan de prompte betaling.
Indien men my zalig wou maken, zou ik bedanken uit pure bescheidenheid. Myn
beetje deugd - en ik vind me toch vooral niet slechter dan veel anderen - is zoveel
beloning niet waard.

825.
Maar niet alleen wantrouwen in de solvabiliteit van de geluk-belovers hield de
Mensheid terug van oprecht toetreden tot het voorgesteld akkoord. Er ligt in de
kerkdeugdprekery zelf een anomalie die haar invloed rechtstreeks in den weg staat.
Wie beloning toezegt voor goed-zyn, bereikt nooit z'n doel. Men luistert daarnaar
niet, men gelooft niet, men handelt niet naar 't geloof, en in dit geval stoot de
kerkmoralist z'n hoofd. Of het tegendeel geschiedt, en... de gelovers houden haastig
den hoed op om de toegezegde pruimen in ontvangst te nemen. Mag dit goed-zyn
heten, of is dit spekulatie? My dunkt:
Wie 't goede doet
Opdat een God hem lonen zou, maakt juist daardoor
Het goede tot iets kwaads, tot handel. En wie boosheid vliedt
Uit vrees voor de ongenade van dien God, is... laf.

826.
Godsdienst is dus in den hoogsten graad onzedelyk, en het zal wel hieruit
voortvloeien dat z'n invloed op het goed-zyn zo gering blyft, of... juister, geheel
negatief werkt. Men wist met vuilen doek geen smetten af. Het gehele stelsel der
goddienery brengt de fouten voort, welker uitroeiing zyn taak heet te zyn. Gevoel
van mensenwaarde wordt als eerste conditio sine qua non van
verzoeningsgezindheid des Scheppers, geknakt. Zelfverwyt, morele kastyding,
neergebogenheid, stelt men in de plaats van 't edel streven naar kracht, vryheid,
geluk. Het eeuwig aanbidden
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en flikflooien van 'n ‘Vader in den Hemel’ - die N.B. de moeite niet nam zich aan z'n
kinderen te openbaren - maakt ons tot laaghartige vleiers, tot gluiperds en
huichelaars.
Ik neem dit laatste woord niet in gewonen zin, en bedoel dus hier de Tartuffes
niet. Neen, ik spreek nu van hen die inderdaad geloven. Een Tartuffe bedriegt
hoogstens 'n paar stumperds die bot genoeg zyn zich zeer grof te laten foppen,
maar de oprechte gelovers spelen den Tartuffe tegen hun eigen God. En God moet
dit sedert lang weten. Hy zal toch niet dommer wezen dan Molières Orgon? Me
dunkt, ik hoor hem mompelen, by 't aanhoren van 'n goed gestileerd zelfvernederend
gebed: ‘o jy kleine vleier... ik zie waar je heen wilt, je legt het aan op 'n stukje van
m'n zaligheid’!
Als ik God was, zou 'k 'n hekel hebben aan de vromen, en nooit iemand zalig
maken die met 'n beetje deugd en veel sollicitatie daarnaar gedongen had.

827.
Wat nu verder de toepassing van 't beloon-systeem op de opvoeding der kinderen
aangaat, heb ik 'n kleine vertelling te doen. Daarin wordt niet van 't belonen der
deugd, maar van straf voor ondeugd gesproken. We zullen zien dat het ene zo
onzedelyk is als 't andere, en even onpraktisch.
Van Alphen dan heeft vergeten ons te vertellen dat Jantjen een neefje had die
zo slecht was als de ander braaf. De boze neef werd uitgezonden om perziken te
halen, snoepte daarvan, en... werd in z'n lip gebeten door 'n wesp die zich in den
perzik verscholen had, waarschynlyk om op 't juiste ogenblik heel godsbesturig op
te treden als wreker van de geschonden deugdzaamheid. Pietjes lip zwol op. Pyn,
berisping en straf bleven niet uit. Hy beloofde aan z'n papa beterschap, en aan
zichzelf: nooit weer perziken te stelen voor-i eerst onderzocht had of er een wesp
in zat.
De moraal van m'n vertelling?
Wel, die is immoreel. Meer weet ik er niet van. En van Jantjes deugd of de
godvrezendheid onzer gelovers ook niet.

828. Het onderwys (561, vlgg.)
Niet zeer ongelyk aan den godsdienst, die kwaad sticht on-
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der voorwendsel van goed te beogen, belemmert het Onderwys veelal de
ontwikkeling die 't juist zyn taak was te bevorderen. Het verschil tussen deze beide
mensbedervers ligt hierin, dat godsdienst een slechte zaak is op zichzelf, en dat
het Onderwys dikwyls nadelig werkt door het wanbegrip of de traagheid van wie
daarmee belast zyn.
Ik klaag geenszins over de maat van kennis waarmee wy de school verlaten. Die
hoeveelheid is van ondergeschikt belang, en blyft dit zelfs later, als we iets - en altyd
nog maar zeer weinig - meer weten dan 'n schoolknaap. (155)
Maar onze onderwyzers moesten ons niet ongeschikt maken iets te leren na 't
verlaten van de school.
Zeker zyn zy te verontschuldigen door de eisen der ouders die, op hun beurt
geperst door den toestand van de Maatschappy, wel genoodzaakt zyn, niet zo zeer
aan te dringen op ontwikkeling van 't rein-menselyke, en zelfs niet op 't aankweken
van Staatsburgerschap, als wel op beroepsbekwaamheid. Het kind moet worden
afgericht tot het verdienen van den ‘kost’.
Dit is treurig, en niet te veranderen. Althans niet op eenmaal. We vallen dus noch
ouders noch leermeester hard over het toegeven in de noodzakelykheid. Doch we
mogen die noodzakelykheid niet méér stem geven dan haar toekomt. Bovendien,
gelyk byna altyd, de fout loopt in een cirkel. Kan de Maatschappy slechts
beroepshoedanigheden gebruiken, zyzelf zou hoger staan en ook voor edeler streven
een werkkring aanbieden, indien sedert vele geslachten de scholen mensen hadden
geleverd, of jongelieden althans dien men 't mens-worden niet moeilyk gemaakt
had.
Vordert de maatschappy verkeerd onderwys op straffe van broodsgebrek, de
onderwyzers maakten sedert lang die Maatschappy tot wat zy is, door dat verkeerde
al te gul te leveren. Ik erken evenwel dat goed onderricht ook materieel een
onmogelykheid blyft, zolang één persoon belast wordt met het onderwyzen van een
groot aantal kinderen. Tien of twaalf leerlingen hebben de toewyding nodig van ál
den tyd en ál de gaven van een bekwaam en welwillend onderwyzer. Met den besten
wil reiken de krachten van één persoon niet toe, om te voldoen aan 't geestelyk
opzuigings-vermogen van dertig, veertig kinderen.
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De geplaagde meester is wel genoodzaakt 'n onkritisch watersoepje van dorre feiten
voor te zetten aan zoveel hongerige magen, en al verdiende ik de mauvaise marque
niet waarvan onze tekst spreekt, ik mag 't den man niet kwalyk nemen dat hy zich
zo brusk van de zaak afmaakte.
Alle waar is naar z'n geld. Absolvo. (Wordt vervolgd.)

829.
Voor enigen tyd vonden wy in onze couranten het volgend stuk van den heer H.
Hemkes Kz. te Ried. De strekking is te nuttig en de inkleding te flink-praktisch, dan
dat het mag verloren gaan als éfémére kranten-litteratuur.

Onderwijzers-jaarwedden
Landgenoten!
Wilt ge my een ogenblik volgen? Ik breng u op een plaats, waar het wel juist niet
zo aangenaam is te verkeren, maar waar elk, die zyn vaderland met heel zyn
toekomst lief heeft, toch wel eens een kykje mag, ja moet nemen, om betrekkelyke
toestanden naar waarde te kunnen beoordelen.
Welnu - wy treden samen een huisgezin binnen. Wy doen dat in het begin der
maand Januari 1871. Wy vinden daar vyf personen: man en vrouw - beiden ongeveer
30 jaren oud - en drie kinderen: één van vyf-, één van twee- en één van halfjarigen
leeftyd. De woning ziet er uitwendig schamel uit, en draagt de tekenen er van, dat
het ook aan het nodig onderhoud heeft ontbroken. Zy bevat één woonvertrek, één
zy- of spreekkamertje en een keuken. De kamers zyn zeer eenvoudig gemeubileerd.
Wat in elke huishouding onontbeerlyk is, wordt er gevonden. Alles was niet in besten
staat. Half versleten gordynen, waggelende stoelen en wat dies meer zy. Maar alles proper! En nu - de bewoners van het huis!
De man droeg in huis een sober kleed. Dat zyner vrouw was verschoten en meer
dan half versleten. De kinderen waren goed gedekt, maar niet allen in staat om de
snerpende koude daar buiten te trotseren. Aan ordelykheid en zindelykheid ontbrak
het evenwel niet. De werkplaats, waar de man zich dagelyks moet bewegen, is goed
ingericht.
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Het woonvertrek wordt verwarmd door een kachel, kookkachel tevens. De keuken
mist in zo ver zyn bestemming. Een mand naast den kachel geplaatst, bergt enige
turven. Voor het overige ziet men turfmolm, coaks en een weinig hout. Doorgebrande
kolen worden in een doofpot geborgen. Koude wordt er in het woonvertrek niet
geleden.
Het gezin heeft of gebruikt slechts één slaapvertrek: de woonkamer. En die
woonkamer telt, naar ik meen, maar één bed. In allen gevalle: er wordt slechts van
één enkel bed gebruik gemaakt. Daar slapen vader en moeder, de laatste met het
jongste kind aan de borst. Aan het voeteneinde der bedstede zien wy een kribbe,
waar de beide oudste kinderen 's nachts huisvesten. Het gehele gezin begeeft zich
vroegtydig ter ruste. Men spaart zodoende vuur en licht, wellicht ook brood! Het
laatste althans tot den volgenden morgen! Ik konde dat opmaken uit al wat ik zag.
Alle voedsel, dat er genuttigd wordt, is sober. Ontbyt: roggebrood met een aftreksel
van koffie en cichorei, of liever cichorei en koffie. Middagmaal: aardappelen (volstrekt
niet eerste qualiteit) met zogenaamd winkelsmeer. Boter en vlees? daaraan valt in
de verte niet te denken! louter artikelen van weelde, waarby den man wellicht de
plaat van A. Ver Huell voor den geest komt, waar de laatste een sjouwerman afbeeldt,
staande voor een vleeshouwerswinkel, en spellende en lezende: ‘biefstuk te koop’,
en heengaande met de diep wysgerige uitdrukking: ‘dat hebben ze nou my ook
leren lezen op de zondagschool, maar... vreet er 's van!’ Avondmaaltyd of souper:
weder aardappelen in anderen vorm gestampt, geroosterd of gebraden. Twee
avonden in de week echter meelpap! 's Zaterdags kunnen de kinderen zich vergasten
aan een tarwebrood, en op Zondagmorgen alléén werd er extra koffie gedronken.
Kwam er onverwacht bezoek - dan wordt er wat uitgehaald! Nu kennen wy het
gezin zowat uit- en inwendig.
Wie is het hoofd er van:
Lezers! het hoofd van dat gezin is een HOOFDONDERWIJZER aan een der openbare
scholen in ons vaderland! Zyn tractement? Minimum tractement: Vier honderd gulden
per jaar.
Ik vraag: is die man niet physisch zowel als moreel gedwongen, op zulk een
armoedigen voet te leven? Ik vraag meer: heeft
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menig daglonershuisgezin, waar acht gulden per week door groot en klein wordt
verdiend, niet oneindig veel vooruit by zulk een staatsambtenaar, die kinderen moet
vormen tot edele burgers van den staat, en daardoor de toekomst van het vaderland
helpen waarborgen?
Vraagt ge nadere inlichtingen? Ik geef ze gaarne. Zie hier.
Inkomsten f 400.
Uitgaven:
Bydragen voor het pensioenfonds

f 8. -

Bydragen voor het weduwenfonds

f 10. -

Bydragen voor het begrafenisfonds

f 9.50

Zegels van 4 ordonnantiën

f 0.84

Voor ryksbelastingen

f 15. -

Gemeente-omslagen

f 3. -

Lidmaatschap van
onderwyzersvereniging, enz

f 6. -

Idem van leesgezelschappen (‘Nieuwe
Bydragen, de Wekker’, enz.)

f 4. -

(Bovenstaande uitgaven zyn deels
onvermydelyk en deels noodwendig om
de wille der betrekking zelve.)
Voorts:
Brandstof en licht

f 30. -

Winterprovisie (aardappelen enz.)

f 38. -

Kleding, linnen, schoenen, klompen

f 50. -

(Laag berekend, want de man is
kleermakerszoon en enigermate met het
vak van zyn vader bekend.)
Tabak

f 10. -

Onkosten by bevalling (in 1870)

f 15. -

Medicinale hulp en medicynen

f 26. -

(Voor medicinale hulp enz. wordt wekelyks 50 cents weggelegd. Er bestaat in dat
dorp geen ziekenfonds.) Die gehele som was 1 Januari 1871 nog voorhanden. Men
liet haar onaangeroerd ondanks kommer en gebrek. Wat kan 1871 wellicht baren?
Eindelyk:
Onkosten voor het bywonen van vergelykende examina f 12. _____
Tezamen

f 237.34
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Van het gehele tractement blyft dus over f 162.66. Bygevolg per week f 3.15 voor
het gehele huisgezin of 63 cent voor elk persoon. Voor die som moet brood worden
gekocht, meel, melk, eieren, sago, ryst, beschuit, olie, siroop, zeep, azyn, garen en
band, koffie, cichorei, thee, suiker, enz. Ook moet er nu en dan een werkvrouw uit
die ontvangsten worden betaald.
De onderwyzer met wien wy ons bezig houden, ontving maandelyks op een
scheurordonnantie f 20, driemaandelyks op een verzegelde ordonnantie de overige
f 57.79.
Mag dat loon heten op trouwen arbeid? Spreken zulke feiten niet duidelyker dan
alle brochures? Moet ook op de school het kalf zyn verdronken, vóór dat de put
wordt gedempt? Ik vraag alleen. Antwoorde, wie antwoorden kan!
Van het crediet, dat men dien onderwyzer gaarne schenken wilde, maakte hy
nooit gebruik.
‘Maakte ik schulden’, sprak de man, ‘dan ware de ellende niet te overzien.
Bovendien zou ik op vele artikelen 5 à 10 pct. meer moeten betalen. En - zo voegde
hy er by - als dan myn tractement eens werd verhoogd, of ik kreeg voordeliger
standplaats, wat zou in dat geval die lotsverbetering in de eerste jaren my baten’?
De vrouw zei: Dat lyden, dat gebrek is nog het ergste niet. Maar wy zyn niet in
staat, om onze armoede voor het oog der mensen te verbergen. Daaraan is het toe
te schryven, dat myn man een jaar geleden niet te H. werd benoemd. Waarom
moest de commissie van plaatselyk onderzoek het ook juist in den barren winter zo
treffen?
In den zomer was het lot van dat onderwyzershuisgezin meer dragelyk. De vrouw
gaf dan 's avonds aan enige meisjes onderwys in het breien. Een geit leverde dan
melk, het tuintje groenten en wat aardappelen, hoewel in 1870, meer zieke dan
gezonde.
Ried, 24 Januari 1871.
H. HEMKES KZ.

830.
De heer Hemkes deed met het publiceren van dit stuk, dat ik my vereer van hem
over te nemen, een goed werk. Het spreekt vanzelf dat Ministers en Kamerleden
van zoiets geen notitie nemen. Die heren hebben altyd gewichtiger zaken te
behandelen.
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Wie lust heeft in verwondering, trachte eens te zien te krygen den staat van de
pensioenen die de Nederlandse Staat uitbetaalt. Ik las enige tyd na 't verschynen
van de welsprekende... aanklacht van den heer Hemkes, een antwoord van iemand
die zich kantoorbediende noemde, en die beweerde even slecht bezoldigd te zyn,
of nagenoeg. Hy wees de klacht terug met de opmerking dat die onderwyzer dan
maar 'n ander vak had moeten kiezen, en ambachtsman worden. Dat ook hy gestraft
werd voor z'n begeerte om 'n ‘heer’ te zyn, die straf geduldig dragen moest, enz.
Welnu, dit alles is misschien waar. Doch de vraag is niet of wy uit ziekelyk
medelyden met iemand die te schraal bezoldigd wordt, moeten aandringen op
verhoging van loon, de vraag is of de Staat voordeel heeft by verkeerde zuinigheid?
De betaling van geleverden dienst behoort, als élke beloning, af te hangen van de
verhouding tussen vraag en aanbod. Is er kans goed onderwys te bekomen voor
minder geld dan 't hoeden van varkens kosten zou, dan is de Staat gerechtigd en
zelfs verplicht zich die goedkope kostbaarheid aan te schaffen, nu eenmaal
aannemende dat de hele zaak publicae curae is, wat de vraag blyft. Bekrompen
filantropie - goedwilligheid, medelyden, aalmoezen, enz. - dit alles komt niet te pas.
In gezonden zin is filantropie identisch met rechtvaardigheid. Niet meer, niet minder.
De rechtvaardigheid schryft voor dat er goed onderwys worde gegeven, en dat
dit zo laag mogelyk worde betaald. By mangel aan 't eerste zou de mens verwilderen.
Wie 't andere uit het oog verloor, zou oneerlyk omgaan met de gelden der bevolking.
*
Een fout die nooit begaan wordt, gelyk uit die pensioenstaten duidelyk te zien is.
Ik vraag alzo, niet of de onderwyzer een aangenaam leven heeft, maar of 't leven
dat hy leidt hem in staat stelt het goede onderwys te geven waaraan wy behoefte
hebben?
Het is myn bedoeling geenszins hiermede te insinueren dat nu deze of gene
onderwyzer uit nydigheid een tydvak van de Ge-

*

Ik nodig de Volksvertegenwoordiging uit zich deze staten te doen voorleggen, en de dagbladen
daarop aan te dringen. Men zal verbaasd staan, vooral door vergelyking met het stuk van
den heer Hemkes!
(1871, 1874; ontbreekt in 1876)
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schiedenis zal overslaan, onder voorgeven dat z'n salaris hem niet toelaat de zaken
kompleet te leveren. Ik bedoel niet dat er 'n zeeheld of jaartal meer zal gedoceerd
worden voor 'n paar procent verhoging van tractement. Ik vraag niet naar de
hoeveelheid kennis die er voor dat knechtsloon kan worden meegedeeld, ik vraag
naar de wyze waarop dit geschiedt, wanneer de leraar gebukt gaat onder al te
drukkende zorgen? Ook hy is artist, of behoort dat te zyn. Zyn vak behoort tot de
humaniora. Zyn beroep is of moet wezen: humaniserend. Welnu, men onthumanisere
dan hemzelf niet.
Gaat de karig bezoldigde onderwyzer voort goed onderwys te geven - ik betwyfel
hiervan de mogelykheid, en bovenal de frekwentie - dan schenkt hy 'n aalmoes aan
den Staat, die wy eershalve niet mogen aannemen. Doch ook zonder eer, waarom
moet juist de dorpsonderwyzer uitsluitend worden belast met het beweldadigen van
de natie? Als de Regering haar dienaren wil verheffen tot weldoeners, hebben allen
gelyke aanspraak op die onderscheiding. En waarom dan niet nog 'n weinig verder
gegaan, en 't onderwys uitbesteed aan den meestbiedende?
O schone toekomst! De tyd nadert dat wy de renten onzer schuld - en de
pensioenen! - betalen kunnen uit de opbrengst van de veredelings-passie. Ministers
en Indische fortuinmakers gaan voor, dat spreekt vanzelf, en dan zal de
boerenjeugd...

831.
Blyven we by het tegenwoordige. Die jeugd kan evenmin behoorlyk onderwys
ontvangen voor kwart of achtste betaling, als 't ieder ander mogelyk is zich het
benodigde aan te schaffen voor onevenredig lagen prys.
Men heeft gezien dat ik - niet uit gebrek aan hart waarachtig, dat blykt immers uit
648-651? - ieder zag dat ik, om praktisch te zyn, by 't behandelen van deze zaak,
alle boekerig medelyden met den onderwyzer zelf opzy zette, en de kwestie alleen
beschouw uit het oogpunt van Staatsbelang.
De vraag kan geopperd worden of de Staat er belang by heeft dat de boeren goed
onderwezen worden? Ik geloof, ja. Wie dit ontkent, dringe op afschaffing der
dorpsscholen aan, want hem moet elke cent die daaraan wordt ten koste gelegd
als een verspilling voorkomen. Anderen willen het verschil halveren, de gewone
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uitweg van de velen die den moed missen een opinie te hebben. Zy zeggen:
‘onderwys voor 't gemeen, nu ja, maar... niet te veel! Verlichting, beschaving, het
zy zo... maar in gepaste maat.’
Het komt me voor dat zy die aldus spreken, in al te ‘gepaste maat’ verlicht zyn,
en geen onderwys genoeg hebben genoten, of liever 't rechte onderwys niet, om te
weten wat Onderwys is. Ik zal hierop later terugkomen, om nu niet af te dwalen van
't bepaalde onderwerp waartoe het verdienstelyk stuk van den heer Hemkes my
aanleiding gaf: de te karige bezoldiging der onderwyzers.
Men verontschuldigt die door de beoogde... matigheid van wat hy te leveren heeft.
Te veel verlichting zou de boeren lastig maken, onregeerbaar. Weldra zou 't ‘gemeen’
- dan óngemeen geworden zeker - koningen, kamerleden en gepensionneerden
wegjagen, kassen en banken plunderen...
Dit is de zuivere waarheid...
Lezer, ik jok. Het Kaas- en Broodvolk was niet onmatig verlicht, en 't aantal
geleerden dat deelnam aan den Boerenkryg, bitter gering. De Jacquerieën die
periodiek Europa beroerden - er staat daarvan een vreselyke herhaling voor de deur
- waren niet zeer precies gevolgen van overbeschaving, maar...
Gy die op ‘maat’ van onderwys aandringt, behoeft dit alles niet te weten. En ook
ik vergeet het voor 'n ogenblik. Ik geef u volmondig gelyk in de stelling dat 'n geleerde
boerenjongen uit kracht van z'n onverteerbare eruditie terstond aan 't plunderen
gaat, en dat dus de bezitters wel moeten acht geven op de ‘maat’ van onderwys...
Maar eilieve, verdubbel dan ogenblikkelyk het traktement van de schoolmeesters.
De man van wien de heer Hemkes spreekt, komt my voor een achtenswaardige
persoon te zyn, doch 't kón wezen dat 'n ander, minder braaf, gehitst tot wrevel over
't slecht belonen van z'n arbeid, voorbedachtelyk 'n verkeerde maat gaf, en z'n
jongens opleidde tot geleerde rovers. Hoe zou dat u smaken? Denk eens wat er
worden moet van de bezitters, indien de lieden wier geleerdmakende kracht gy
vreest, daarvan misbruik maken uit wraakzucht en honger? Om 's hemelswil, geeft
hun behoorlyk te eten, den geweldenaars die met 'n paar hollandse Graven meer
of 'n verhoogde dosis differentiaal, de
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Nederlandse Bank kunnen doen tuimelen. Laat ons den man te vriend houden van
wiens maatjuistheid zoveel afhangt...
Maat? Maar eilieve, betaalt gy ook uw geneesheer maar half, als hy halve
geneesmiddelen voorschryft? Meent gy 't gevaar dat hy u met arsenik vergiftigen
zal, af te kopen door beknibbeling van loon?

832.
Er ryzen by sommigen nog andere bedenkingen op, die hier echter niet ter zake
doen. De vraag kan zyn, of Onderwys over 't geheel wel van Regeringswege behoort
uit te gaan. Ik zeg, onder zeker voorbehoud, neen.
En ten tweede, of wy misschien met onze beschaving op 'n verkeerden weg zyn,
en meer Egyptisch-intensief moesten te werk gaan?
Beide vragen zal ik straks behandelen. Doch:
zolang de Staat zich met het Onderwys bemoeit,
zolang men van mening is dat Verlichting gebaat wordt door extensieve
bevordering,
zolang men om goede waren te bekomen, zich behoorlyke betaling moet
getroosten, en:
zolang die bewuste pensioenen-staat zich blyft verheugen in exuberantie van
welstand,
zolang zeg ik dat de heer Hemkes een braaf werk heeft gedaan waarop ik hem
- met zeer matige hoop - goed succes toewens. Hem en dien Onderwyzer myn
*
hartelyke groet.

833.
Men heeft me wel eens beschuldigd geen oprechte republikein te zyn. Dit is
ongegrond. Ik ben oprecht in al myn meningen. En ook ben ik republikein, mits men
dit woord niet opvatte in bekrompen betekenis. Ik houd genot voor deugd.
(Minnebrieven; deel II, blz. 48) De grootste genieting vinden

*

Daar ik my soms uitvallen veroorloof tegen onze Kamer, acht ik my verplicht haar nu
billykheidshalve in bescherming te nemen tegen het gerucht waartoe het stuk van den heer
Hemkes aanleiding heeft gegeven. Booswilligen hebben uitgestrooid dat de geachte leden
'n eed zwoeren zich niet te wassen, te kammen of te scheren vóór de toestand van onze
Onderwyzers verbeterd was. Van welonderrichte zyde heb ik vernomen dat dit laster is, en
wel by uitzondering, vuige. De heren zien er niet havelozer uit dan vóór het stuk van den heer
Hemkes.
(1871)
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wy in 't voortbrengen van genot, in 't doen genieten. Ook waar we niet of maar
gedeeltelyk slagen, zyn we deugdzaam door 't pogen. Wie véél genot tracht te
scheppen, wie 't algemeen welzyn wil bevorderen, in de mening dat hy daardoor
de som van geluk verhoogt, is deugdzaam en republikein, onverschillig of hy z'n
doel wil bereiken met één Koning of met zeventig. Niet-republikeins is 't verjagen
of tegenwerken van 'n Koning die nut voortbrengt. Niet-republikeins is 't steunen
van zeventig koninkjes die - al of niet iets doende - kwaad doen.
De staatkundige overtuiging van den waren republikein openbaart zich anders
dan door 'n afgezaagd kibbelen over den besten regeringsvorm. Dit is hem byzaak.
Hy bestreeft de verhoging van algemeen geluk, en zyn Politiek verbiedt hem aan 't
basterdwicht: de politiek, meer plaats te geven dan haar volgens dit program
onvermydelyk toekomt. (114)
Gelyk onze meeste logieën zich tenslotte in één punt ontmoeten, is er alzo nauw
verband tussen Staatkunde en deugd in eenvoudigen, d.i. allerhoogsten, zin. Zo
zou men aan menskunde den naam kunnen geven van psychische chemie, en
zedelykheid omschryven als ethische huishoudkunde of logika der plichten. Uit dit
alles vloeit voort dat de welmenende, inderdaad verlichte man republikein moet zyn,
al heette hy Bourbon.
Een der eerste gevolgen dezer richting van zyn geest is het wegcyferen van
standen. De algemene zaak omvat allen.
De republikein kent als zodanig geen edellieden, geen ryken, geen werkman,
geen vrouwen of mannen zelfs, hy kent en erkent slechts mensen. Door verheffing
van mensen-waarde tracht hy de som van geluk te vergroten. Het al te konventioneel
verschil tussen armen en ryken, tussen aanzienlyken en geringen, verlaagt de som
van genot, en is dus misdadig.
't Is nu de vraag niet, of de zogenaamd-gemene man zelf voor 'n groot deel schuld
heeft aan z'n vernedering...

834.
We gebruiken dat woord vernederen dikwyls verkeerd. Het is een wederkerig
werkwoord, en niet bedryvend. Men vernedert niet iemand. De iemanden vernederen
zich, en vooral in Nederland maakt de zogenaamd geringe man - dan inderdaad
gemeen - zich dikwyls aan die fout schuldig. Ik ken geen aristo-
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aant.

kratischer land dan 't onze. Maar niet de zogenaamd hogere standen zyn hiervan
uitsluitend oorzaak. De nederigste vigilant is wel genoodzaakt als Djagarnaut-kar
te fungeren, wanneer ieder zich obstineert overreden te worden. Er is bezyden die
algemene nederigheid geen plaats.
En waren 't de allergeringsten slechts! Doch dit is zo niet. De meest kluchtige
voorbeelden van die zonderlinge liefhebbery om gebruikt te worden als 'n stukje
straatweg, levert de middenstand. Ik hoop hieraan eens 'n afzonderlyk nummer te...
besteden. M'n pen schreef ‘wyden’, maar dat deugt niet.

835.
Hoe werkt nu uit 'n republikeins oogpunt het standverschil in onze maatschappy op
't Onderwys? We zagen reeds dat er voor boerenjongens 'n afzonderlyke pot wordt
gekookt. Wordt dit onderscheid in geestelyke voeding konsekwent in acht genomen?
Geven we volle ‘maat’ van verlichting aan 't kind van den ryke, van den aanzienlyke?
Overmaat aan 't kroost van den alleraanzienlykste?
Neen! Het wanbegrip omtrent de behoefte aan onderwys van den geringen stand
loopt alzo uit - gelyk elke fout in redenering - op 'n inkonsekwentie.
We zullen onderzoeken of er meer ongerymdheden voorkomen in onze begrippen
over het onderwys.
Vooraf moet ik erkennen dat er, vooral in dit onderwerp, vele moeilykheden zyn,
die ik niet kan oplossen. Doch in dit geval heeft reeds de aanwyzing van 'n
veronderstelde fout haar nut. Wie na my in Ideeën doet, moge zich bezighouden
met de aanvulling van 't ontbrekende. En ook waar myn op- en aanmerkingen niet
juist zyn, kan myn ongegrond afkeurend oordeel leiden tot betere waardering van
't bestaande. Ook dat zou winst zyn.

836.
Als richtsnoer by de behandeling leg ik my de volgende vragen voor, zonder my
evenwel te wagen aan volledige beantwoording:
Wordt het doel bereikt, dat we met Onderwys beogen?
Zo neen, welke fouten staan ons daartoe in den weg?
Moet het Onderwys zyn intensief, extensief, of gemengd?
Waar is in 't laatste geval de grens?
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Behoort het Onderwys tot de bemoeienis van den Staat?
Het doel is Verlichting, Verfyning, Beschaving, Ontwikkeling, Veredeling. Hierin
spreekt me zelfs geen Mecklemburger jonker tegen. De ridders van den stok zyn
in deze stelling - tot hun verwondering misschien - geheel aan myn zy. Toch noopt
me die verwondering tot enig bewys. Ziehier. Een Mecklemburger ‘onderdaan’ die
den allergnädigst uitgedeelden Prügel niet alleruntertänigst aanneemt, en in plaats
daarvan z'n heer een pak slaag geeft, zal door dezen worden gehouden voor 'n
verdammt grober Kerl. ‘Verdammt’ beduidt zeer, en ‘verdammt grob’ is alzo de
superlatief van grof.
Met m'n gewoon talent heb ik daar den gehelen Mecklemburgsen landadel tot
zeloot voor de verfyning der boeren gemaakt. De ingenomenheid met deze prouesse
wordt wel enigszins gedempt door de bedenking dat het niet zúlke Verfyning is die
wy met het Onderwys beogen.
Van welke soort is ze dan?
Zolang wy onderling oneens zyn over het antwoord op deze vraag, zal goed
Onderwys een onmogelykheid blyven. Voor we op een doel aanleggen moet dit
doel vastgesteld zyn.

837.
Tot nog toe is er meer konsekwentie in de Mecklemburger methode dan in onze
opvatting. ‘De jongens moeten untertänig zyn, Herr Schulmeister, leer ze dat!’ is 'n
voorschrift, blinkend van bevattelyken eenvoud. ‘Gnädigst aufzuwarten!’ is 't onzinnig
en toch zinryk antwoord. Er is in 't ‘aufwarten’ wel niets ‘gnädigs’ maar de lui begrypen
elkaar, en weldra begrypen de ruggen van de jongens de zaak ook.
Wat schryven wy onzen schoolmeester voor? Is er ook in óns streven zodanige
duidelykheid en éénheid?
En vooral: is er oprechtheid in de wyze waarop we onze wensen uiten? Knippen
we niet wel eens 'n oogje tegen den onderwyzer, als we spreken van ‘opleiding tot
iets hogers’ en hem willen doen vatten dat we toch... wel beschouwd, het lagere
niet zo heel erg versmaden?
Zó is het. We zeggen Veredeling, Beschaving enz. te bedoelen, en verwachten
afgerichtheid tot zeker beroep. Het ‘kostverdienen’ staat op den voorgrond.
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Welnu, indien de toestand onzer Maatschappy en de daaruit voortvloeiende moeilyke
Streit ums Dasein dit gebiedend vorderen, zyn wy verplicht onze kinderen behoorlyk
toe te rusten tot dien stryd. Doch ik dring op rondborstigheid aan. Dat amalgameren
van hemelburgerschap en geldwinnen werkt nadelig, zowel op de nyverheid als op
't bevolken van den Hemel. Het gehalte van onze timmerlui, makelaars en ministers
wordt er niet beter door, dat ze na 'n jaar of zestig levens onbruikbaar worden
bevonden als engelen. Ik heb kooplieden gekend die op hun veertigste jaar - na
alzo ruim twintig jaren te hebben besteed aan ryk worden - niet eens millionnair
waren, en evenzeer is van sommige anderen de zaligheid te betwyfelen, na 'n heel
leven vol professie van minachting voor 't slyk der aarde. Wat al kracht die teloor
gaat!

838.
Wat wachten wy van 't onderwys? Welke instruktie geven wy den schoolmeester?
De man moet toch weten waaraan hy zich te houden heeft?
Van myn standpunt is 't antwoord op deze vragen zo moeilyk niet. Ik meen dat
het denkvermogen hoofdzaak is, en vorder van den onderwyzer - Vrye Studie! - dat
hy...
De lezer verwacht dat hier iets volgen zal als: oefening in 't denken, cursus in
orthologiek, onderwys in verstand?
Waarachtig niet! Met voordacht koos ik de beide laatste uitdrukkingen, omdat ze
den stempel der ongerymdheid op 't voorhoofd dragen.
Ik vorder van den onderwyzer dat hy de oefening in 't denken, die zich even
natuurlyk vanzelf openbaart als 't ademhalen, niet tegenwerke. De jongen van de
diersoort mens zúllen denken. Dit moet wel, omdat ze nu eenmaal denkdieren zyn.
Zelfs de naam dien ze dragen, wyst dit uit. (489) Wie 't betwyfelt, wordt veroordeeld
tot het opzetten van 'n zwemschool voor jonge eenden.
Hoe 't nu met die eenden gaan zou, als men kostbare en moeilyke studie maakte
van wat de Natuur om niet geeft en zelfs opdringt, is hún zaak. Maar zeker zou 't
zwemmen niet toenemen in volmaaktheid, als men de kuikens verbood te water te
gaan, en alzo de beoefening belette.
Ons onderwys moest het denken niet tegenwerken. Wat en hoe-
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veel men op de school leert, zou er minder toe doen, indien wy slechts het leren
niet afleerden.
Kennis is weliswaar op zichzelf een bezitting, maar het denkvermogen levert de
middelen om tot dat bezit te geraken, en staat dus tot het eerste als een boomgaard
tot ooft.
De bekwaamste en yverigste leermeester kan z'n discipelen slechts zeer weinig
kennis meedelen, doch dit is volkomen onverschillig indien hy hen slechts in staat
stelt - d.i. als hy hen in staat laat - die kennis voortdurend te vermeerderen.
Met 'n herhaald beroep op 155, maak ik hier de opmerking dat het onderling
verschil van kennis waarmee knapen de school verlaten, zeer gering is in verhouding
tot hetgeen ze nog leren moeten, en onwaarneembaar in evenredigheid met alles
wat ze nooit zullen leren. Het onderscheid tussen twintig en veertig kersen is den
eigenaar van een boom onverschillig, en vooral den bezitter van 'n gansen bogerd,
wanneer hy dien goed leerde beheren, d.i. alweer in de vergelyking, als men hem
niet onbekwaam maakte tot dat beheer.
Het instampen van 'n beetje weten werkt schadelyk. Om 't weten niet, en om 't
beetje niet, maar om 't stampen.

839.
Toch is ook dit weten een vereiste. Het kind moet gegevens hebben waarmee z'n
denkvermogen zich bezighoudt, maar - en hier roeren wy een hoofdzaak aan - die
gegevens worden geleverd door de Natuur. Meent men dat zy zwemvogels zou
hebben kunnen voortbrengen zonder water?
Gelyk ieder voorwerp door z'n grenzen bepaald wordt, is elke wording een
voortbrengsel van haar omgeving. Juist door het leveren van een oneindig aantal
voorwerpen die tot nadenken uitnodigen en dwingen, heeft de Natuur - in verband
met de gegevens in onszelf, waaronder de inrichting van de menselyke keel een
grote rol speelt - ons tot denkende wezens gemaakt. Het ligt in de rede dat ook die
gegevens op hun beurt produkten waren van al 't andere.
Wy zyn in onze huishoudelyke opvatting gewoon den loop der zaken om te keren.
In 't bezit geraakt van 'n vogel, kopen wy een kooi. In de grote volière der Natuur
daarentegen, zyn vogels noodzakelyke sekwelen van ruimte in verband met 'n on-
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eindig aantal andere gegevens. By haar is inhoud bedongen door omtrek. Wy
omheinen het bestaande met willekeurige lynen. Zy vult, en wy vormen.
De Natuur levert alzo slechts resultanten. Iets verder gaande mogen wy vaststellen
dat ook ónze arbeid, het resultaat van ónze luim en ónze kracht, tezaamgenomen
met de onderwerpen waarop wy dat alles toepassen, slechts resultante is.
Gegeven: onze Maatschappy, myn oordeel over 't onderwys, het stuk van den
heer Hemkes, de mauvaise-marque van 1828, pen en papier, de brandende dorst
van Publiek naar veredeling, en nog 'n dozyn oneindigheden gegevens meer...
ziedaar de redenen waarom de eendjes te water gaan. Wie de vyvers supprimeert,
maakt er kippen van.
Ziedaar tevens de oorzaak die my noopt deze nummers over Onderwys te
schryven.
En ziedaar ook grond tot de verwachting dat de Natuur 't niet zal laten ontbreken
aan onderwerpen waarmee onze kinderen zich kunnen oefenen in 't denken.
Wy behoeven hun die onderwerpen niet op te dringen. We mogen dit niet. En
toch geschiedt het op de scholen.

840.
Er bestaat een noodzakelyke evenredigheid tussen waarnemingsvermogen en
denkkracht. Het pasgeboren kind schynt niet waar te nemen, althans daarvan blykt
ons niets. Eerst na enige dagen of weken brengt het licht zekeren indruk teweeg.
Dat deze waarneming het denkvermogen in beweging brengt, zou kunnen blyken
uit het wezenloos star-ogen van 'n idioot kind. De begeerte om het licht te zien, gaat
hand aan hand met iets als nadenken over dat verschynsel. Dat de hersens hieraan
deel hebben, schynt zeker. Zeer spoedig is de kleine denkleerling verzadigd van
de eentonigheid ener vonk, van 'n vlam, van de maan. Na enige vergeefse pogingen
om dat hemellichaam te grypen - hoe wys van den Schepper, dat hy 't buiten bereik
zette! - verlangt de kleine dief naar 'n geschiedenisje, naar beweging. Nieuwsgierig
als-i zestien jaar later wezen zal naar den afloop van 'n boeienden roman, wil hy
weten of de slinger van de pendule wel behoorlyk rechts zal aanlanden, als 't ding
z'n tocht heeft aangevangen van de linkerzy. Tik... tik... 't hele gemoedje
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tikt mee, en zet de boeiende anabasis... daar gaat-i weer: de katabasis, op muziek.
De jonge komponist volgt z'n sujet met de ogen, en verslindt heerlyke sprookjes,
prachtige vertellingen, verrukkelyke geschiedenissen. Hy is op reis tussen Ninive
en Babylon... tik, tik! Vi...ce...ver...sa...
Wat anders! Xerxes dreigt. Tik, tik... daar komt-i aan: Griekenland, pas op! Tik...
in 't midden, een dood punt: Hellespont. Nogeens tik... hy is er over! Weer tik... daar
is hy! Tik... 't dooie punt: Thermopylae! Tik aan de andere zy: Marathon! De
geschiedenis is uit.
Wat anders! Nu eens van Rome naar Karthago... heen en weer... tik, tik! De...
len... da... tik, tik Hannibal... an... te... por... tas? Nog niet! Alpen... een dood punt...
tik: hy is er! Tik, tik... daar komt Fabius! Halt in 't midden... 'n dood punt weer:
Cunctator! Rechts... links! Delenda? Ja. Deleta? Neen. Tik... tik: Cannae! Tik, tik...
'n dood punt: Capua! Tik... Scipio! Tik, tik, tik, tik, tik: Zama... tóch deleta!
Och, de kleine denker kwam niet zo ver. De lieve Natuur der dingen zorgde wel
dat het drama hem niet forser aangreep dan de weke hersentjes nut was. Vermoeid
van waarnemen, juist genoeg om zich te sterken, niet genoeg tot rekken van z'n
belangstelling boven de spankracht, sliep hy voldaan in, misschien reeds te Ninive...
zyn Capua. La reprise à tantôt, als hy uitgerust is.

841.
Maar morgen leest hy verder in z'n geschiedenisboekje. Morgen zal hy meer kunnen
verwerken. Lust en kracht groeien aan in gelyke maat, en over 'n week komt de
slinger-epopee hem eentonig voor. Hy kent al de romans van buiten, die de pendule
hem voortikte, en verlangt naar iets anders. Al zoekende quem devorent gaan z'n
oogjes op de jacht naar gekompliceerder voorstelling. Hy wil iets waarnemen waarvan
de oplossing hem ernstiger inspant. Zo gaat de behoefte aan geestelyken arbeid
voort, en de verstandsontwikkeling kan alleen dan op gunstige wyze plaats hebben,
als de juiste verhouding tussen vatbaarheid tot waarnemen, en belangrykheid van
't waargenomene bewaard blyft. By het verstoren hiervan houdt het genot op, en
alzo de drang, der Trieb.
Die verhouding nu kan niet bewaard blyven, als we 't kind za-
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ken opdringen die hem geen belang inboezemen, en 't is zeer moeilyk dit te
vermyden, omdat wy zelden weten hoe ver het jong gemoed gevorderd is. De natuur
maakt die fout niet. Zy openbaart haar wenken in de wensen van 't kind zelf, dat
zeer methodisch van z'n bemoeienis met licht, kleur en klank, overging tot het
belangstellen in beweging.
Zodra wy dezen denk-katechismus willen schryven, doen we 't gewoonlyk
onhandig. Wy geven 'n stilstaande maan waar Scipio's nodig zyn, en omgekeerd.
De bal dien we opwerpen en vangen om 't kind te vermaken, moest gerold worden,
en waar we met 'n zweepje klappen, was misschien behoefte aan een beetje tragedie.
De ontydigheid waarmee wy beelden te voorschyn roepen, is storend, en wanneer
de Natuur in woorden sprak, zou ze ons dikwyls verwyten: bederf myn werk toch
niet! Zie, daar was ik juist bezig met de grondslagen van 'n logische bosse, en gy
verdringt myn fundament met 'n bult van... De drommel weet hoe al die bulten heten.
Myn geheugen verzwakt, en 't scheppen begint my makkelyker te vallen dan 't
herinneren. De goede Natuur zal bedoeld hebben:
intempestiviteits-denkmoedeloosheid. Zo kunnen we by benadering het frenologisch
uitwas noemen dat op onze scholen wordt aangekweekt.

842.
Nu weet ik wel dat scholen een noodzakelyk kwaad zyn. (15) Het is materieel
onmogelyk dat 'n onderwyzer by elken leerling de opportuniteit beoordeelt. Hy heeft
den tyd niet, zich te onthouden van onbescheidenheid, en is wel genoodzaakt historie
op te dringen - en wélke historie! - waar misschien behoefte was aan...
Neen! Historie altyd! Maar in 's hemels naam ándere geschiedenis, ándere romans,
ándere beweging, dan er voor den knaap te halen is uit de Geschiedenis zoals die
geleraard wordt. Als kriterium van gepastheid sla ik voor - we zyn nu eenmaal in de
buurt van frenologie - te letten op de receptiviteit. En men behoeft daartoe de
kinderen niet by 't hoofd te vatten. Als by de slinger-geschiedenis, kan de gepastheid
van 't schouwspel worden afgemeten naar de aandacht der toeschouwers. Er is
voor 'n kind niets ónbelangrykers dan de Wereldgeschiedenis met haar
volksverhuizingen, dynastieën, Assyrische ryken, Westfaalse vredes,

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

571
en Smalkaldische Verbonden. Men leert de Geschiedenis niet waarderen, voor men
enigszins beseft hoe gebrekkig ze geschreven werd. Er komt een tyd - tenzy de
nieuwe bosse met den langen naam de overhand nam - dat wy méér willen weten
dan beschreven staat, méér begrypen dan schryvers ons ophelderen. Die nieuwe
behoefte vordert arbeid, en deze arbeid brengt 'n gelyksoortig genot mee, als ons
dertig, veertig jaar vroeger die pendule verschafte.
Het heen en weer slingeren der dynastieën als zodanig, is den knaap te eentonig
geworden. ‘Huis van Holland... tik, tik... lieve god, dat weet ik al! Rechts geweest,
midden geworden - tal van dode punten - links aangekomen in 't huis van... tik, tik...
van de Arsaciden, geloof ik... 't scheelt me niet!’
De knaap staat alzo boven 't eentonig gewawel dat men voor historie uitgeeft,
maar beneden de wysbegeerte die haar tot 'n leerschool maken zou als wy haar
beter kenden, tot 'n oefenschool althans zodra wy, weinig wetende, behoefte
beginnen te voelen aan méér.

843.
Historie, beweging, altyd! Sedert dien mislukten diefstal van de maan, is elk stilstaand
voorwerp ons onverschillig. Cyrus op z'n troon is vervelender dan Cyrus aan 't hof
van Astyages, waar althans een en ander voorviel dat wat kleur heeft om 't kinderlyk
oog te vermaken. De Trojaanse oorlog is niet geheel te versmaden. Daarin is
vermakelyke beweging. Ook de kruistochten leveren onderwerpen die 't kinderlyk
waarnemings-vermogen niet van zich stoot. Vanwaar komt dit? Wy hebben dit
verschynsel te wyten of te danken aan Cyropaedie en Ilias die de Geschiedenis
opsierden. Aan den romantischen tint waarmee de vinders der middeleeuwen - 't
was 'n kostwinning, en de eervolste niet - de vechtpartyen tegen het Oosten kleurden.
Indien men let op de episoden die de jeugd belang inboezemen, kan men met
veel juistheid besluiten tot de onbruikbaarheid van al 't overige. Wat dor is deugt
niet.
Behoort dus al dat overige op 'n romantisch welklinkend deuntje gezet te worden?
Volstrekt niet. Maar men wachte met de toediening van die spys, tot de maag er
naar vraagt. Zodra de leerling ver genoeg gevorderd is om behagen te scheppen
in 't
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nasporen van nuchtere waarheid, zal 't genot van zyn onderzoek meer geur geven
aan wat vroeger dor scheen, dan Xenophon, Homerus en die flikflooiende tokkelaars
der middeleeuwen konden leveren in hun romans.
Beweging altyd! Maar ze behoeft niet uitsluitend gezocht te worden in de
Geschiedenis, welker oscillatie gewoonlyk aan het waarnemingsvermogen van den
knaap ontsnapt. My byv. was de Vaderlandse 'n stilstaande pendule. Minder nog.
Eén onbeweeglyke klomp graven, vryheid, en zeehelden. Meer vatte ik er niet van.
Hoogstens ging het aandeel dat ik in de zaak nam, tot enige verwondering dat
Engeland telkens weer durfde beginnen na zo vreselyk getuchtigd te zyn... neen,
hier vlei ik m'n jonkheid. Tot zodanig niet-begrypen was ik te onontwikkeld. Dat
kwam eerst later - en overvloedig, - toen ik moed vatte den banbliksem der
mauvaise-marques voor impudentie te trotseren.

844.
Er schynt in het erkennen van onkunde een belediging te liggen voor de velen die
met half-weten tevreden zyn.

845.
Wy mogen de kennis waarmee de knaap bezwaard wordt, niet vergelyken - 'n
gewone fout! - by overvoeding, waarlyk niet! De kwaal die ik bedoel heet niet
indigestie, het is atonie. De maag van den geest ontvangt niet te veel, maar 't goede
niet. Ze wordt niet door opwekkende middelen voortgezweept tot onmatigen arbeid.
Juist andersom belast men haar met werk dat ze niet verrichten kan, en dan ook
vry onverschillig liggen laat. Men bezwaart haar niet met overmaat van spys, zy is
werkeloos omdat ze de stenen niet kan verteren waarmee men haar opvult.
Wie de waarheid van dit alles betwyfelt, trachte eens de boekjes onder de ogen
te krygen, waaruit hy z'n eerste wetenschap putte. Nu iets meer wetende, iets verder
gevorderd in niet-begrypen, zal hy verbaasd staan over de domme berusting
waarmee hy voor twintig, dertig jaar... die stenen liggen liet. M.a.w. hoe z'n
denkvermogen juist in de voor mogelyke ontwikkeling gunstigste periode braak lag.

846.
Over verloren tyd klaag ik niet. Die ware in te halen. Ik klaag over 't noodlottig
aanwensel van niet-begrypen. (462) Ik
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klaag over de verlamming der organen. Eén bestudeerd grasscheutjen is meer
waard dan 'n heel zoodjen onverteerde volksverhuizingen en Uniën van Utrecht.
De maag laat ze liggen, die stenen!
Niet geheel. De Natuur is sarkastisch - ze moet wel, zy die álles is - en spot heel
aardig met de intempestiviteit van de kennis die wy 't jong gemoed opdringen. Als
'n boeren-Jocrisse, die door misverstand de stadhuistaal van z'n meester verknoeit
tot andere zotterny, zodat men in twyfel staat of we te doen hebben met onnozelheid
of persiflage, weet het kind altyd die zyde van 't onderwezene aan te grypen,
waardoor de bespottelykheid van 't geheel wordt in het licht gesteld.
‘Tot hiertoe en niet verder’, sprak in 't jaar zóveel de God van Nederland. Het
korsikaanse monster...
Wy kennen de rest. Neen, lezer, ge kent ditmaal de rest niet. Op de bladzy waar
men my zo plechtig inwydde in de geheimenissen Gods, was 'n inktvlek. ‘Tot hiertoe
en niet verder’ stond er. Ik verzeker u dat in myn voorstellingsvermogen, de God
van Nederland nooit slaagde in 't passeren van dien inktvlek. Toen ik later in een
ander boek iets dergelyks las, zocht ik tevergeefs naar de bekende barrière, en had
'n indruk alsof God by gebreke van 'n duidelyk merk, niet precies weten kon hoe
ver hy gaan mocht.
Hoe die licentia rustica van 't kind Jocrisse werkt in het zedelyke, zagen we reeds
in 827.

847.
Ook op ander gebied staat het slikken van onbegeerd en dus onverteerbaar voedsel,
Vrye Studie in den weg, en de klacht waarmee ik myn verhandeling over dat
onderwerp opende, is 'n treurig gevolg van de ongerymdheden die aan Fliegende
Blätter stof leveren tot kluchtige zotterny, maar den mensenvriend bedroeven.
En nog eens vraag ik u die dat instampen van onnutte kennis zo verderfelyk niet
vindt, u die misschien de zaak ontkent, wat leerdet gy op de school? Uit vrees voor
ongenoegen zonder ik den lezer zelf uit, maar verzoek hem acht te slaan op anderen.
Wat bleef er in huis en wereld over van al 't geleerde? Niets? Dat is 't ergste niet.
Alles? De steen bleef liggen!
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Ik neem 't niet kwalyk dat men de hollandse graven vergat, maar wel vind ik het
treurig dat men ze nog altyd weet op te zeggen, zonder ooit te vragen wat voor
lieden dat toch eigenlyk waren? 't Schynt vanzelf te spreken dat zy een rol speelden,
*
maar wie ze zond , wat hun funktie was, welke rechten zy uitoefenden - en vooral
met welk Recht? - wat hun verplichtingen waren... die stenen in de maag hebben
de meesten onzer nooit gehinderd. En ook dit is op zichzelf 't ergste niet. Maar wie
dertig jaar lang al die mysteriën van den voortyd ongedeerd met zich sleepte, zonder
behoefte te voelen aan wat licht, ontwende zich het voedend verteren van zaken
die er wél op aankomen. De knaap die tevreden was met het werktuiglyk ‘sommen
maken’ wordt door z'n tevredenheid voorbeschikt zich thuis te voelen in den stand
van werktuig, en er blykt dan dat wy met ons inpompsysteem op 'tzelfde doel
aanleiden dat de Mecklemburger baron z'n dorpspaedagoog aanbeval: maak ze
untertänig, Herr Schulmeister!

848.
Wat eisen wy van de school? Ontwikkeling van denkvermogen?
Neen, zegt daar iemand, dat komt later. Eerst kennis...
In zekeren zin is dit waar. Het kind moet hebben kennisgemaakt met de pendule,
voor 't kan achtgeven op de beweging. Doch wie kennis in wyder betekenis wil laten
voorgaan, vrage zich af of deze bevorderd wordt door ontydige mededeling? Kennis
wordt waarlyk niet gebaat door onevenredige achterstelling van denken. Men kan
hiervan de proef nemen, door byv. aan enige dozynen bekenden te vragen naar
iets dat verondersteld kan worden hun op de school geleerd te zyn. Dan zal men
weldra ontdekken dat de hoogte der bergen in Azië, het worteltrekken, de geslachten
der woorden en al die belangrykheden meer, even goed zyn verloren gegaan alsof
men nooit iets ‘van buiten’ ge-

*

Het is hier voorzeker de plaats niet, den zogenaamden giftbrief van 't jaar 803 te ontleden,
een onderzoek trouwens dat niet zozeer licht verspreiden zou, als wel 't bewys geven dat
onze geschiedschryvers tevreden zyn met duisternis. Het is tegen de inenting der jeugd met
die tevredenheid, dat ik my verzet. Niet-weten is vergeeflijk, maar 't opdringen van berusting
in onwetendheid werkt nadelig. Al die Dirken liggen ons als stenen in de maag. En zo'n Karel
de Kale ook. Wat had die man in Holland te begeven? (1871)
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leerd had, en dat het Geheugen niet ryker werd door 't spoliëren van het Verstand.
Integendeel! Wie het geleerde vergat, doch zich oefende in denken, zal gedurig
behoefte voelen aan materiaal ter verwerking, aan feiten. Hy is dan wel genoodzaakt
het verlorene terug te zoeken. En hy vindt het, met voordeel. Want dit zoeken zelf
was winst. Op den weg dien we langs gaan om terug te keren naar het punt dat wy
uit het oog verloren, merken wy gewoonlyk zaken op, die ons of niet waren geleerd,
of waarvan de indruk uitsleet. Wy sluiten dan nieuwe vriendschap met iets
onbekends, of zien met vreugd oude vrienden weder.

849.
Wat wachten wy van 't onderwys? Beroepshandigheid? Ook in dat geval is de thans
gevolgde methode verkeerd. Het opdringen van inopportune kennis werkt niet
voordeliger op handel, industrie, vakgeleerdheid, dan op de ontwikkeling als denker.
Voor beroepen die geschaad worden door 't mens-zyn, behoort geen patent te
worden uitgereikt. En dit komt dan ook zelden voor. Als ik me hierin vergis, zouden
wy weer aanlanden by de Mecklemburgers.
Gesteld dat er afscheiding te maken valt tussen hogere en lagere eisen, dan nog
beweer ik dat ontydige kennis even schadelyk werkt op 't zogenaamd lage als op 't
hogere. De al te onnozel geslikte volksverhuizingen maken evenmin den
schrynwerker bekwaam in zyn vak, als den denker in 't zyne. Er zal dan toch immers
geen beroep zyn waarby men het gezond verstand missen kan? Of welks uitoefening
door 't gezond verstand zou geschaad worden?
Ik verzoek ernstig my niet aan 't woord te houden by 't schynbaar tégenstellen
van denkers en ambachtslieden. In plaats van schrynwerker, had ik even gepast
den beoefenaar van enig ander beroepsvak kunnen noemen, 'n advokaat,
geneesheer of staatsdienaar. De vraag komt hierop neder, of 't smoren van denklust
en denkkracht voordelig werkt op de ontwikkeling van hen die men - met voorgewend
praktischen zin - uitsluitend wil afgericht zien tot kostverdienen. Ik zeg neen!

850.
‘Geen zotterny is zo zot dat ze niet nu en dan door beroeps-
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wysgeren wordt in bescherming genomen’ zeide ik in 542. Welnu, geen
onbekwaamheid zó grof dat vakmannen zich daaraan niet schuldig maken. Timmerlui,
slotenmakers, geneesheren, advokaten, ministers, steken in jokrisse-achtige ineptie
onze kamergeleerden naar de kroon. De Specialiteiten zyn gewoonlyk specialiteiten
van onbedrevenheid, en telkens voelt zich de leek opgewekt tot de vraag: is dát nu
'n smid, is dát nu 'n minister? Ik mag niet toegeven in den lust, hiervan anekdotische! - voorbeelden aan te halen. Met enige oplettendheid zal de
*
belangstellende lezer die in voldoende menigte kunnen waarnemen.

851.
Mocht men niet in staat zyn te voldoen aan den wenk waarmee 't vorig nummer
eindigt - de aangeleerde berusting in 't gebrekkige maakt kortzichtig, en hierin ligt
juist het zwaartepunt van myn betoog - welnu, waar de lezer niet overtuigd is, wys
ik hem op den uitslag. Is de ‘kost’ van de tot ‘kost-verdienen’ afgerichte mensheid,
overvloedig? Immers neen. We bereiken alzo het lagere niet door 't opgeven van
hoger. Wel een bewys dat we op den verkeerden weg zyn, hoe men 't ook neemt.
In landen waar men zich met het zogenaamd hogere niet bemoeit, vertoont zich
dit verschynsel niet. Elke Javaan is 'n goed landbouwer. Er is harmonie tussen zyn negatieve - opleiding, zyn behoeften en zyn bekwaamheid. Deze
overeenstemming hebben wy in óns opvoedingsstelsel verbroken. Met 'n beetje
makelary, 'n beetje geschiedenis, 'n beetje god, en een beetje staatkunde menen
wy iets degelyks voort te brengen. God, Staat en kostverdienen varen er even slecht
by.
Reeds voor jaren heb ik gezegd dat het zeer moeilyk is zich juist uit te drukken.
(13) Ik dring geenszins aan op 't fabriceren van Specialiteiten, doch beweer dat er
winst zou te behalen zyn door 't gepast ontwikkelen van het denkvermogen over
het algemeen, waardoor dan ook de speciale hoedanigheden van den individu zich
te zyner tyd behoorlyk zouden vertonen. Algemene Bildung moet de byzondere
voorafgaan.

*

Men zie overigens over dit onderwerp ‘Duizend-en-enige Hoofdstukken over Specialiteiten.’
Ik hoop later in de gelegenheid te zyn enige leemten aan te vullen die dit werkje onvolledig
maken. Ook dát stuk is weer gebleken beneden Nederlandse kritiek te zijn.
(1871; uitgebreid in 1874)
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852.
Myn antwoord op de vraag: of het doel dat wy met het Onderwys beogen, bereikt
wordt, is onvolledig, en moet dit zyn. Ik hoop genoeg gezegd te hebben om dezen
en genen die oud - of jong - genoeg is om 't slingeren van myn pendule met de ogen
te volgen, lust ingeboezemd te hebben tot aanvulling. Met voordacht was ik...
éénzydig. Ik weet zeer goed dat ons Onderwys uit geheel andere oogpunten kan
beschouwd worden. Zy die dit doen, zullen misschien langs anderen weg aanlanden
op 't zelfde punt waarop myn opmerkingen uitlopen. Men zoeke overigens geen
tegenspraak in myn bewering dat wy aan de beslissing der Natuur moeten overlaten
wat het denkvermogen van een kind bearbeiden kan, en Idee 268. Juist ómdat het
denken moet geleerd worden, mogen we niet door ontydig meedelen van niet
begeerden indruk, de vatbaarheid voor dat leren verstompen. Men bevordert de
zwemkunst van de eenden niet door de eieren in 't water te werpen. Er moet gebroeid
zyn. Met dat broeien belast zich de lieve trouwe klokhen Natuur. Misschien ware 't
hele voorschrift in 268 overbodig, indien men ons niet op onze scholen... als eieren
in den vyver gegooid had! Wie na dit alles nog niet gelooft dat er aan ons Onderwys
een en ander ontbreekt, zoeke eens naar 'n gepast antwoord op 74. Ik houd my
voor de mededeling aanbevolen.

853.
Behoort het Onderwys te zyn intensief, extensief of gemengd? Waar is in 't laatste
geval de grens?
Het spreekt vanzelf dat deze kwestiën moeten worden beschouwd uit 'n
Republikeins oogpunt. Wie toch hierby ander belang vooropstelt dan 't algemene zyn eigen belang byv., of wat hy daarvoor houdt - schaffe álle scholen af. Misschien
ook zou hy speciaalinstituten behoren op te richten voor byzonderen dienst. Alles
werd dan 'n soort van onderricht in usum Delphini. Scholen voor aanstaande
hooggrafelyke stalknechts. Scholen voor kameniers. Scholen voor hofnarren. Scholen
voor heldhaftigheid-bezingers. Scholen voor kamerheren. Enz.
Ik vergat: Scholen voor ploegdieren.
De lezer denkt hier aan Mecklemburg, en als gewoonlyk heeft hy ongelyk. Het
systeem van de landjonkers komt hier niet in aanmerking, omdat het ter africhting
voor de privaat-behoefte
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der mensgebruikers ondoelmatig wezen zou. ‘Leer ze dát, Herr Schulmeister!’ is
onzin. By de hier bedoelde soort van eruditie komt geen leren en geen schoolmeester
te pas. Hoogstens zou men zodanig desideratum moeten te kennen geven door het
bevel: ‘leer ze het tegendeel niet’ d.w.z. leer ze niets. Want al wat ze leren, is
tegendeel van dierlyke onderworpenheid.
Het leren zelf, van wat ook, ontwikkelt elementen van weerstand tegen brutaal
geweld...

854.
Ik vergis my. Verkeerd onderwys als waarover ik handelde in de vorige bladzyden,
maakt even geschikt tot het wel-vervullen der plichten van 'n Mecklemburgsen
onderdaan, als geen Onderwys. Ook hier raken de uitersten elkaar. De
overbeschaafde Griek was evenzeer voorbeschikt 'n prooi van de Romeinen te
worden als de onbeschaafde Barbaar, en wie 't plebs beheersbaar maken wil, kan
dat doel zowel door misvormen bereiken, als door 't verhinderen van vorming. Een
tegen wil en dank ingepompte Cicero verzwakt het weerstandsvermogen niet minder
dan volslagen onschuld aan letterkunde. Het laatste middel zou dan nog te verkiezen
zyn, omdat het goedkoper is. Wie echter daaraan de voorkeur geeft, leest myn
Ideeën niet. Ik mag dus aannemen te spreken tot dezulken die de scholen nog niet
willen afgeschaft zien.
Zy behoren evenwel te bedenken dat er een zonderlinge krachtsverspilling zou
plaats vinden, indien ze moeite en geld ten koste legden aan een Onderwys dat
dezelfde resultaten opleverde als 't Mecklemburger systeem. Wie 'n kind voedt, tot
het in den vorm van vyftig kilo gewicht behoorlyk kan dienst doen in den tredmolen,
heeft te berekenen hoeveel water-, stoom- of paardekracht hy terugontvangt voor
de uitgegeven aardappels en karnemelk. Deze berekening is eenvoudig, en 't moet
al 'n heel slecht ekonoom wezen die er niet van tyd tot tyd 'n stevigen ezel mee
uitwint, waarvoor hy anders kontant geld had moeten neerleggen. Maar de weifelaar
die z'n kind voor den tredmolen te licht maakt, en tegelykertyd ongeschikt voor iets
anders, werpt z'n voedingskosten - dan met de kosten van zogenaamde ópvoeding
verhoogd - zonder nut weg.
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855.
Er is een deun in omloop, dat men ‘eerbied schuldig is aan alle opiniën’. Ik erken,
wel eens tegen dit voorschrift gezondigd te hebben. Misschien is die misslag
vergeeflyk, omdat ik de oprechtheid van veel meningen in twyfel trek, en dan moet
de ruwheid van m'n aanval niet zozeer worden toegeschreven aan minachting voor
de bestreden mening, als aan verachting van 't voorwenden.
Om alzo te beoordelen of men in dit opzicht den erepalm behoort uit te reiken
aan den Mecklemburger baron of aan onze verkeerd-beschavers, zouden wy de
oprechtheid der uiteenlopende methoden moeten onderzoeken, en ik gis dat we
daarna onzen opinie-eerbied, óf vry gelyk tussen beide partyen zullen kunnen
verdelen, óf die geheel terughouden. Zolang men schoolmeesters aanstelt in den
geest van de Mecklemburger domeinheren, pleegt men verraad aan den tredmolen.
En wie paardekracht en mensenwaarde tegelyk verwaarloost, verdient by z'n
eerstkomende avatara in 't Mecklemburgse ter wereld te komen. We moeten oprecht
zyn, en tussen beide richtingen een keus doen. Door 't hinken op twee gedachten
lopen we gevaar den boer zwak, mager en onwetend, den burger mager en
onbekwaam, den geleerde dom en mager te maken, d.i. allen onbruikbaar.
Begeren wy been en spieren? Willen we beroepshandigheid? Beogen wy
wetenschappelyke, transcendentale, ontwikkeling? Alles in gepaste maat.
Dit spreekt vanzelf, maar wie bepaalt die maat?
Het ideaal van beschaving zou meebrengen, dat ieder voor zich den evenaar in
't huisje wist te houden. Dit echter is het doel dat beoogd moet worden, geen
handleiding om het te bereiken. Maar wel kunnen we door die stelling nagenoeg
geraken tot de slotsom dat het algemeen-menselyke behoort ontwikkeld te worden.
Hieruit toch is te verwachten dat de meest gunstige toepassing op byzondere
omstandigheden, kan worden overgelaten aan den individu.

856.
Zal die algemeen-menselyke ontwikkeling bevorderd worden door
gelyktydig-algemeen werkende pogingen?
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Het komt me voor, dat deze vraag nooit ernstig genoeg werd ter sprake gebracht.
De voorstanders der Verlichting vergeten soms dat niet ieder die het licht
concentreren wil, daarom een vriend der duisternis behoeft te zyn. En zy die te velde
trekken tegen vulgarisatie van kennis, zien dikwyls ten onrechte een verblinder in
elken yveraar voor algemene lichtverspreiding.
Ook in deze zaak ware het nuttig geweest het punt van verschil juist te noemen
(779). De tegenstander van vulgarisatie kan bedoelen dat de ware Verlichting van
weinige punten behoort uit te gaan. 't Is immers mogelyk dat hy niet wil doven, maar
integendeel uitstraling bevorderen? Misschien leverde hem de stoffelyke Natuur
aanleiding tot zyn methode. Hy maakte de opmerking dat vuurtorens nuttiger zyn
dan illuminatiën. Nooit zag hy des winters, ter verwarming van 't Volk, kachels in de
open lucht. Overal treffen hem wenken dat er afgesloten stookplaatsen nodig zyn,
een focus. Misschien ook trok het z'n aandacht, dat een op gepast ogenblik
aangebrachte domper het lichtgevend vermogen bewaart, dat zonder nut zou verloren
gaan door ontydig aanblazen, of zelfs door ongestoord voortbranden. We mogen
gissen dat hy opmerkte hoe een straal die onweergekaatst vervliegt in de ruimte,
even weinig duisternis verdryft, of minder nog, dan wanneer hy gevangen ware
binnen den wand van de korenmaat.
Er is geen licht, zonder voorwerp waarop het schynen kan.
Behoort nu dit onmisbaar object te zyn de gehele Maatschappy op éénmaal?
Moet het onderwys dat aan 't denkvermogen beelden levert ter oefening, terstond
aan allen worden gegeven? Moet het voor allen gelyk zyn?
Jezus zeide: predikt het evangelie aan alle kreaturen.
Maar... hyzelf deelde dien last aan slechts twaalf apostelen mee. Dit geeft te
denken. Want al zy nu dit voorbeeld niet verbindend, wy letten op de omstandigheden
die het te weeg brachten, en er kan gevraagd worden of dergelyke oorzaken ook
thans nog bestaan?

857.
Ik zeide reeds, geen standen te erkennen. Oppervlakkig zou hieruit volgen dat ik
algemene verspreiding voorsta. En ik zeg het tegendeel niet, vooral wanneer we
als kriterium der
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soort van onderwys, de wenken der Natuur volgen. We mogen evenwel het ideaal:
algemene ontwikkeling, niet verwarren met de middelen die daartoe leiden kunnen.
Al wensen wy dat geheel het brood gerezen zy, toch is 't niet nodig daartoe den
zuurdesem door 't deeg te kneden.
In deze vergelyking ligt geen bewys. Ik geef haar slechts als toelichting van 't
onderscheid tussen de beide methoden.

858.
Genot en Deugd zyn gevolgen van Veredeling. Deze wordt bevorderd door Kennis.
Kennis is grotendeels een gevolg van welgebruikt denkvermogen. Is er nu te
verwachten dat de som van Genot groter zal zyn by gelyktydige ontwikkeling der
denkkracht van allen, of moet hierin zekere afscheiding plaats hebben, zeker
rangverschil?
Indien uitbreiding van het goede kan geschieden zonder scha voor 't gehalte, dan
is de vraag ogenblikkelyk beantwoord in extensieven zin, en de woorden:
dorpsschool, boeren-onderwyzer, lager onderwys, drukken een ongerymdheid uit.
De beenbreuk van 'n dagloner en van den aanzienlyke, vorderen in den wondheler
dezelfde bekwaamheid. Zo zou ook het meedelen van kennis aan geringer stand,
dezelfde zorg vereisen die wy ten koste leggen aan de hogere klasse, en zelfs in
den beginne méér. Professors moeten dan naar de dorpen - nu voor 'n ogenblik
aannemende dat de onwetendheid daar groter is en dat 'n professor meer
wetenschap levert dan 'n ander - en de akademiën waar de discipelen per se
enigszins bekwaam zyn, zouden zich voorshands kunnen behelpen met
hulponderwyzers. Zodra dan de niveau zou gelykgevloeid zyn, kon alle onderscheid
ophouden.

859.
Tot nog toe handelde men anders. Hóe, weet ik eigenlyk niet. Er wordt gegeven:
hoger onderwys, middelbaar, lager, en nog iets lager onderwys, meen ik, en
misschien na dat alles, nog 'n beetje lager. Ik ken het aantal trappen niet, en dit zal
ook nogal groot zyn, veel groter althans dan 't aantal officieel erkende benamingen.
Hoe ál die gradatiën worden uit elkander gehouden, is my almede onbekend.
In enige kringen doceert men de wysheden die op us, a, um uitgaan. Anderen
komen slechts tot le père, du père. Op zekeren
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trap van 't veredelings-gebouw ontmoeten wy krygswetenschap en vormleer. Elders
tuin-gymnastie. Wat hoger of lager logeert de roem van 't voorgeslacht, op rym.
Ginds nemen de jaartallen een niet bescheiden plaats in. Differentiaal en integraal
zitten verscholen in 'n hoekje. Algebra en meetkunde staan vry hoog, maar worden
over-schouder aangezien door diplomatie, die zich voor 'n allerfatsoenlykste studie
houdt. Natuurkunde is aan 't parveniëren. Zeer ontevreden met vroegeren rang,
blykt ze nog geenszins ingenomen met haar tegenwoordig standpunt, en hoopt op
beter. Anderen echter vinden 't aanmatigend dat ze reeds muziek naar de kroon
steekt, en zelfs het dansen. De theologie... ik ben er!
Want, om te doen begrypen waarom ik niet kan wys worden uit dat splitsen van
al die veredelingsvakken, vraag ik hoe 't komt dat theologie omnibus is? Waarom
is de Maatschappy zuiniger met franse taal, algebra en gymnastie, dan met de
kennisse Gods? In godkunde gaat de boer niet voor den stedeling uit den weg. In
bybel of kerkleer is hy thuis als de beste...
‘Allen moeten gelykelyk zalig worden’ zal men antwoorden. Niet alzo gelykelyk
door onderwys veredeld?
Waarom kent de geringe man Paulus wel, en Tacitus niet? Waarom is 't Grieks
'n geleerdheid, en 't euangelion banaliteit tot het vulgaire toe? Door 'n zonderlinge
verkrachting van betekenis, zyn de heilige zaken allergemeenst geworden, en wat
men profaan noemt, wordt weggestopt als 'n heiligheid.
Zonder 't minste gevaar voor de Nederlandse Bank, mag de proletariër z'n Credo
opzeggen in 't Latyn, maar we vrezen oproer van 'n arma virumque cano in
onfatsoenlyke monden. De millionnair verbleekt niet, wanneer de boer, zó van de
ploeg, de Openbaring van Joannes - die zwaar te vatten is! - allerduidelykst verklaart.
Maar hy zou z'n geld in Engeland of Siberië beleggen, zodra de stumperd aan 't
emenderen ging van den gemakkelyken Eutropius.
Vanwaar dit onderscheid?
De lezer heeft recht tot de klacht dat ik vragen geef in stee van antwoord. Het is
myn schuld niet.
Als bewys van goeden wil, waag ik de gissing dat... theologie goedkoper is dan
frans, dansen of latyn.
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860.
We ondergaan weinig aandoeningen die niet worden bestreden door een geheel of
gedeeltelyk tegenovergestelden indruk. Gelyk het kind dat in 't bezit raakte van een
geheim, weifelden volksvoorgangers te allen tyde tussen de begeerte om hun kennis
mee te delen, en de zucht om die te verstoppen. Als voorbeelden wys ik op de
Orakels der oudheid, die de specialiteit beoefenden, iets zeggende, niets te zeggen.
Er ligt ekonomie van vermaak in die methode. Genietende van 't spreken en van
den dank der onderwezenen, blyft men bovendien in 't uitsluitend bezit van de
niet-meegedeelde wysheid, die morgen weer kan dienen met gelyk succes.
Was de dryfveer van de mysteriën-kramers der oudheid, en van de monniken der
middeleeuwen, altyd zo onedel?
Misschien slechts gedeeltelyk. Het is zeer moeilyk, onvereenvoudigbare grondstof
af te scheiden uit de beweegredenen die ons dryven. We mogen het opsluiten van
kennis binnen de wanden der tempels, niet geheel en al op rekening stellen van
eigenbaat of pedanterie. Het beeld van den zuurdesem, dat ook Jezus gebruikte,
dringt zich aan den welwillenden leraar op, en deze voelt zich dikwyls genoopt in 't
belang van de zaak die hy voorstaat, denzelfden weg te kiezen dien de baatzuchtige
insloeg uit eigenbelang.

861.
Het is, op z'n zachtst uitgedrukt, mogelyk dat mededeling in beperkten kring - intensief
alzo - voordeliger werkt op behoorlyke verspreiding, dan rechtstreekse verkondiging
aan allen. Waar dit mogelyke wordt aangenomen als zekerheid, moet men juist ter
bereiking van algemene ontwikkeling, de uitbreiding van onderwys afkeuren, en in
dat geval zouden wy de schynbare anomalie zien geboren worden dat de ware
republikein aandrong op scheiding in kasten.
Ik hoop voor die paradox bewaard te blyven, en geloof haar te ontgaan door de
stelling: alles op z'n tyd! Het is deze opvatting die, naar ik hoop, de kwestie tussen
uitbreiding of kondensatie over het algemeen, in 'tzelfde spoor zal leiden met myn
gevoelen over de opportuniteit van 't onderwys aan één kind. Ook hierin zal de
Natuur ons den weg wyzen.
Men dringe den zogenaamd geringen stand geen beschaving op,
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doch belemmere die niet waar ze verlangd wordt. De Natuur zal spreken. En waar
ze spreekt, mene men niet aan haar wil te voldoen door eigenlyk doceren zozeer,
als door 't openstellen van de gelegenheid tot zelfbekwaming.

862.
De boer...
Ik gebruik gemakshalve dit woord, om de vervelende omschryving: zogenaamd
geringe stand te vermyden, en weet zeer goed dat over 't geheel de landman vooral
niet minder ontwikkeld is dan z'n standgenoot in de steden.
... de boer nam van de geboorte af evenveel voorwerpen waar, als 't kind van den
rykste. De Natuur is overal gevuld. Ook de beweging van wat hy zag, was eindeloos.
Er is geen enkele reden waarom hy in den beginne minder geschikt zou zyn, of
minder aandrang voelen, om die beweging met belangstelling gade te slaan.
Aanvankelyk is dus de vatbaarheid tot denken dezelfde.
Na tien, twaalf jaren openbaart zich een groot verschil tussen dien boerenknaap
en 't beter - liever ánders - geschulte kind. Het nadeel is geheel aan den kant van
't laatste. De maat van opgedane kennis zal wel nagenoeg gelyk zyn (464), maar
de soort daarvan is by 't stadskind niet, by den ander wél in harmonie met omgeving,
smaak en denkkracht. Het spreekt alzo vanzelf dat de boerenknaap op dat ogenblik
hoger staat als mens. Zyn denkvermogen arbeidde, terwyl dat van 't andere kind of
werkeloos bleef, óf op verkeerden weg geleid werd.
Stellen wy dat de eerste zich bezig hield met 'n zieke koe. Hy ondergaat al de
aandoeningen die opgewekt worden door de verschynselen der ziekte, door den
loop der kwaal. Hy vreest en hoopt, want de zaak boezemt hem belang in. Hy hoort
met gespannen aandacht de beraadslagingen over de aan te wenden middelen, hy
ziet die toedienen, helpt daaraan mede, en bespiedt met begerigen blik den uitslag.
Genezing of dood is hem de laatste bladzyde van een zeer boeiende geschiedenis.
Na jaren nog zal hy daarvan spreken. Hy heeft indrukken opgevangen, en ze verwerkt
tot gedachte, beeld en mening.
Dat is mensenwerk. Hy is dus vooruitgegaan.

863.
Het stadskind werd gedurende dien tyd beziggehouden
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met andere geschiedenissen die hem in 't minste niet aangaan. Hy hield er zich dan
ook eigenlyk niet mee bezig. De opgedrongen taak was juist voldoende om hem af
te trekken van wat hem wel behagen zou, zonder daarvoor in 't minst een begeerden
indruk in de plaats te geven. Men verkrachtte zyn smaak en maakte van z'n
vatbaarheid misbruik.
‘Wat zou er geworden zyn van den tol die onlangs over den muur vloog?’
Het vragend gemoed krygt ten antwoord dat Dordrecht 'n fameus privilige kreeg:
het Stapelrecht. Of dat Madrid aan den Manzanares ligt...
Allerbelangrykst voorzeker, maar niet voor hém.
Daar gonst een vlieg...
Broem... broem!
‘Zal ze zich neerzetten, en waar? Als ze eens zitten ging op den neus van m'sieu.
Ik wou dat ze 't deed...’
Broem... broem!
- Waar vestigden zich de Batavieren?
Hy hoort de vraag niet, maar z'n ondeugend hartje hoopt nog altyd: op den neus
van m'sieu!
- Jongen, ben je doof? Waar vestigden zich de Batavieren, en wanneer?
Broem... broem!
- In Hessenland, m'nheer... al in de rondte... neen, op 'n eiland...
- Juist! en hoe heette dat eiland?
't Kan hem wat schelen! Toch wil hy 't wel zeggen:
- Het eiland der Batavieren, m'nheer... daar gaat-i zitten.
- Wie was hun beroemdste veldheer?
- Claudius Civilis, m'nheer... z'n hele achterlyf is groen!
- Juist! Kinderen, nu grammaire! Noem eens de rededelen op...
‘Daar vliegt ze weer.’
Broem... broem!
- Ik vraag je naar de rededelen!
- Zelfstandige naamwoorden... 't zal my benieuwen of ik op m'n verjaardag 'n doos
timmergereedschap kryg... voorzetsels...
- Dat volgt niet.
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- Mama heeft het beloofd... voegwoorden, m'nheer! Dan zaag ik al m'n kegels den
kop af.
- Alweer mis. Het gaat niet met je. Begin nog eens!
- Zelfstandige naamwoorden... wat 'n gekke scheur in die vensterruit, precies 'n
mannetje met 'n pyp in z'n mond... een tussenwerpsel, m'nheer!
- Deugt niet! Denk eens goed na... Ik zal je anders...
Broem!
- Daar zit ze tegen 't plafond! Zelfstandige naamwoorden...
- Die hebben wy al gehad, ga voort!
‘Als ik zo'n vlieg was...’
- Nu, hoe is het, weet je 't nog niet?
- Dan vloog ik... mannelyk, vrouwelyk, en onzydig, m'nheer!
- Mauvaise marque! Mannetje, als je niet beter oppast, komt er niets van je terecht.
Ik zal er je papa over spreken.

864.
De voorspelling van den onderwyzer dat er niets zal terecht komen van 't kind wiens
gemoedje heen en weer zweeft met 'n goudvlieg, kan bewaarheid worden, al gelooft
hyzelf daaraan niet. Onder vier ogen zal hy erkennen dat z'n meeste discipelen
mank gaan aan 't euvel dat hy distraktie noemt, en waarover hy dus ten onrechte
zich aanstelt als verwonderd of byzonder ontevreden. Hy weet zeer goed: ‘dat alle
kinderen zo zyn’.
Dán moest hy ook inzien dan z'n konkurreren met die distraktie een aanranding
der Natuur is! Dan ook mogen ouders daarop niet aandringen. Dan ook behoren
wy met ons onderwys een geheel anderen weg in te slaan.
‘Het mannetje is distrait en speels, zegt de onderwyzer, er komt niets van hem
terecht.’ Maar tevens stemt hy toe dat alle mannetjes van die leeftyd speels en
distrait zyn.
Vrage: wat komt er alzo terecht van allen?
Ik erken dat het ons dikwyls gelukt - ten spyt van alle blauwvliegen, wier gegons
wy niet willen verstaan - den kleinen mens enigszins in te wyden in de verrukkelyke
geheimenissen van stapelrecht en rededelen. Maar tot welken prys! Door dwang
verstoppen wy den ryksten bron van genot en goed zyn: het onafhankelyk denken.
En dit niet voor 'n ogenblik alleen, maar
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we leggen daardoor den grond tot den vervloekten afkeer van geestelyke inspanning,
tot de roestige luiheid die onze Maatschappy kenmerkt.
Er zou gewis 'n tyd aangebroken zyn dat de knaap, na uit eigen beweging zyn
oorsprong en dien van den Mens te hebben nagevorst (517) de vraag deed: waar
kwamen de Hollanders vandaan? Liever zag ik dat hy z'n denkvermogen besteedde
- en dat zoú geschieden als men 't niet bedorven had - aan 't geologisch beschouwen
van de wyze waarop Nederland ontstaan is.

865.
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, een wording, krimpt men in tot op zichzelf
staand feit, tot afgesloten handeling. Het heeft er iets van, alsof men 't oudworden
van den mens aldus beschreef: ende toen roerde Saturnus de wieg aan, en 't
pasgeboren wicht was tachtig jaar.
Nogal naief erkennen de historici by 't vermelden van zulke volksverhuizingen,
dat men niet geheel juist kan opgeven wanneer ze voorvielen, alsof men zeide: wy
hebben maar niet kunnen te weten komen hoe laat het eigenlyk was, toen de oude
man van nul op tachtig sprong.
Is 't niet betekenisvol dat dit vruchteloos nasporen van een bepaald tydstip, nooit
op 't denkbeeld bracht dat zodanig tydstip niet bestond, niet bestaan kan? De oorzaak
zal wel hierin liggen dat de heren voorgangers zelf scholen hadden bezocht, en zich
*
dus niet te buiten gingen aan onafhankelyk denken. Doch... waarom die ziekte
meegedeeld aan het kind? Het aanmoedigen van beredeneerd niet-begrypen, van
't vragen om opheldering, en vooral van 't zelf zoeken ener oplossing, zou denzelfden
wel-

*

Ik heb overigens over die fameuze aankomst der Batavieren gesproken in myn ‘Divagatiën
over zeker soort van Liberalismus’ in het tydschrift ‘Nederland’. Ik vrees echter dat de lezer
zo min als ikzelf zal kunnen wys worden uit de kakografie die men heeft goedgevonden van
dat stuk te maken. Slechts het eerste Hoofdstuk is door my gecorrigeerd. De beide volgende
heb ik niet te zien gekregen. De hoofdredacteur van ‘Nederland’ vond dat niet nodig. Specialiteit
van hollandse uitgevery!
(1871; niet in 1874 en 1876.)
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dadigen invloed op den kleinen denker uitoefenen, als 't waarnemen van de
lydensgeschiedenis der zieke koe op den boerenknaap.

866.
Wat wy op de school leren, is uit den aard der zaak... schools, en maakt 'n
onaangenamen indruk. Wie, byv. 'n schryver volslagen wil uitroeien in de harten
der mensen, dringe hem op aan 't geheugen van den knaap. Dit is almede van
toepassing op zedelykheid.
De wereld zou meer deugen, als we ons niet zo overyverden het kind te doen
walgen van praatjes óver deugd.
Vanwaar over 't algemeen de tegenzin in gesprekken over onderwerpen van enig
wetenschappelyk belang, dan uit die opgedrongen oververzadiging in onze jeugd?
Waarlyk, wy zouden meer lust en meer vatbaarheid bezitten tot leren, indien men
ons minder geleerd had!

867.
Maar ik spreek op dit ogenblik niet van de zydelingse gevolgen dezer opdringery.
Ik vraag nu: welke zyn de rechtstreekse resultaten van ons dwangsysteem? Ze zyn
nietig. Indien 't mogelyk ware alles op te schryven wat wy te danken hebben aan
de school, zouden wy ons ergeren aan de geringe som zilverlingen, waarvoor het
genot en de nuttigheid van 't onafhankelyk waarnemen werd ontfutseld aan ons
jong gemoed.
Wie achtslaat op het peil van algemene kennis, zou byna in verzoeking komen
te geloven dat onze jeugd zich steeds onbelemmerd mocht overgeven aan 't
bestuderen van blauwvliegen. En de graad onzer geschiktheid tot waarnemen van
wat de Natuur ter beschouwing aanbiedt, geeft recht tot den eis dat we volleerd
zouden wezen in persoonlyke tussenwerpsels, bedryvende voegwoorden, of wat
dies meer zy.
Maar noch 't een noch 't ander is het geval. De Natuur laat zich niet bespotten.
Wie háár versmaadt, bereikt niets!

868.
In weerwil der vaak huichelachtige aanhaling van den deun ‘hoe meer ik weet, hoe
meer ik inzie niets te weten’ slaan wy zelden geloof aan onze onwetendheid. Dat
misbruikt beroep op
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Sokrates beduidt gewoonlyk ‘ik die zóveel weet, betuig laag te staan, quaeritur:
waar is uw plaats, gy die minder weet?’
Voor Sokrates willen we hopen dat hy notie had, of Ahnung althans, van 't
uitgestrekt gebied dat hy nooit betrad. Het is oneindig! Maar wy misbruiken veelal
zyn klacht, om zelfverheffend de aandacht te vestigen op 't - nietig! - deel daarvan,
dat we wél doorliepen, en in dat geval bewyst de pretentie per se dat ze aanmatigend
is. Want 'n oneindig-klein deel en een nog iets kleiner deel staan in gelyke verhouding
tot oneindigheid.

869.
Daar de erkenning der oneindigheid van 't onbekende een scie geworden is, acht
ik het niet onnodig dien deun van z'n muziek te beroven, en terug te brengen tot
nuchteren tekst.
Hoe weten wy dat ons niet-weten oneindig is?
Het volgt uit de opmerking dat elke nieuwe ontdekking aanleiding geeft tot nieuw
onderzoek.
Zolang we byv. de wet op den val der lichamen niet kenden, konden we ons niet
bezighouden met 'n onderzoek naar de oorzaak van die kwadraat-verhouding. Nu
wy weten dat ons bloed niet stilstaat, ryst de vraag welke kracht het voortdryft? Wat
ik in 87 over ideeën zeide, is van volle toepassing op behoefte aan kennis. Ze is
autogenérisch.
By elke verovering op 't gebied van het onbekende, roept ons de Natuur duidelyk
toe: what next? 't Zou een leugenaar zyn die, iets gevonden hebbende, zich
beroemde: we zyn er! Integendeel, elke oplossing is de moeder van nieuwe
vraagstukken. De sokratische deun mag dus niet gebruikt worden als
nederigheids-frase. Ze behoort de erkenning te wezen van de oneindigheid der
hoedanigheden van het Zyn.

870.
Doch ook zy die - inderdaad nederig, d.i. wáár - ontevreden zyn met de maat van
hun kennis, vergissen zich in het schatten van anderen die zy boven zich stellen,
al geschiedt dit ten rechte. De man die waarlyk mag aanspraak maken op den rang
van geleerde, naar de betekenis die wy gewoon zyn aan dat woord te hechten, weet
zeer weinig, ook zonder de minste vergelyking met de oneindigheid van 't onbekende,
die ons allen dezelfde doctors-bul in 't niet-weten uitreikt.
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Men vraagt hier, hoop ik, naar welken maatstaf we dán gerechtigd zyn den graad
van kennis hoog of laag te schatten? We nemen toch immers verschil aan? Ik stel
voor, dien maatstaf gemakshalve te zoeken, of onze bevinding uit te drukken, in
geldswaarde, en beweer:
dat niemand alles weet, wat er staat in sommige (leer)boekjes die voor 'n paar
stuivers verkocht worden;
dat een boekje waarin alles ware byeengebracht wat de grootste geleerde weet,
niet meer dan enige stuivers zou waard zyn.
Ik gis dat deze stellingen verrassend vreemd zullen gevonden worden, doch dring
aan op het nemen van 'n proef, en wil den lezer hierin te hulp komen.
Vooraf echter deze opmerking: ik spreek van weten. Niet van 't weg-weten in een
boekery. Niet van bekwaamheid in 't oplossen van 'n vraagstuk. Niet vooral van
denken.
Ziedaar een man die niet ter school ging. Hy is poldergast, voddenraper... een
persoon die nooit onderwys genoot. Het boekje waarin de tot enige tak van
wetenschap behorende feiten die hem bekend zyn, werden opgeschreven, kan zeer
dun zyn.
Lieve lezer, het uwe en 't myne zouden niet veel dikker wezen. Zo min als hy
weten we hoe hoog deze of gene berg is? In welke verhouding ons lichaam uit water
bestaat? Hoeveel kalk er zit in spinazie? In hoeveel tyd de planeten hun banen
beschryven? Hoe de chinese Keizer heet? Welk gewicht onze aarde heeft? Wie
konsuls waren te Rome, toen Caesar geboren werd? Hoe uitgestrekt Mexico is, of
welk ander land ook? Hoe oud Jan de Witt was, toen hy vermoord werd? In hoeveel
soorten de insekten verdeeld worden? Hoe al die soorten heten. Welke diertjes
daartoe behoren? Wat hun eigenschappen zyn? Hoe... wat... waarom... wanneer...
hoe groot... hoeveel...
Zie, dát zou inderdaad een dik boek worden, als ik mocht en wilde voortgaan.
‘O, zegt iemand, ik kan nu dat alles wel niet terstond beantwoorden, maar 't
onderscheid tussen dien zeer ongeleerden voddenraper en my bestaat hierin...’
Dat gy het antwoord op al zulke vragen zoudt kunnen opzoeken in de zeer
goedkope boekjes waarvan ik sprak. Juist wat ik bewyzen wilde.
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De dusgenaamde geleerden maken geen uitzondering, noch evenredigerwyze,
noch zelfs in volstrekten zin. In één deel der Dictionnaire Historique et Critique van
*
den zonderlingen maar beminnelyken Bayle steekt meer eigenlyk gezegde kennis,
dan ooit de allergeleerdste man - Bayle zelf, byv. - in zyn hoofd byeenzamelde. In
stede van één deel, had ik veilig kunnen zeggen: in drie, vier bladzyden van dat
werk. Maar... dit is ook de eis niet. Ware eruditie komt neder op vatbaarheid voor
studie, op 'n zuiverheid van oordeel en gemoed, die ons in staat stelt logisch en
eerlyk met hoogst bereikbare nauwkeurigheid het onbekende uit het gevondene af
te leiden.
Had ik dus niet gelyk, het weinigje kennis waarvoor men die hoedanigheden in
ons bedierf, te vergelyken met verradersloon?

871.
En... dat daaronder nog 'n grote rol wordt gespeeld door valse munt, spreekt vanzelf.
Men nam ons voor 'n paar kersen den helen bogerd af, en by nader inzien blykt er
dat die kersen niet eens eetbaar zyn. De kennis waarmee men ons op de school
toerustte, is gewoonlyk onbruikbaar. En dit niet alleen in toepassing op 't werkelyk
leven, op voortgezette studie, op staatsburgerschap, op enig uit te oefenen beroep...
neen, ook naar den kleinen maatstaf van die schoolwereld zelf.
Zeer weinig personen uit den zogenaamd beschaafden stand, die alzo doorgaan
voor wél-onderwezen, zouden in staat zyn een voldoend examen af te leggen als
hulponderwyzer op een dorpsschool.
En ware dit het ergste nog! De geheel ononderwezene weet slechts niets. Wy,
wel onderwezenen, weten verkeerd. Door onze vermeende kennis werden wy op
vals spoor geleid. Zeer spoedig berusten wy uit moedeloosheid of vermoeienis in
die voorbeschiktheid tot dwaling. Wy wiegen ons in slaap by den

*

Pierre Bayle is minder bekend dan hy verdient. De grondige beschouwing van zyn arbeid,
denkwyze en karakter, zou stofleveren tot een schoon werk, en vreemd licht werpen op den
geest die voor tweehonderd jaar de Republiek der letteren beheerste. Ook de theologische
kwestiën van die dagen, en vooral de methode volgens welke zy behandeld werden, zyn zeer
kurieus. Met vreugd zou ik die taak op my nemen, indien 't my gegund ware ongestoord te
arbeiden. Maar dit is nu eenmaal zo niet. Gelukkige Bayle!
(1871)
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deun dat ook anderen niet wakker zyn, en worden zelfs weldra te vadsig om behoefte
te voelen aan die verontschuldiging. De afkeer van onafhankelyk nasporen der
waarheid neemt zo zeer de overhand, dat eindelyk ook het besef der mogelykheid
van Vrye Studie verloren gaat. Wie zich daarop toelegt, noemen wy zonderling,
lastig, een algemene vyand, en weldra gemakshalve: een slecht mens. (Inleiding
Ideeën).
Zy nu, die al deze gevolgen van verkeerd onderwys menen te vergoelyken door
een lafhartig schuld-geven aan ‘de wereld’, aan ‘huiselyke zorgen’, aan de
‘vermoeienis van het beroep’, moeten dan toch erkennen dat deze belemmeringen
gemakkelyker zouden te overwinnen zyn, indien dat onderwys goed ware geweest,
en vooral zó dat het ons niet had afkerig gemaakt van later inspanning, of daartoe
onbekwaam.
Hoe vinden wy den lust en de kracht tot die inspanning terug? Het is inderdaad
geen geringe zaak, weder à jeun te worden na het slikken van zoveel onwelkome
kost. Het terugkeren tot ons oorspronkelyk niet-weten, om daarna een klein bruikbaar
gebouwtje op te trekken inplaats van den verwarden hoop onbruikbare materialen
die in den weg lagen, eist reuzenarbeid. Het gelukt dan ook nooit volkomen. Zo dit
immer het geval wezen mocht, waarlyk daar worden wy herinnerd aan de uitspraak
van Jezus: denzulken is het Koninkryk der Hemelen!

872.
Toen wy enige bladzyden geleden den stadsknaap en den boerenjongen op hun
tiende jaar verlieten, uitte ik de mening dat aan den laatsten den voorrang toekwam.
Men liet hem nuchter van veel verkeerds. De harmonie was bewaard gebleven,
zowel tussen zyn weten en waarnemen, als tussen neiging, vermogens en omgeving.
Om de voordelige gevolgen van dit alles te doen in 't oog vallen, behoeft men zich
slechts de vraag voor te leggen: wien der beide kinderen men zich zou toewensen
als discipel?
Blyft evenwel dit onderscheid voortduren? Neen. In weerwil van de zo
uiteenlopende richting van het onderwys, openbaart zich weldra by dorps- en
stadsjeugd beide, een gelyksoortige verkeerdheid, des te opmerkelyker omdat ze
door geheel verschillende omstandigheden veroorzaakt wordt. By 't opgroeien
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van den boerenknaap wordt in dezen de harmonie waarvan ik sprak, evenzeer
verbroken, als dit reeds vóór het tiende levensjaar in 't meer schools afgericht
stadskind het geval was.
Om dit toe te lichten moet ik terugkeren tot myn afgebroken schets van het
ontwikkelings-proces der beide kindersoorten. Misschien zal er blyken dat het verschil
van de omstandigheden waaruit gelyke gevolgen ontstaan, minder groot is dan wy
oppervlakkig meenden, omdat zy in den grond neerkomen op 'n eenzelvig
verkrachten van de eisen der Natuur.
Na veel berisping en straf - d.w.z. met behulp van mauvaise marques voor
impudentie of onoplettendheid - na 'n even schadelyk toepassen van 't ongelukkige
beloon-systeem voor vlyt...
Deez' perzik gaf myn vader my
Omdat ik vlytig leer... godbeter't!

...door tucht alzo, is de onderwyzer geslaagd in het schynbaar terugdringen van de
natuur. Usque recurret, meent men? Nu ja, maar de wonden heeft ze beet, en die
brengt ze by dat teruglopen kankerend mee. Het instinkt van den knaap - ik gebruik
nu dit woord, om de bedoelde ineenvloeiing van Trieb en gaven aan te duiden - is
verlamd als onze tenen, en het onderwyzen kan nu redelyk ongestoord z'n gang
gaan. Gelyk 'n overwonnen barbaar die dienst neemt onder de adelaars van den
overweldiger, maakt zich de knaap tot bondgenoot van z'n vyand. Hy helpt zichzelf
verkrachten, en leert... en leert... en leert... Zeer weinig altyd, dat zagen we. Jammer
maar dat hy aan dit weinige tot z'n zestiende jaar twaalfduizend uren besteedt! En
zelfs deze schade zou van minder belang zyn, wanneer niet die twaalfduizend uren
hem hinderden in 't mens-worden gedurende den overigen tyd. Men bedenke dat
hy door z'n gedwongen inspanning op de school, allen lust tot onderzoek buiten de
school verloren heeft! Wat naar studie gelykt, werd tot straf gemaakt, en dit noopt
hem uitspanning te zoeken in onverschilligheid. Dezelfde jongen die, overgelaten
aan z'n ingeschapen weetgierigheid, den onderwyzer zou vervolgen met vragen
naar byzonderheden omtrent de vestiging der Romeinen in Germanië, indien hy
daartoe was opgewekt door 't vinden der overblyfselen van 'n aquaduct, zal nu zulke
dingen met zorg vermyden, omdat ze hem rieken naar 'n pensum uit Tacitus. Boven-
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dien, de vragen die hy zou willen doen, zyn niet ‘aan de orde’. De series lectionum
schryft driehoeksmeting voor, of mythologie. De maag die hongerde naar enige
byzonderheden omtrent Drusus, ontvangt wat afval van den Olymp, of wordt
teleurgesteld met sinussen en tangenten. Hy zag een bloem die zyn aandacht trok,
en wil weten hoe die kelk, die kleuren, die blaadjes... och neen, hy wil 't niet weten.
Hy is hiertoe te oververzadigd van schoolbotanie, een wetenschap die zich schynt
ten doel te stellen het genot van de sappige plantenwereld op te drogen tot de
uiterste grens van dorheid, en op de onbloemigste wys 't genoegen te ontbladeren
dat de omgang met bloemen ons verschaffen kan.

873.
Wie nu meent dat ik strenge, stipte wetenschap laag stel of zou willen verwaarloosd
zien, bedriegt zich. Ik dring integendeel zeer ernstig op 't handhaven van haar
rechten aan, en juist daarom wenste ik dat het jong gemoed behoorlyk werd
voorbereid om haar te ontvangen met de graagte waarop zy aanspraak heeft. Men
zou in dit opzicht veel bereiken door onthouding, althans door vermyding van het
tegendeel. Uit eerbied voor 't exacte, doet het me leed dat de logieën worden
toegediend op 'n manier die de waardering van de poëzie der juistheid in den weg
staat. Dit is geheel en al een zaak van opportuniteit.
Dezelfde leerling die nu misselyk wordt gemaakt van Tacitus, zou misschien z'n
grootste vreugd scheppen in 't ontleden der werken van dien schryver, als hy vooraf
en liefst uit eigen aandrift had leren belangstellen in de daarin behandelde zaken.
Er komt een tyd dat de knaap zich voelt aangetrokken door de vaak treffende
verhoudingen tussen uitgebreidheden en getallen. Wie ooit, byv. des nachts wakker
liggende, zich bezighield met de evenredigheid tussen zekere lynen en figuren op
tapytwerk of behangsel, zal me begrypen. Een ander zal behoefte voelen aan kennis
van de wyze waarop de stoffen zyn samengesteld. Hy wil weten wat ze verenigt,
hoe ze ontbonden worden? Dan is de tyd der scheikundige lessen gekomen, niet
toen de knaap met 'n onvriendelyk: wat gaat my dat aan! de boodschap afzei, die
men hem brengen kwam op ongelegen uur.
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Gy die dit alles nooit bedacht, drinkt ge bier by uw ontwaken? Eet ge stokvis tot
ontbyt? Kolft gy in de kerk? Is het dan zo moeilyk te begrypen dat ook indrukken
hun tyd kiezen, en dat wy alzo verkeerd handelen de wenken te verkrachten, die
de natuur ons daaromtrent zo duidelyk geeft?

874.
Ik verwacht niet anders dan dat de meeste onderwyzers van beroep my ongelyk
geven, en hoor hen zeggen:
- Nu, als ik wachten zou tot die jongen me naliep om wat te weten van
driehoeksmeting, van stuifmeeldraadjes, van germaanse oudheid...
Ik geloof het gaarne! Ge hebt niet gewacht, en kunt dus niet weten wat er zou
geschied zyn, als gy de begeerte naar kennis behoorlyk hadt laten rypen.
Of er kinderen zyn, by wie deze begeerte zich nooit openbaart? Deze vraag kan
ook anders gesteld worden, en wel - ik beveel deze methode ook voor andere
vraagstukken aan - op 'n manier die 't antwoord meebrengt: men wenst te weten,
of sommige kinderen schadeloos kunnen verdronken worden?
Wel zeker, er zyn idioot-geborenen! Maar niet in de behoeften van deze
ongelukkigen zoeke men 't richtsnoer ter beoordeling van het onderwys waarop 'n
wélgeschapen kind aanspraak heeft. Wy mogen niet willens en wetens het getal
der geestelyk-mismaakten vermeerderen.

875.
Voor ik mag afstappen van de nadelen die 't ontydig opdringen van indrukken
veroorzaakt, moet ik hier een wanbegrip bestryden, dat wel de juistheid van m'n
opmerkingen bevestigt, doch tevens aanleiding geeft om deze erkentenis verkeerd
toe te passen.
Men vergist zich namelyk in de mening dat ik alleen sta met m'n opinie. Te allen
tyde - en vooral sedert men onderwys en opvoeding verlaagde tot een kostwinning
- was ieder overtuigd dat kinderen niet ryp zyn voor schoolse wetenschap. Maar...
instede van die rypheid met geduld af te wachten, trachtte men de wetenschap van
pas te snoeien naar de maat van het kind, haar in te krimpen naar zyn gaven,
genietbaar te maken voor zyn smaak. Dit is voorzeker een grote fout. Men geeft
immers aan
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den knaap die onryp is voor den byslaap, geen miniatuurvrouwtjes ter oefening?
Ieder ziet in, dat juist hierdoor het opgroeien tot man een onmogelykheid worden
zou.
Ik moet dit beeld kiezen omdat het me treffend juist voorkomt, en kwets liever 't
zot vooroordeel dat het geslachtsleven een gesloten boek moet blyven - de
verdoemelyke oorzaak der hysterische verslapping van onzen tyd! - dan gevaar te
lopen verkeerd begrepen te worden in een zaak van groot gewicht. Wetenschap à
la portée van de luiermand, is géén wetenschap. Kinderboeken werken schadelyk.
Ik doelde hierop reeds in 494, en in een noot op de Japanse Gesprekken (deel
III, blz. 28). Op beide plaatsen echter betrof myn opmerking meer de zedelyke leiding
dan het onderwys. Welnu, de vraag of er kinderbiefstuk ook bestaat, is tevens op
't onderwys van volle toepassing. Men zal waarlyk de spys die voor 't kind te krachtig
wordt geoordeeld, niet geschikter voor hem maken door vervalsing. Kan de maag
geen vlees verdragen, het zy zo! Ze zal 't gewis niet leren, als we dat vlees uitkoken
tot op den vezel. En door het te besuikeren evenmin.
Maar liever keer ik terug tot die andere vergelyking, daar ze aanleiding geeft tot
beschouwing der gevolgen van geheimkramery. Het kind mag niet weten hoe zich
ons geslacht voortplant. Ieder begrypt dat dit verbod een ongezond hygen bewerkt
naar 't onbekende. De gevolgen zyn ondeugende kwajongens-vertrouwelykheid,
smaak in slecht gezelschap, smachten naar surrogaat van genot, door 'n vies
aandurven van verboden woord of beeld, begeerte naar dieper doordringen in 't
kittelend mysterie, kittelend slechts omdat het mysterie is...
Indien wy eens de daardoor gebleken aantrekkelykheid van 't verbodene, in
behoorlyke maat toepasten op nuttige wetenschap? Wie weet of niet eerlang onze
jongelingen zo bekwaam zouden worden in natuurkunde, als ze nu maar al te dikwyls
zyn in voze ontucht?
Doch neen! Het is geenszins myn bedoeling de verhouding om te keren. Ik dring
slechts aan op 't in acht nemen van 'n gepaste wyziging, die zowel het door
geheimzinnigheid opdringen van wellust zou voorkomen, als 't onsmakelyk maken
van wetenschap door opdringery.
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876.
Ik doelde zo-even op de waarschynlykheid dat onderwyzers van beroep myn
denkbeelden niet zullen aannemen. Wie m'n stuk over Specialiteiten gelezen heeft,
zal begrypen waarom ik hen als zodanig onbevoegd acht in de bedoelde kwestie
uitspraak te doen. Ik reken op hun goedkeuring evenmin, als op de ingenomenheid
van bakkers en volksvertegenwoordigers met myn schatting van hún specialiteit.
Het oordeel van onderwyzers echter die niet óndergingen in hun ‘vak’ stel ik op
hogen prys. Ik beschouw hen als de voortreffelykste mensen in den Staat.
Bovendien, het merendeel van m'n aanmerkingen op ons onderwys is niet van
rechtstreekse toepassing op de scholen, inrichtingen die per se een goed onderwys
in den weg staan. Gehele afschaffing zou misschien beter vrucht dragen dan
pogingen tot verandering. (15) Een leraar die al myn meningen beaamde, zou
daarom nog geen belangryke wyziging van methode kunnen beproeven. En dit blyft
het geval, ook al kon het bezwaar vervallen dat ik aanduidde in 828.
De ongelukkige moet leveren wat de ouders van hem verlangen. En deze op hun
beurt voelen zich beheerst door de ware of vermeende behoeften van onze
Maatschappy. Ziehier dan ook de reden waarom ik de onderwyzers niet beschuldig,
en hen geheel buiten debat laat. Ik behandel namelyk in deze nummers niet zozeer
een paedagogisch als wel een sociaal vraagstuk. Het verwarren van deze beide
begrippen ligt voor de hand, en reeds Rousseau had daarmee te stryden. Men wilde
in z'n Emile - een psychologische studie - een handboek voor opvoeders zien, en
bood hem 'n plaats als huis-onderwyzer aan, hem die z'n eigen kinderen neerlegde
in den bak van 't vondelingshuis! Dit laatste was weliswaar een barbaars-eerlyke
konsekwentie van z'n angst dat hy niet in staat wezen zou hun natuurlyke
ontwikkeling te beschermen tegen de invloeden der Maatschappy, doch niet minder
een gevolg van zyn eigen wanbegrippen over die natuurlykheid. Het is er ver
vandaan, dat Rousseau ons in zyn boek een behoorlyk ideaal van den onbedorven
mens zou te aanschouwen geven. Misschien verwyderde nooit enige
maatschappelyke omgeving - al ware het die van 'n frans hof uit de achttiende eeuw
- den individu zó ver van den volkomen menstypus
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aant.

als de Emile daarvan afweek door 't valse-natuurgeknutsel van den zieken wysgeer.
Wie by 't schilderen van den Mens, zondeloosachtigheid vooropstelt, kon nooit juist
treffen. De erfzonde, als theologisch stelsel een zotterny, is waarheid als
psychologisch verschynsel. Wie dit over 't hoofd ziet, gelykt den timmerman die by
't bewerken van eikenhout niet rekent op de kwasten.

877.
Zulke fouten maakte de eerlyke Rousseau vele. Ook de eisen van de Maatschappy
vertoonden zich aan hem in een verkeerd licht. Ik ga nu de oorzaken die daartoe
medewerkten voorby, om te vragen of ouders die zich op die eisen beroepen om
onderwyzers te dwingen tot verkeerde leiding, blyk geven van juister inzicht? Neen!
Dat wy, persoonlyk en historisch op zo geheel ander standpunt geplaatst dan
Rousseau, ánders dwalen dan hy, geef ik toe. Maar, we dwalen...
't Is niet waar, dat die Maatschappy den jongen van zestien jaar met open armen
ontvangt, omdat hy weet te vertellen wat Semiramis heet verricht te hebben, hoe
Rusland begrensd is, aan welke rivier Groningen ligt, enz.
't Is niet waar, dat ze hem 'n paar jaar later onder hartelyk welkom bekleedt met
de toga virilis, omdat hy nu verstand heeft van kegelsneden, en na veel tobben in
staat is 'n bladzy te vertalen uit Virgilius of Homerus... by voorkeur altyd die ene!
't Is niet waar, dat de akademische dissertatie waarvan hy ten langen laatste door
de kunst verloste, hem wordt toegerekend als diploom van mannelykheid!
Na al 't verwringen en verkrachten der Natuur, op school- en kollegebanken, blyft
alzo den ouders niet eenmaal de verontschuldiging dat de Maatschappy tot zo'n
leiding dwingt. Het allereerste waaraan de jongeling die de wereld intreedt, behoefte
heeft - nadat men twaalf, veertien jaren besteedde om hem voor die wereld geschikt
te maken - is... ontbolstering. Wel 'n bewys dat de voorbereiding allergebrekkigst
was! Wat naar de school riekt, is in 't werkelyk leven onbruikbaar.
Eilieve, hoe kan dit worden overeengebracht met de voorgewende bedoeling: dat
men hem naar school zond om hem geschikt te maken voor dat werkelyk leven?
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878.
Myn stelling dat ons onderwys niet deugt, wordt bovendien gestaafd door 't verschil
in rang als mens, dien wy wel genoodzaakt zyn toe te kennen aan de beide kunnen
op zekeren leeftyd. Een meisje van achttien jaren is vrouw. Haar broeder van gelyken
ouderdom is op dien leeftyd, en blyft nog jaren lang daarna, 'n jongen.
De verklaring die sommigen aan dit verschynsel geven, alsof het een gevolg zou
zyn van sneller fysische ontwikkeling, is voor tegenspraak vatbaar. Bovendien,
indien ze thans gegrond is, blyft het de vraag of niet juist de meerdere traagheid in
de ontwikkeling van de jongens, een gevolg zou kunnen zyn van ons tegenwoordig
stelsel? Ik beslis niet, doch beweer dat de zaak geenszins is uitgewezen, en voer
voor deze onzekerheid de volgende gronden aan.
Eerstens blykt er dat knapen even spoedig als meisjes doorgingen voor volwassen,
in de tyden toen er minder werk werd gemaakt van stelselmatig schoolonderwys.
Wie familiegeschiedenissen uit de riddertyden of ook uit later eeuwen bestudeert,
zal ontwaren dat jonkers van veertienjarigen ouderdom volkomen in staat werden
geoordeeld om op te treden als mannen. Men zie, byv. de jeugd van Sully. Vier,
drie en twee eeuwen geleden, was de jonge edelman even snel persoon, als thans
de boerenjongen of 't bedelaarskind.
Het is namelyk niet te loochenen dat nog tegenwoordig het verschil in fysische
en verstandelyke ontwikkeling van de beide kunnen kleiner is in standen of by
volkeren waar knapen en meisjes even weinig leren, dan elders waar de
schoolmartelary meer uitsluitend op jongens wordt toegepast. Ja zelfs hier en daar
bestaat dit verschil in het geheel niet.
Indien eindelyk de natuurlyke aanleg van de vrouw sneller ontwikkeling meebracht,
zou ook het gemiddelde van haar leeftyd lager dan dat van den man moeten zyn,
daar we by alle diersoorten een vry nauwkeurige verhouding opmerken tussen den
tyd die tot het bereiken van vollen wasdom nodig is, en den duur van 't leven. Dit
nu is tot nog toe evenmin gebleken uit de statistiek, als uit de daarop gegronde
berekeningen van levensverzekering-maatschappyen.
Hoe dit alles zy, zéker is 't dat te onzent de jongeling beneden 't
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meisje staat, en al heb ik niet kunnen bewyzen dat dit een gevolg is van 't Onderwys,
toch blykt er duidelyk dat we niet slaagden in de poging om hem dóór dat Onderwys
boven 't meisje te verheffen, gelyk het geval wezen zou indien ons stelsel doelmatig
was. Er blykt alzo dat we ons veel moeite geven om 'n doel te bereiken, dat beter
bereikt zou worden door onthouding.

879.
En - zeer by uitzondering! - vindt myn mening over dit onderwerp ditmaal 'n
bondgenoot in de Wet. Na veel weifelens op dit stuk, heeft zy eindelyk beslist dat
de mondigheid van man en vrouw op 'tzelfde ogenblik behoort aan te vangen. Of
ik dit goedkeur, is nu de vraag niet. Ook heb ik te weinig eerbied voor den ‘Wetgever’
- gewoonlyk 'n fetisch van de ergste soort! - om hem stem toe te kennen in de
beslissing van wysgerige vraagstukken, en doe dit nu te minder, omdat hy - al ware
overigens de gegrondheid van deze gelykstelling gebleken op anthropologisch en
fysisch standpunt - ontwyfelbaar dwaalde in de toepassing daarvan op ónze
Maatschappy, gelyk reeds voldoende blykt uit het tydstip zelf dat hy voor die
volwassenheid aanwyst. Ik geef my te veel moeite om waarheid te benaderen, dan
dat ik licht zoeken zou in de plompe konventiën der Wetmannen.
Immers zelfs van zeer ordinaire standpunten beschouwd, hebben zy in deze zaak
een fout gemaakt, of liever ze maakten er twee tegelyk, die zo bar tegen elkaar
inlopen, dat een aanhanger van 't gemiddelde byna zou kunnen beweren dat ze by toeval dan! iets als juistheid hebben getroffen.
Ordinaire standpunten noem ik die waarop de banale meerderheid geplaatst is.
Die meerderheid nu gelooft, én dat de jongedochter spoediger ontwikkelt dan de
knaap, én: dat de knaap door het meerder onderwys waarmede wy hem...
bevoorrechten, het meisje voorbystreeft. Volgens de eerste stelling behoorde de
mondigheid van 't vrouwelyk geslacht eerder bereikt te worden. De laatste echter
zou pleiten voor 't spoediger mens-worden van de jongens. Wat is hier waarheid?
Deze beide tegenstrydigheden zyn door de wet zó saamgevat, dat ze daaruit met
haar gewone handigheid 'n derde heeft weten voort te brengen. Om slechts
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één zaak te noemen, een meisje dat zich wat haast, kan onder het tegenwoordig
stelsel vóór haar mondigheid 'n zoontje hebben dat redelyk wel lezen en schryven
kan. Ja zelfs, er zyn voorbeelden van geleerdheid op zesjarigen leeftyd, en niets
ware gemakkelyker dan zulke voorbeelden zeer frekwent te maken. God bewaar
ons!
Men begrypt alzo dat ik 't getuigenis van de wet niet aanneem als bewys voor de
oorbaarheid der gelykstelling van de geslachten. Ik haal haar slechts aan, omdat
zy een onwillekeurig maar des te sprekender bewys geeft voor de gegrondheid
myner afkeuring van ons Opvoedings-stelsel.
Wat niet wordt aangenomen van den vermeenden pessimist, zal misschien ingang
vinden als 't metterdaad beaamd wordt door 'n gezag dat geroepen schynt onze
instellingen in bescherming te nemen.
De wet nu klapt uit de school, en erkent dat zyzelf die instellingen minacht.
De jongeling is mondig op z'n drie-en-twintigste jaar...
Drie-en-twintig jaren? Na zóveel gemaakte sommen? Na zóveel versleten leien
en ellebogen? Na zóveel mauvaise-marques? Na zóveel pensa? Na zóveel grieks
en latyn? Na zóveel series lectionum?
Drie-en-twintig jaren? Was Alexander wel zo oud, toen hy zich heensloeg door
Azië?
Drie-en-twintig jaren? De eerste Franse Republiek had generaals van dien leeftyd!
Drie-en-twintig jaren? Dit is byna de ouderdom waarop men zich kan veroorloven
iets vergeten te hebben!
Ziedaar 'n verlof waarvan sommige jongelui een vlytig gebruik maken. De sufheid
gaat dikwyls de volwassenheid vooraf, waaruit het treurig verschynsel volgt, dat de
wryving die den ‘volleerden’ knaap in de wereld wacht, niet zozeer strekken moet
om hem te doen rypen tot man, als wel om hem te genezen van 'n tweede kindsheid
waarin hy, al te vlug ditmaal, overstapte uit de eerste.
Dat noem ik haasjen-over spelen met het leven!

880.
Ja, er is lering te trekken, zy 't dan uit de Wet niet, dan
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toch uit de inkonsekwentiën van de wet. Ze geeft overal met gulheid de duidelykste
blyken van wantrouwen in het door haarzelf beschermde africhtings-systeem dat
onze Maatschappy bederft. Nooit durfde men enig voorrecht toekennen aan den
knaap die met us-a-um gelaafd werd, boven 't meisje dat in de keuken of by de
breikous opgroeide. De ornatissimus van twee-en-twintig jaar is precies even
onmondig als de ongeleerdste boerenlummel. Bewyst dit niet hoe weinig vertrouwen
de Wetgever zelf durft stellen in de aangenomen methode van mensmakery?
En dit wantrouwen straalt overal door. Indien wy de minste praktische waarde
hechtten aan ons Onderwys, waarom dan bepaald dat allen - d.i. alzo, geleerden
en poldergasten, in één greep genomen met alles wat daartussen ligt - gelyk zyn
voor de Wet? Ik wil op dit ogenblik deze zeer ondemocratische fiktie - 't
adels-prerogatief van schelmen en botterikken, het dolst kommunismus van hart,
kennis en verdienste! - niet ontleden, noch haar aanvallen in de verderfelyke
hoedanigheid van leugen, doch gebruik haar nu slechts als bewys hoe de
Maatschappy - gelyk 'n geneesheer die z'n eigen drankjes versmaadt - de inrichtingen
van Onderwys laagstelt, waarvan zyzelf voorgeeft ontwikkeling en veredeling te
verwachten.
Het zou inderdaad weinig moeite kosten een middelmatig begaafd kind vóór z'n
zestiende jaar ‘klaar te maken’ voor 'n eindexamen, en dan zou zich de kurieuse
omstandigheid kunnen voordoen, dat men den jongeling by 't overreiken van de
doctorsbul, een vermaning gaf om ouders en voogden onderdanig te zyn. Men ykt
hem tot voorganger van volwassenen, maar... zelf volwassen is hy niet! Jaren lang
nog moet hy zwygen waar aan anderen 't recht van spreken gegund wordt, en
dezelfde Wet die hem 't recht toekent... mensen te vormen door z'n onderwys,
ontzegt hemzelf den rang van mens, die hy geroepen is mee te delen aan z'n
leerlingen.
Hy mag dieven en moordenaars vrypleiten of in het tuchthuis leveren, maar z'n
handtekening onder 'n acceptatie heeft geen waarde. En als-i ergens de glazen
inslaat, moet papa betalen. Al ware hy evenwel ouder dan zo-even als mogelyk
gesteld werd, zolang hy den omineuzen leeftyd van drie-en-twintig ja-
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ren niet bereikte, staat hy zowel beneden zyn jongere zuster die vroeg huwde, als
onder den loteling die zo van de ploeg kwam. Deze beiden - zonder 't minste grieks
of latyn - worden beschouwd als personen, toegelaten tot den eed, belast met
verantwoordelykheid, altemaal onderscheidingen die men den onmondigen doctor
niet durft toekennen.
Dezelfde Maatschappy alzo, die openlyk erkende dat de knaap het door haar
voorgeschreven kwantum schoolwysheid behoorlyk in zich opnam, wacht zich wel
hem tegelykertyd een diploom uit te reiken als burger, noch zelfs als volwassene.
Of ze hieraan wéldoet, is nu alweer de vraag niet. Ik wenste slechts aan te tonen
dat ze nagenoeg van myn gevoelen is, omtrent de doelmatigheid der middelen die
wy aanwenden om 't jonge Nederland tot Mensen te vormen.
Zodanige overeenstemming komt te zelden voor, dan dat ik daarvan niet zou
melding maken als van een byzonderheid.

881.
Wat is er, gedurende de mislukte poging ter ontwikkeling van den als bevoorrecht
beschouwden jongeling, van den boerenknaap geworden? Werd deze gebaat door
z'n voortdurende onschuld aan kegelsneden, pandekten, Homerus, disertie en
dissertatie?
Vinden wy hem op twintigjarigen leeftyd volkomener als mens dan z'n tydgenoot
in de stad? Verlichter als staatsburger, bekwamer voor z'n beroep?
Geenszins. Wel werd hy spoediger boer dan 't den ander gelukte zich te vormen
tot dragelyk makelaar, geleerde, advokaat, koopman of minister, maar als mens en
burger bleef hy even gebrekkig als gene, en toch is 't gehalte van z'n boerschap er
niet beter om. Juist toen de tyd ter ontwikkeling daar was, werd hy naar de ruwe
eisen van 't ‘kost-verdienen’ plompverloren in de werkelykheid gesmeten, met
dezelfde ontydigheid als waarmee men den stadsknaap daaruit rukte, en naar dorre
boeken verwees. Gelyk men in den een allen lust tot leren bedierf door 't opdringen
van het onbegeerde, wordt het in den ander verstompt door de onmogelykheid om
iets anders te doorgronden dan met de rechtstreekse belangen van 't boerenbedryf
overeenkomt. Sterrekunde? Hoe die bollen wentelen? Wat ze aan-
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trekt, afstuit, in evenwicht houdt? Er was een tyd dat hy lust zou gevoeld hebben
daarnaar te vragen - van idioten immers spreken wy niet? - maar sedert lang is hem
't firmament slechts 'n uurwyzer die den tyd van 't melken aangeeft. Kruidkunde?
Korenbloemen en klaprozen zyn onwelkome gasten, en klaver geeft vet vee.
Wiskunde? Zo'n schuin stuk grond kost veel aan onderhoud van sloten, en er gaan
dertig mudden op een last. Schone kunsten? De burgemeester heeft 'n piano... hy,
Jan Klaaszen ‘die 't zo goed betalen kan als de beste’ koopt er twee, en z'n dochters
hameren op beide tegelyk.
Want - of niet: want, maar 't is zo - hy is boer! Hy is geen mens, geen burger, hy
is boer!
Het vruchtdragen dat men elders met behulp van opgedrongen onderwys
tegenging door overmesting, wordt in hem door 't knotten belet. Ginds gebroeid,
hier gesnoeid... de uitslag is dezelfde.
Hy is boer, d.i. hy is 'n slechte boer. Men wane vooral niet dat de bekrompenheid
van z'n gezichtskring hem bekwamer dan anderen maken zou omtrent zaken die
daarbinnen liggen. Met hardnekkige koppigheid - eerst gevolg en kenmerk, later
tevens oorzaak van onkunde - wyst hy elke lering, elken raad, en vooral elke
‘nieuwigheid’ af. Hy wantrouwt ieder die meer weet dan hy, al minacht hy daarom
niet minder z'n gelyken. Hy maakt zich een voetstuk van z'n dorperheid, en geeft
met z'n stereotiep: ‘ik die maar een boer ben’ een oorveeg aan ieder die dom is op
steedser wyze dan hy. Het besef van de geringheid zyner gaven noopt hem daarop
gedurig te wyzen, met iets als 'n poging om die erkentenis te doen doorgaan voor
'n slim verbergen van wat beters. Met bestudeerde onnozelheid wendt hy 'n
onnozelheid voor die, ónvoorgewend, waarachtig geen voorwenden behoeven zou.

882.
En de stedeling?
Er bestaat zeker gezelschapsspel waarin men twee willekeurig opgegeven of
door het toeval aangewezen voorwerpen met elkander moet vergelyken. Wat is het
verschil, wat is de overeenkomst tussen... den bewoner van 'n stad en den landman?
Indien het lot my bedeelde met die opgave, zou ik in verzoe-
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king komen my van de zaak af te maken door de verklaring dat boer en stedeling
elkander in alles gelyk zyn, en tegelykertyd in alles van elkander verschillen. Men
behoeft slechts: ónze straat, ónze stand, ónze côterie, te vertalen in: myn dorp, myn
herberg, myn koeien, ónze Klaas... en de overeenstemming breekt door 't verschil
heen. Overal ontmoeten wy 't zelfde streven om door te gaan voor 't middelpunt van
zeker geheeltje dat gewoonlyk, van hoger of zelfs van ieder ánder standpunt gezien,
tot 'n nauwelyks waarneembare breuk ineenkrimpt.
Daar wy nu deze hebbelykheid zowel aantreffen by hen die onderwys genoten,
als by de anderen die daarvan verstoken bleven, zouden we byna tot de zonderlinge
slotsom geraken dat het onderwys niet baat.
Liever echter blyf ik by de verdrietige gissing dat ons onderwys niet deugt.
Ik had een byzondere reden waarom ik aan meer- en minonderwezenen beide,
zekere bekrompenheid van gezichtskring ten laste legde. Ik geloof namelyk hierdoor,
de wydlopige aantoning te kunnen sparen dat in steden en op het land dezelfde
gebreken in 't Mens-zyn 'n hoofdrol spelen. Hebzucht, gierigheid, pralery,
onmatigheid, zelfverheffing, verkwisting, luiheid, laster, slaverny onder zinnelykheid
- wel te onderscheiden van de zinnelykheid zelve die ons wezen is - al deze
afdwalingen bestaan in gelyke maat by den werkman, by den landbouwer, by den
stedeling, by den geleerde... overal! In overeenstemming met myn stelling dat al 't
boze dom is, meende ik alles te mogen samenvatten in de beschuldiging van
bekrompenheid, gebrek aan geestelyke ontwikkeling.
Indien ons onderwys iets beduidde, zou er een groot verschil moeten blyken
tussen hen die veel... heten geleerd te hebben en de anderen.

883.
Het ‘gemeen’ is kwaadaardig, zegt men. Dit kan waar zyn. Is 't kwaadaardiger dan
andere standen? Ik geloof het niet. Het schynt dikwyls zo, omdat de gemene man
slechts zeer zelden in de gelegenheid is iets te doen blyken van wat er in hem
omgaat, en alzo veel opgespaarden wrevel aan den dag legt áls hy 'n ogenblik kan
uitspatten.
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aant.

Vinden we meer goedmoedigheid in andere standen? Zie de geleerden eens, de
mannen van letteren! Is er venyniger mensensoort denkbaar?
Een verzenmaker verzekert ons dat litteratuur de zeden verzacht... emollit mores!
De man vleide z'n gild. Nec sinit esse feros... och!
Ik geloof waarachtig dat er minder moed nodig is om een nieuw soort van ploeg
aan te bevelen, dan tot het voorslaan van 'n verandering van richting in moraal, in
levensbeschouwing. Er blykt in zulke gevallen dat de emolliërende kracht van Plato,
Cicero, Seneca, e.d. niet byzonder groot was. En van de theologie waarlyk ook niet!
Ieder kent de liefelykheid van 't odium theologicum, d.i. van den haat in godgeleerde
machtsverheffing. De deun waarmee de boer elke nieuwigheid terugwyst, komt
gewoonlyk neer op de beschuldiging of 't vermoeden dat men 't op z'n spaarpot
aanlegt: ‘de man wil ons de nieuwe machine hoog doen betalen. 't Is hem om ons
kostelyk geld te doen.’
Letterlieden tasten den dissident met andere wapens aan.
‘De nieuwigheid is niet nieuw.’ Hierin hebben ze byna altyd gelyk, maar 't blyft
onrechtvaardig dit tot verwyt te maken aan iemand die waarheid zoekt, en als zodanig
met den stryd tussen oud en nieuw niets te maken heeft. Bovendien, het verwyt zelf
is óók geen haute nouveauté!
Iets boosaardiger maar even algemeen is de beschuldiging: ‘hy heeft zich verkocht
aan de andere party’. Gewoonlyk kunnen de door hun schoollitteratuur zo byzonder
zacht gestemde heren niet vatten dat de onafhankelyke denker een opinie heeft
voor eigen rekening. Het bezit van 'n equipage gaat boven 't besef van lieden die
*
van der jeugd af door 't hun gegeven onderwys in huurkoetsjes gezet zyn.
En waar byzondere beschuldigingen van die soort ontbreken, neemt men z'n
toevlucht tot het algemene: ‘hy is 'n slecht mens.’

*

Ik vrees genoodzaakt te zullen zyn, eerlang hiervan enige voorbeelden aan te halen. De wyze
waarop ik door 't schryvend Nederland word behandeld, levert my daartoe overvloedige stof.
Ik roer dit heden slechts terloops aan, om de beschuldiging dat myn geschriften niet uitblinken
door zachtmoedigheid, voorlopig te beantwoorden met een beroep op 324!
(1871)
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Maar eilieve, zó ver gaat niet eens de ongeleerde boer in zyn wraak over bewezen
dienst!
Zou deze alzo zachter en menselyker zyn dan de zogenaamdbeschaafde?
Waarlyk niet! Men brenge als psychologische proef ook by hem yverzucht in 't
spel, nydige schaamte, wrok over 't blootleggen zyner middelmatigheid... en zal
terstond ontwaren dat zelfs gebrek aan Onderwys barbaren teelt, die in litterarische
wildheid niets toegeven aan onderwezenen.
De ginds en hier gelyk werkende oorzaak van dit alles is die kortzichtigheid, die
verlamming van denkvermogen, waartoe alom de grond wordt gelegd door ongepast
Onderwys, zowel als door ongepaste onthouding van Onderwys. We zouden
humaner zyn als wy meer wisten... of minder.

884.
Of ik middelen ter verbetering heb voor te slaan? Neen! Ook ik heb te veel geleerd,
en tevens te weinig, om my zo opeens te ontdoen van al den onverteerbaren ballast
die m'n denkvermogen bezwaart. Het aanwyzen van de bestaande fouten, of van
een deel daarvan, kostte my reeds inspanning genoeg. Ik verwacht dan ook de tot
op den draad versleten aanmerking dat ik afbreek zonder op te bouwen, een
aanmerking waarop ik herhaaldelyk geantwoord heb, en waarby ik nu niet verder
stilsta dan om even te wyzen op 178 en op 't begin van 484. Ook 579 bevat 'n wenk
die terzake dienen kan.
Ik durf niet beoordelen of er goede vrucht zou te wachten zyn van mindere
verspreiding der Kennis, doch gis dat reeds het stellen van deze vraag vreemd zal
voorkomen in den mond van iemand die - al zy dit dan ten onrechte - beschouwd
wordt te behoren tot de liberalen.
‘Hoe, teruggaan tot Egyptische afsluiting, tot monniken-geleerdheid?’
Ja of neen... ik weet het niet! Maar dit weet ik, dat de liberalen 't recht niet hebben
zich verstoord te tonen over zulke vragen, omdat zyzelf zeer ónliberaal en zeer
inkonsekwent - zeer onzedelyk alzo! - deze vragen metterdaad in toestemmenden
zin beantwoorden. De gilden werden voor alle handwerken afgeschaft. Voor sommige
bedryven van anderen aard evenwel heeft
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men ze met bespottelyken yver in stand gehouden. Wie hoofdpynen geneest of
maagkramp, zonder daartoe de par le Roi bekwaam te zyn verklaard, wordt
behandeld als 'n misdadiger. De doctoren - en ik bedoel hier niet alleen, ja zelfs niet
hoofdzakelyk die in de medicynen - vergeten dat er een zeer eenvoudig middel
bestaat om alle kwakzalvery met wortel en tak uit te roeien. Men late slechts geen
ongenezen kwalen ter behandeling over. Dan zal binnen weinig tyds alles uitsterven,
wat zich ongediplomeerd voor arts uitgeeft. Zolang dit niet het geval is, voelt zich
de arme Mensheid wel genoodzaakt, of genoopt althans, haar toevlucht te zoeken
by niet gezalfde profeten.
Wat zyn onze Akademiën anders dan Isis-tempeltjes? En de bullen die daar
worden uitgereikt, zyn ze niet een middeleeuws overblyfsel uit den monnikentyd
waarop we zo laag neerzien? Is er niet huichelary in 't beweren dat wy algemene
verlichting bedoelen, zolang onze wetten zekeren voorrang toekennen aan den man
die officieel gestempeld werd tot voorganger?
En waarom dan dit stelsel niet ook tevens toegepast op schone kunsten, op
bellettrie? Rafaël en Rubens mochten zonder patent zich veroorloven meesters te
zyn. My zou men veroordelen als 'n booswicht, indien ik 't waagde een
kleinkinderschooltje op te zetten. Ik laat nu daar of ik bekwaam wezen zou voor zo'n
funktie, maar 't beproeven moest me vrystaan, dunkt me. En dit zou 't geval wezen
indien er oprechtheid ware in ons Liberalismus. Het knoeien met principes baart
nooit goede vrucht. Dat de meesten der als grondbeginselen opgedrongen meningen
in zichzelf de oorzaken meebrengen, waarom men zich daaraan niet houden kan,
stem ik toe. Doch dit bewyst alleen dat ze niet deugen. Men behoort zich van die
ergernis te ontdoen, gelyk den ouden over kwade ogen gezegd is.
Misschien kan slechts één grondbeginsel blyven bestaan. Dit: dat men geen
principes aankleve, welker toepassing de eerlykheid uitsluit. Wel is het te voorzien
dat dit voorschrift ons beroven zou van velerlei staat- en godkundige partyen, maar
de Mensheid zou zich redelyk wel schikken in dat gemis.
Ik erken dat het zelf-oordelen in elk voorkomend geval, arbeid vordert. Wie
inspanning schuwt... maar van dezulken spreken wy immers niet?
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De eis van 't welbegrepen Liberalismus is: onderzoeken, zelf onderzoeken, en niet
het meegaan met een party, al zy 't dan - wy weten nu eenmaal hoe zonderling
zekere benamingen worden uitgedeeld - al zy 't dan dat zo'n party zich de liberale
noemt. Ik beweer liberaal te zyn waar ik aandring op 't eerlyk onderzoeken der
mening van andersdenkenden.

885.
Heeft nu dit onderzoek my geleid tot ‘eerbied voor de opinie’ der Behouders omtrent
ons Onderwys?
Met verwyzing naar 855, zeg ik ronduit: neen! Ook in hun streven mis ik de
oprechtheid die 'n onmisbare voorwaarde is van 't zedelyk bruikbare, en ik zou
voorzeker die fout hevig aanvallen indien ik leefde in een eeuw waarin zy op 't kussen
zat.
Tegenwoordig echter heeft de publicist andere vyanden te bestryden. De
scholastiek der middeleeuwen is overwonnen, of althans dit geven wy voor. Op
weinig uitzonderingen na, hebben wy niet zo zeer kloosters te bestormen en priesters
te bestryden, als wel zorg te dragen dat niet andere korporatiën met moderne namen
het monnikenwezen voortzetten.
Dat dit in zekere maat het geval is met onze inrichtingen van Onderwys komt my
ontwyfelbaar voor.
Met 'n glimlach zien we neer op de vermeende hoogheid van den clerc die lezen
en schryven kon, en we jammeren over 't kinderachtig ontzag dat deze nietige
bekwaamheid inboezemde. ‘Wat moet het peil van de algemene intelligentie laag
hebben gestaan in die dagen...’
Wel mogelyk! Maar heerst niet tegenwoordig gelyk misverstand onder het gros
der bevolking? En zou men niet kunnen beweren dat hiertoe nog minder oorzaak
is dan in de middeleeuwen, omdat het verschil in kennis tussen de hogere en de
lagere standen veel geringer is dan toen?
Het volk namelyk is iets sneller vooruitgegaan dan de geleerden, en de geringe
man veel sneller dan de middelstand... waartoe niet zeer veel spoed nodig was.
Volk en geringen hebben dus veel minder reden dan vroeger om de kaste der
priesters als halfgoden te vereren, en dezen zelf zyn veel misdadiger dan voorheen,
wanneer ze hierop aanspraak maken, of zelfs wanneer zy zich dien eerbied laten
aanleunen.
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Ik vorder van de liberalen dat ze hun als nieuw voorgedaan kleed niet bederven
met zulke oude lappen, en geloof een daad van rechtvaardigheid verricht te hebben,
door het wyzen op de mogelykheid dat zy die den geringen stand wensen uit te
sluiten van Onderwys, inderdaad het goede beogen. (856)
Geloven de liberalen niet aan deze mogelykheid? Is hun die ouwerwetsheid een
gruwel? Geven ze voor, my verkeerd verstaan te hebben - 't zou de eerste keer niet
wezen! - en vatten zy myn humane beoordeling der mogelyke dryfveren van
andersdenkenden op als toejuiching van die begrippen?
Ik wens het. Niets zou my aangenamer zyn dan 'n beetje kruisiging over deze
kettery. Met vreugd zie ik myn veroordeling tegemoet, die ik - een konfidentie, lezer!
- voorbedachtelyk uitlokte. Ik wilde de liberalen hun eigen vonnis horen uitspreken.
‘Dat wegdringen der hongerenden en dorstigen van den boom der Kennisse, van
de bron des Levens is verdoemelyk.’
Ja, en zelfs... behoudend. Daarom vooral hadt gy u daaraan niet mogen schuldig
maken, o liberalen, gy die beweert beter te weten, en u hoger plaats aanmatigt.
Met welk recht veroordeelt gy de geest-aristokratie van de middeleeuwen, indien
gyzelf den scheidsmuur tussen ongeleerd en geleerd - godbeter't! - in stede van
dien om te rukken, met gehuichelden schyn van welwillendheid slechts een weinig
verplaatst? Gy, die aandringt op gelykheid voor de wet, op erkenning van
mensenrechten, meent gy den geringen stand tot mensen te maken, door na uw
armzalig onderricht in lezen en schryven, halt te kommanderen... als Neerlands God
by 'n inktvlek? Kom aan, liberalen, wat minder huichelary als 't mogelyk is, en wat
meer vryzinnigheid!
De lyfeigenschap der middeleeuwen komt ons mensonterend voor. Heren en
knechten wisten niet beter. Wy beweren beter te weten, en handelen daarnaar niet.
De geestverstompende methode volgens welke aan onze voorouders het
Christendom gebracht werd, passen wy op onze verlichting toe, en nog altyd pronken
wy met onze A-B-C-geleerdheid evenals de Winfrids en Willebrorden met hun kennis
van den Hemel.
Maar... zy waagden 't leven er by!
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Wie meent dat onze Maatschappy behoefte heeft aan tweebenige lastdieren, verdient
wel geen prys voor de liefelykheid van zyn oordeel, maar z'n stelsel komt edelmoedig
voor, als men 't vergelykt by de geveinsde mensenliefde die op algemene verlichting
aandringt, en daarvan het beste - d.i. in dit geval het voordeligste - voor zich behoudt.
De werkman mag en moet op de school ontzenuwd worden tot er van hem geen
opstand te vrezen is, maar 't Onderwys mag niet zó ver gaan dat hy zou kunnen
aandringen op gelykstelling als mens. Hy behoort te kunnen lezen, om in staat te
zyn by gelegenheid een brief te bezorgen voor zyn heren Meesters. Ook moet hy
die kunst beoefend hebben om in woelige tyden de publikatiën te verstaan, die straf
bedreigen tegen wanordelykheid en oproer. En hy moet kunnen schryven ten einde
z'n naam te tekenen onder de krygsartikelen, wanneer de Maatschappy hem
gebruiken wil als held en vaderlandredder.
Wat daarboven gaat is den Liberalen uit den boze, en hierin gelyken zy - minus
de oprechtheid altyd! - precies op de Behouders. Het is vooral deze onoprechtheid
die 't onderzoek naar de fouten in ons stelsel van Onderwys zo moeilyk maakt. By
het africhten van paarden tot den wedren, weet men wat men wil. Zolang men by
de africhtery van den mens daaromtrent in 't onzekere blyft, lopen wy gevaar geen
enkel doel te bereiken. Het komt me voor, dat wy thans de fouten van allerlei
richtingen in ons stelsel verenigen. De niet-onderwezene weet genoeg om pedant
en aanmatigend te zyn. De meer bevoorrechte leerde te weinig om niet aanmatigend
en pedant te wezen. Het peil van de algemene Verlichting is laag en blyft laag.
Het is me zeer goed bekend dat ik de vraag of ons Onderwys behoefte heeft aan
meer verspreiding of aan intensieve verbetering, geenszins beantwoord heb. Ik zal
daarop terugkomen, na vooraf gewezen te hebben op 't hoofdbezwaar dat álle
verbetering in den weg staat.
En ook het al of niet oorbare der inmenging van den Staat, wens ik later te
behandelen. Ik vrees te zeer dat ik heden - bitter over den inhoud van het stuk des
heren Hemkes - blind mocht zyn voor 't onderscheid tussen de Staat en 't zonderling
hoopjen uitverkorenen dat te onzent sedert 1848 regerinkje speelt.
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886. De schepping werd in weinig regels afgedaan. (563)
Na 't scheppen zelf namelyk, schynt er niets gemakkelyker dan uit niets een
schepping te beschryven, en daar er uit zo'n nietsperiode geen getuigen overbleven,
loopt men weinig gevaar van démenti of kritiek. Deze veiligheid zal dan ook wel
oorzaak geweest zyn dat in de kindsheid der litteratuur van alle volkeren, geen vak
zo yverig beoefend werd als dat der cosmogonieën. ‘In den beginne was er... een
koning’ zeggen de sprookjes van later datum. Maar de kinderen die zich met zulke
vertellingen vermaken, weten dat het sprookjes zyn.
‘In den beginne was er niets’ wordt aangehoord met heiligen eerbied, en geloofd.
Onderwyzer en onderwezene beiden dringen zich op, dat zy de betekenis van dit
niets volkomen begrypen. En waar dit aan een der beide zyden niet het geval mocht
zyn, waar byv. een kind vragen zou: wat is niets? Of: hoe weet men dat er eenmaal
niets was? zou men die vragen onbeschaamd vinden, en 't kind lastig. Maar dit komt
zelden voor, omdat er tot zulk navorsen zekere moed behoort, dien men op zo
jeugdigen leeftyd niet bezitten kan.
Bovendien, de leraar voorkomt vraag en twyfel door de verzekering dat alles wat
hy gaat vertellen, in heilige boeken geschreven staat. Het kind begrypt wel deze
uitdrukking niet, maar de zalving waarmee een wélafgericht verstandsbederver zo'n
woord uitspreekt, wint de moeite van 't verklaren uit.
Ik vergiste me toen ik het gebrek aan moed om naar zulke verklaringen te vragen,
toeschreef aan den jeugdigen leeftyd. Integendeel, waar 't kind géén behoefte voelt
aan opheldering, geeft het blyk reeds te oud te zyn, reeds enigszins afgericht tot
tevredenheid met niet-weten, reeds bedorven alzo.
Het is dan ook hierom dat we overal zo zien aandringen op spoed in 't zaaien der
beginselen van gelovery. Wie wachten zou tot de knaap oorzaak en reden begeerde
te weten, liep gevaar zyn pogingen te zien mislukken. De geleerdste, de kundigste
onderwyzer in de godsdienst, al ware hy de societate Jesu, zou den stryd verliezen
tegen elk onbedorven kind van tien jaren.
Dit bederf van denkvermogen moet dus noodzakelyk voorafgaan, en de ouders
helpen daarin dapper mee door 't wawelen over 'n Lieven-heertje die alles ziet...
vervelend spook! Over de
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goedheid van God die ons regen en zonneschyn geeft... of 't hem wat kostte! Over
z'n grootheid in 't onweer... een zonderlinge manier om zich te openbaren, en vooral
om zich bemind te maken. Enz. Enz.
Na dit alles is 't denkvermogen van 't kind niet onbedorven, en dit verschaft
gemakkelyk spel, niet alleen aan gegradueerde werfofficieren van de theologie,
maar ook de allereenvoudigste katechiseermeesters kunnen hun vertellinkjes zonder
gevaar aan den man brengen. Welke ruimte blyft er over voor twyfel of onderzoek,
als 't hele kinderlyke gemoedje vervuld is van angst voor donder en bliksem? Want
dat z'n allerliefst Lieveheertje niet zeer inschikkelyk is voor twyfelaars, werd hem
geleerd.
Geleerd! Men ziet dat ik door het afbreken van nummer 885, me niet zeer ver
verwyderde van 't daarby behandeld onderwerp. Ja, 't werd hem geleerd! Om de
hersens te bederven, maakte men vooraf de zenuwen ziekelyk gevoelig. Prachtige
zegepraal over een kind! Theologen, schaamt ge u niet?
Neen ze schamen zich niet. En als bewys haal ik hier de volgende vertelling aan,
die in myn jeugd zeer en vogue was. Ze zal wel te vinden zyn in deze of gene
levensbeschryving van Bellamy, waarin trouwens niet veel te beschryven valt, want
aan heel veel anders dan 't maken van 'n paar dozyn onnozele versjes heeft hy zich
niet schuldig gemaakt.

887.
Deze jongeling dan had de zonderlinge misstap begaan een nuttig beroep te
verwisselen voor godkunde. Hy zou bakker worden. Maar, aan 't versjesmaken
geraakt, ontmoette hy den by zulke gelegenheden onvermydelyken dominee die
inzag ‘dat er meer in den jongen stak’. Bellamy ging aan het theologiseren, en zou
voorzeker de leer der zaligheid een wyde schrede hebben vooruit geholpen, indien
hy niet jong gestorven ware. Betweters zullen vragen hoeveel zaligheidskennis wy
te danken hebben aan al de dominee's die behoorlyk in leven bleven? Maar op
zulke vragen antwoord ik niet. Het schynt dat Bellamy de gelovery ernstig opvatte,
en hieruit zou volgen dat hy minder karakter dan verstand had achtergelaten in de
bakkery.
By zekere gelegenheid ontving of koos hy in een studentendispuut, de taak ‘het
bestaan van God’ te verdedigen tegen een
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opponent, ik meen Ockerse, iemand die naderhand in 't geloof geprofessord heeft.
Wat de jongelui bewoog deze nogal afgezaagde thesis aan de orde te stellen, weet
ik niet. Het zal een oefening van 't vernuft beduid hebben, een debating-tournooi.
Van goeder hand ben ik geïnformeerd dat ‘God’ den afloop heel rustig tegemoet
zag, en volstrekt niet bevreesd was voor de aanvallen van Ockerse. Het gaat hiermee
als met de huwelyken in onze drama's. Ieder weet dat ze elkander krygen. Een
bedaard en welwillend toeschouwer voelt altyd lust den wanhopigen minnaar te
troosten met de vyfde akte, waarin alles wel behoorlyk zal terechtkomen. By zulke
disputen over 't godsbestaan kan men zeker zyn dat er geen haartje zal gekrenkt
worden aan 't allerbekrompenst geloof. God is reeds zo dikwyls als overwinnaar uit
dien stryd te voorschyn getreden, dat hy wel dwaas wezen zou zich in 't minst om
zulke dingen te bekommeren. Kalm als de Herkulessen op 'n kermis, kan hy gerust
pryzen uitloven aan den worstelaar die hem ter aarde werpt. Er zyn altyd compères
die zich voor 'n kleinigheid op den grond laten gooien.
Ditmaal echter scheen de nood waarlyk hoog. Die Ockerse was een spreker, een
debattist van de mooiste soort. Dit spreekt vanzelf. Anders had hy 't niet gebracht
tot professor. Hy schynt bovendien te hebben ingezien dat de compérage wat bedekt
blyven moest, om de spierkracht van z'n Herkules te doen uitkomen. Althans hy
worstelde of 't ernst was. Bellamy's majores versloeg hy als niemendal. De minores
werden op de vlucht gejaagd als officiële vechthelden die op weglopen gehuurd
schynen. En de konklusiën... och, 't werd een moeilyk geval voor God en Bellamy!
Misschien wenste zich de laatste terug in z'n bakkery. Wat God wenste, weet ik
niet. Indien hy angst voelde, moet ik ronduit zeggen dat het z'n eigen schuld was.
Waarom verstopt hy zich zo hardnekkig sedert eeuwen, als kinderen die
*
schuilwinkeltje spelen?

*

Schuilevinkje zeggen de heren De Vries en Te Winkel. Ik maak deze en dergelyke opmerkingen
niet omdat de zaak zelf belangryk is, maar om te doen in 't oog vallen hoe weinig de mensen
die door Publiek zo onnozel worden aangenomen als voorgangers, van de taal weten. Het
woord is schuilwinkel = schuilhoek. (Amsterdams = schuilhokkie). Vinken hebben hiermee
niets te maken.
(1871)
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Lezer, stel u eens de gevolgen voor, als Ockerse getriumfeerd had! Wat zou er van
onze Maatschappy overblyven, als men God daaruit wegnam?
Bellamy worstelde vreselyk. Het klamme zweet... neen, beschryven wil ik niet. 't
Is te akelig.
Hy was wanhopig. Eigenlyk spyt het me dat hy Ockerse niet doodsloeg. Die
ongodsdienstige lauwheid kost ons 'n cause célèbre, waarby we waarschynlyk
waren te weten gekomen hoe de Rechterlyke macht in Israël het ‘slachten’ van de
veertig Ockerse's in I Koningen XVIII, vs 40 opnam. Me dunkt namelyk, dat het dossier
van Elias niet had kunnen gemist worden by de jurisprudente behandeling van zo'n
zaak.
Bellamy slachtte niemand. Niet meer wetende wat-i zeggen zou, beging hy de in
debattisten onvergeeflyke fout 'n ogenblik te zwygen. Misschien was z'n oefening
nog te zwak om zich bytyds te herinneren dat het er in veel gevallen niet op aankomt
wát men zegt, indien men slechts door iets te zeggen, den schyn aanneemt van
redeneren. Bovendien, we hebben immers uitdrukkingen als: ja, maar... betrekkelyk...
'n ogenblik... hieruit volgt niet dat... ik ben 't volstrekt niet met u eens, enz. Boven
alles kan ik in zulke gevallen een brusk aandringen op definitie van 't een of ander
pas gebruikt woord aanbevelen:
- 't Is mooi weer vandaag...
- M'nheer, wat noemt ge ‘mooi?’ Wat bedoelt ge met ‘weer’? Welke betekenis
hecht ge aan de uitdrukking ‘vandaag’? Is dat 'n astronomische dag? Een burgerlyke
dag? Een kalenderdag? Een joodse dag, die aanvangt by 't ondergaan van de zon?
Of bedoelt ge wellicht een figuurlyke dag, zekere periode? Op welken lengtegraad
plaatst gy u by 't vaststellen van den dag? Myn dag is de uwe niet, daar ge aan de
oostzyde van de tafel zit... enz.
Een rechtgeaard debatteer-specialist weet van zulke remschoenen een handig
gebruik te maken, en de arme opponent die toegeeft in deze fraaie hebbelykheid,
is reddeloos verloren. Arme Bellamy!
Gelyk m'n soldaat, in 619, was hy te weinig artist om zich afgescheiden te houden
van zyn rol. Hy werd woedend.
Dit mag men hem niet kwalyk nemen. Integendeel. Ook ik zou
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waarschynlyk te kort schieten in kalmte, wanneer iemand myn God aanrandde...
als ik geloofde. Bellamy staat me nader dan de meeste zogenaamde vrydenkers.
En al voelde ik voor hem niet de minste sympathie, dan nog tast ik in dit nummer
ándere vyanden aan.
Onze jonge vriend dan was woedend. En ditmaal - zeer billyk, maar tevens nogal
ongewoon - God kwam hem te hulp. Dit noem ik het vreemdste van de historie, al
leraren onze geschiedenis- en kinderboekjes het tegendeel.
Waarachtig, het begon te donderen!
De sprakeloze defendent - het heeft iets van Napoleon III by Solferino: voilà le
canon de Mac-Mahon! - springt op, opent het venster...
Helaas, 't zal wel een hollands schuifraam geweest zyn. Als men my om raad had
gevraagd, had ik het drama naar Italië verlegd, of op den Sinaï...
Geen ondramatischer meubelstuk dan 'n oud echt-nederlands schuifraam!
Hoe dit wezen moog, een Hollander moet zich behelpen met hollandse dingen.
Dat is nu eenmaal zo. Bellamy rukt het venster open, d.w.z. hy s.c.h.uift het op...
de bliksem schittert... het verbaasd gezelschap telt tot drie, vier, vyf...
De jongelui zullen wel echt-hollands geschreeuwd hebben over tocht... ook 'n
godje waarin men geloven moet op straffe van verkettering.
En hoor, daar rolt...
Neen, nog niet. Eerst Bellamy:
- Ik zweer dat er een God is. Gy, Ockerse, kom hier, en zeg het tegendeel als ge
durft!
't Spreekt vanzelf dat onze wildeman by die gelegenheid z'n vingers opstak als
'n stadhuis-getuige.
Het donderde... hard of zacht, dit weet ik niet. Maar 't was in allen geval 'n woordjen
op z'n tyd. Ockerse werd bang. Misschien ook zag de slimmerd in, dat zich nooit
gepaster ogenblik zou voordoen voor z'n nederlaag. Een tegenstander die met
onweer weet om te gaan, is niet te verachten. Voor zo iemand kan men de vlag
stryken behoudens dispuut-eer.
- Concedo! riep de aanstaande professor in de theologie.

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

617
aant.

En:
- Sluit het venster, zullen de tochtmensen wel geroepen hebben. Maar dit meldt
het geschiedverhaal niet.

888.
Ik bestryd ándere vyanden dan de in zeker opzicht beminnelyke naieveteit van
Bellamy. In myn jeugd drong men ons zulke vertellingen op als onomstotelyke
bewyzen. Dat noem ik verstandsmoord! Het spreekt vanzelf dat een kind de vraag
niet durft uiten: indien nu eens Ockerse wél gedurfd had, zou dan ons Lieve-heertje
hem dood-gebliksemd hebben?
Ik doe heden die vraag, schoon de barometer laag staat, en 't venster open.
Hoe echter kan een kind, sedert lang reeds angstig gemaakt door zo'n onwaardige
spekulatie op de zwakheid van z'n zenuwen, vragen richten tot onderwyzers die
hem Scheppingen vertellen met 'n koelbloedige zekerheid alsof ze er by geweest
waren? Het zou een kurieus werk zyn, eens de begin-geschiedenissen van alle
volkeren naast elkander te leggen. Onze Genesis, als sprookje beschouwd, is
volstrekt niet van lager soort dan vele andere. Integendeel, de vinders der vertellingen
die daarin voorkomen, waagden zich, temidden van de kinderachtigheden die in
zulke sprookjes thuis behoren, aan een vlucht die volstrekt niet overal wordt
aangetroffen. Er is drama in, namelyk expositie, spanning en tragische ontknoping.
Oppervlakkig schynt het af te keuren, dat vrydenkers zo dikwyls op al de
ongerymdheid wyzen, waarvan dat boek zo vol is. Zy die geloven, dwingen tot die
wyze van oorlogvoeren. Zolang men te doen heeft met mensen die aannemen dat
vossen en raven spreken kunnen, zal men wel genoodzaakt zyn telkens te betogen
dat sprookjes... sprookjes zyn. Of, beter nog, zulk betoog onnodig te maken door
spot. (395)
Wat onze Genesis aangaat, het is jammer dat we dit gedenkstuk van zeer oude
litteratuur van een zo laag standpunt moeten bezien, uit vrees dat een ernstige
beschouwing aldra stof leveren zou tot versterking van bot bygeloof. Men zou
schromen fabelen, sprookjes, gelykenis of legende te dichten, wanneer dit altyd
misbruiken moest te voorschyn roepen als die welke uit Genesis zyn voortgevloeid.
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We zullen iets meer van den bybel begrypen, zodra de theologie opzy gezet is. Er
is zoveel schoons in dat boek!
Uit 'n letterkundig oogpunt, is de joods-christelyke wordingsgeschiedenis van de
wereld allerbelangrykst. Om haar te waarderen als zodanig, behoort men zich geheel
en al te verplaatsen in de stemming van een kind dat beziggehouden en verrast
worden wil, niet onderwezen. Zodra dit laatste op den voorgrond treedt, is óf het
sprookje bedorven, óf 't kind zelf. Wie waarheid zoekt, mág niet tevreden zyn met
het onware. Ter onderrichting werden dan ook aanvankelyk zulke vertellingen niet
gegeven aan de jonge mensheid. Misschien waren de eerste vinders zelf verbaasd
over den indruk dien hun sprookjes maakten, als de baker die bemerkt dat haar
auditorium 't roodkapjen of kleinduimpjen in ernst opnam.
Te allen tyde zyn er bakers geweest die den roep van goede vertelster liever
hadden dan 't gezond verstand van haar voedsterlingen, en dezulken verzuimden
wel eens voorbedachtelyk te waarschuwen: bedenkt kinderen, dat het maar 'n
vertellinkjen is.
Dit noem ik zeer jammer, want hierdoor is veel schoons verloren gegaan. Wat
zou ik gaarne een Bloemlezing uit den Bybel maken, als ik maar zeker was dat m'n
lezers voortdurend den aard van hun lektuur in het oog hielden! Maar ik ben zeker
van het tegendeel. Telkens zou ik de een of andere dwaling horen verdedigen met
'n triumfantelyk: ziet ge wel, Mozes, Habakuk, Jezus, zeiden het ook, en dus...
Ik wraak zulke autoriteiten. By 't zoeken naar waarheid, is my niets heilig dan de
waarheid zelf. Dit zou ik Godsdienst willen noemen, indien men dan dit woord
behouden wil, en uit dit oogpunt beschouwd, is de eerste opleiding onzer kinderen
godslasterlyk.
Het omknoeien van een der honderden Scheppings-legenden die de Voortyd ons
naliet, tot uitgangspunt van zedekunde, is misdadig. En dit zou 't geval blyven, al
bestond er een God. Want, heren theologen, áls er een God ware... de zeer
onzedelyke god uit uw bybel is hy gewis niet!
Het malle spelletje dat hy speelt met die twee eerste mensen is onwaardig. En 't
vastknopen van de verlossingsgeschiedenis
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aan de Paradys-historie... nu ja, daarin vonden sedert eeuwen de priesters een
gemakkelyk middeltje om zichzelf te verlossen van broodsgebrek. Dit is dan ook de
enige verlossing die tot heden toe uit dat alles is voortgekomen.

889.
Als bydrage tot de geschiedenis der stelselmatige geestverstomping, is het niet
onbelangryk te wyzen op de gemakkelykheid waarmee men geslaagd is, het
Mensdom twee lynrecht tegen elkaar inlopende stellingen tegelyk te doen aannemen.
We zyn verlost - van wát eigenlyk? - maar in weerwil hiervan hebben we voortdurend
behoefte aan allerlei kunstmiddeltjes om niet verdoemd te worden. Na den zoendood
van Jezus had het emplooi van verdere bemiddelaars en zielbezorgers eigenlyk
moeten vervallen. Verre van daar wist men die heuglyke gebeurtenis zó in te kleden,
dat ze wél beschouwd neerkomt op iets heel verdrietigs.
De eerste mensen tastten mis uit zinnelyke begeerlykheid, en om nu hun
nakomelingen te vrywaren voor de gevolgen van die fout, geeft men ons - en 't wordt
aangerekend als gunst - een taak te vervullen die veel zwaarder is dan die van den
onnozelen Adam. Hy behoefde slechts zyn zinnen te beheersen. Wy - verlosten! zyn door den aard der dingen wel genoodzaakt elken stond van ons leven 'tzelfde
kunststuk te verrichten, en moeten bovendien ons verstand ten offer brengen.
Zeker zou 't den goeden Jezus bedroefd hebben, indien hy voorzien had dat men
zyn leer en lyden gebruiken zou tot zoveel hansworstery! En... met iets meer
ondervinding had hy 't kunnen voorzien. Om nu van de bende industriëlen niet te
spreken, die gereed staat elke nieuwe of op nieuwe wyze voorgedragen waarheid
rond te venten op 'n manier die haar tot leugen maakt (472), vraag ik of Jezus niet
wist dat hy telkens zou misverstaan worden door tydgenoot en nakomelingen, ook
door welwillenden? Noch aan 't een noch aan 't ander schynt hy gedacht te hebben.
Althans er blykt niet dat hy zich wapende tegen scheve opvatting, daar hy zich
voortdurend schuldig maakt aan een slordigheid in uitdrukking en een verwaarlozing
van methode, die alle grenzen te buiten gaan. Hierdoor wordt valsheid en
onwillekeurig misverstaan in de hand gewerkt. Het
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komt me voor, dat stiptheid van redaktie niet overbodig wezen zou in boodschappen
uit een Hemel waarmee de kommunikatie allermoeilykst is, zodat er op nader
toelichting niet kan gerekend worden. Nooit verkeerde het Mensdom in groter
onzekerheid omtrent z'n hoogste belangen, dan na 't vernemen van de
byzonderheden die daarover licht heten te verspreiden.
Toch wist men de geadresseerden achttien eeuwen lang tevreden te houden met
het vernomene! Zou dit mogelyk geweest zyn, zonder 't smoren van het gezond
verstand?
Tot dezen moord nu hebben de scholen dapper meegewerkt. Karel de Grote wist
het wel, toen hy duizend jaar geleden de Saksers ten onder bracht met lanssteken,
zwaardhouwen en... onderwys!

890.
Er is niets nieuws onder de zon. De man die voor duizenden jaren deze spreuk
opschreef - zyzelf zal wel oud geweest zyn, en misschien had hy welgedaan er by
te voegen: ook deze opmerking niet! - blykt een wysgeer geweest te zyn. Al vond
hy de waarheid niet uit, hy achtte het de moeite waard haar te boekstaven, en
daardoor kracht van tekst te geven aan iets bekends.
De publicist die 'n algemeen erkende, doch in de praktyk verwaarloosde mening
voordraagt op 'n wyze die haar stempelt tot spreekwoord, heeft 'n goede daad
gedaan. Zyn armzalig loon is 't nydig geschreeuw van de menigte: dat wisten wy al
lang! Dit kan waar zyn, o schreeuwende menigte, maar 't bleek niet. Gy wist het?
Des te beter! Nu dat weten erkend is, en daardoor het gesproken woord geykt werd
tot gangbare formule, zyt ge meer dan ooit verplicht u naar dat weten te gedragen.
Wie een gedachte onder woorden brengt, de artist die daaraan 'n
praktisch-bruikbaren vorm geeft, is alzo slechts in zeer betrekkelyken zin de schepper
van het voortgebrachte. Deze opmerking nu eens terzyde stellende, moeten wy
erkennen dat de verklaring: er is niets nieuws onder de zon, getuigenis geeft van
diepe wysbegeerte die zich openbaart in oordeel des onderscheids niet alleen, maar
vooral door besef van overeenstemming. Men bereikt het laatste niet zonder
langdurige oefening in het eerste. De geheel onontwikkelde merkt noch verschil
noch overeen-
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komst op. Daarop volgt het schiften. En 't samenvatten is de taak van den wysgeer.

891.
Nooit iets nieuws alzo! Toen voor 'n twintigtal jaren de zogenaamde biologie half
Europa in verbazing bracht, meenden zeer velen ditmaal wel met iets nieuws te
doen te hebben. De hele zaak komt neer op 'n verdoving van 't denkvermogen. Ik
erken dat deze uitdrukking niet opheldert hoe deze verdoving plaats heeft, en waag
my op dit ogenblik niet aan de beantwoording van de vele vragen die na myn zeer
onvoldoende definitie met grond kunnen gedaan worden.
Ik acht me hiertoe te meer onverplicht, omdat wy wel genoodzaakt zyn te berusten
in zoveel andere verschynselen die we waarnemen zonder dat de werking van de
oorzaken duidelyk is. Indien we nooit hadden gehoord van dronkenschap, zouden
wy 't zeer vreemd vinden dat zekere vloeistoffen in de maag benevelend werken
op de hersenen, en verlammend op de benen. De verklaring van dit verschynsel
door vakmannen, zou evenzeer aanleiding geven tot nieuwe vragen, als myn
*
onvolledige bepaling van 't zotte woord biologie. Ik verzoek alzo daarin voor 't
ogenblik te berusten, vooral daar de aanmerkingen hier niet in verband zouden
staan met het doel waarop ik in dit nummer aanleg. Ik wil namelyk pogen na te
sporen hoe men er in geslaagd is, ons de Geschiedenis van de schepping wys te
maken. Toen ik beweerde dat die biologie volstrekt geen nieuwe zaak was - ook ik
was onkundig genoeg het 'n tyd lang te menen - zeide ik alweer iets zeer ouds.
Ieder weet hoe er herhaaldelyk gewezen is op de orakels van Delfi en Dodona, en
wie met die klassieke herinnering tevreden is, geeft blyk van meer inschikkelykheid
dan my misschien te beurt viel met m'n definitie. Ook ik gis dat er in de Oudheid
misbruik zal gemaakt zyn van zo'n dronkenschap zonder drank, maar wat we van
de Orakels weten, wettigt geenszins het vermoeden dat er geestverdoving by
pythonissen of priesters plaats vond. De godspraken die tot ons kwamen, zyn nogal
wakker. Er is kunst in, en zelfs een gekunsteldheid die duidelyk bewyst dat er by
die gelegenheden

*

Levensleer, lees: bedwelmingskunst. Ook dit is biologie, schone namen te geven aan lelyke
dingen. De theologen doen 't ook.
(1871)
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geen andere geesten verdoofd waren dan die van de leken. Een Croesus die heel
vertrouwelyk aan 't vechten gaat, omdat de priesters hem verzekerd hadden ‘dat er
een groot Ryk zou verwoest worden’, een Saul die kracht zocht by 'n doden Samuel...
nu ja, dit alles bewyst dat biologie een oude zaak is, al vat men dit dan geheel anders
op dan de gewoonte meebrengt. Toch is 't mogelyk dat men ook priesters of
priesteressen krankzinnig maakte, om door 't voorbeeld de leken te besmetten met
de nodige dolheid. Uit het gebeurde met die weeskinderen ten tyde van Boerhaave,
met de kinderen in de Cevennes in de achttiende eeuw, en uit ontelbare voorbeelden
meer (138!) mag men besluiten dat dit zo moeilyk niet is. En wie hierby de ziekelyke
voorbeschiktheid in rekening brengt van de Croesussen en de Sauls die gek genoeg
zyn om hun wysheid te putten uit zulke bronnen, begrypt hoe gemakkelyk de
besmetting kan worden meegedeeld. Waarlyk, het zou de Orakels der oudheid zo
licht niet gevallen zyn, zulke lieden te genezen van hun dolzinnigheid! Daarin ware
een flink onderwyzer in de fysica beter geslaagd!
Hoe dit alles wezen moge, toen ik voor 't eerst iets van de biologie vernam, meende
ik inderdaad dat het een nieuwe zaak was. Ik werd hiervan teruggebracht door een
inboorling van Makassar... een man die nooit van griekse orakels gehoord, en geen
enkele school bezocht had.
- Ik begryp niet, toewan, waarom de heren zo verwonderd zyn over die perkara.
Elke orang kampong kent die grappen sedert lang.
Ik onderzocht, en bevond inderdaad dat het stomp-maken der denkvermogens
van oudsher een zeer gewoon spelletje in de indische dorpen... geweest was.
Geweest! Want het scheen zo oud, dat men zich daarmee niet meer vermaakte.
Wat my nieuw voorkwam, bleek 'n versleten aardigheid te zyn voor myn bediende.
Ik voelde behoorlyke schaamte. En deze verminderde niet, toen ik my herinnerde
zelf voorbeelden van inlandse biologie bygewoond, ja zelfs me daarmee vermaakt
te hebben, zonder acht te geven op de hoge betekenis dier zaak, uit 'n menskundig
oogpunt.
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Wanneer de lezer in Indië geweest is, zal hy misschien weten wat men daar latah
noemt. Dit woord betekent een ziekte of hebbelykheid van oude vrouwtjes, die zich
openbaart in 't nabootsen van alles wat men haar voordoet. Men lacht, zy lachen.
Men schreeuwt, zy schreeuwen. Men maakt een gebaar, zy apen het na. Men werpt
enig voorwerp op den grond... klets, daar ligt alles wat de arme patiënte in de hand
hield.
In '39 zat er op de pasar Tanabang te Batavia een oud vrouwtje die den kost
verdiende met het blazen van figuurtjes uit gom en suiker. De stumperd was zeer
handig, en leverde in tien tellen schuitjes, hoenders, bloemen... al wat de jeugd
verkoos. En duur was ze niet. Voor weinig duiten kon men allerlei fantasieën
bevredigen. Men had me gezegd dat die vrouw latah was, en ik nam er de proef
van. Ik bestelde 't een of ander, en wierp myn sigaar weg op 't ogenblik toen ze my
't verlangd voorwerp overhandigen wilde. Ze smeet het op den grond, en
*
verontschuldigde zich met 'n verdrietig: ampoen toean, nanti sa bikin lain. Toen ik
en andere omstanders hierop begonnen te lachen, lachte zy ons gillend na.
Om te beproeven hoe ver de zinneloosheid gaan zou, wierp ik iets omhoog, en
sloeg het horizontaal weg. Ogenblikkelyk oorveegde zy haar keteltje met gesmolten
gomsuiker.
Iets later kwam my in de gedachte, of misschien de wel wat ruime
schadeloosstelling die haar by zulke gelegenheden door Europeanen gegeven werd,
een rol kon gespeeld hebben in haar verbystering. Ik bewerkte alzo dat de proef
herhaald werd door een armen inlander van wien ze geen schadeloosstelling
verwachten kon. En de uitslag was dezelfde.
Het verdient opmerking dat er door haar land- en standgenoten geen misbruik
werd gemaakt van haar ziekte of hoe men 't noemen wilde. Op een markt in 't meer
beschaafd Europa, zou waarschynlyk de hele industrie van die arme artiste in zeer
letterlyken zin te gronde gegaan zyn.
Vele jaren later ontmoette ik te Menado een oude vrouw, die aan dezelfde kwaal
leed. Ze was slavin, en als zodanig huisbediende by de achtenswaardige en gastvrye
Mevr. Cambier. Deze dame was vaak genoodzaakt haar gasten te verzoeken toch

*

Neem me niet kwalyk, m'nheer... ik zal 'n ander maken.
(1871)
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vooral geen proeven te nemen met de oude nènèk. ‘Het kostte zoveel aardewerk!’
't Was de waarheid. Meer dan eens zag ik haar stapels borden op den grond werpen,
als een der aanwezigen 't in z'n hoofd kreeg iets te laten vallen op 'n ogenblik dat
de oude slavin aan tafel diende.
Hoe 't mogelyk was dat ik, later van de uit Amerika overgewaaide biologie iets
vernemende, dit niet terstond in verband bracht met m'n eigen ondervinding op dit
punt, begryp ik niet. Als verontschuldiging voer ik aan dat ik scholen bezocht had,
en dus wel enigszins onbekwaam gemaakt was tot het samengrypen van 't schynbaar
uiteenlopende. De zonderlinge hebbelykheid van die oude vrouwtjes was me
voorgesteld als 'n ziekte - en waarschynlyk ten rechte, daar hysterie wel de gewone
rol in dit alles zal gespeeld hebben - terwyl de later toegepaste biologie doorging
voor... nu ja, voor gezondheid zeker niet. Maar voor iets anders dan een erkende
krankheid, dat ze toch is.
Sedert eeuwen lyden wy aan deze kwaal! Wy werpen weg wat anderen
wegwierpen. Wy verdoemen wat verdoemd is, en zegenen waar gezegend wordt.
Wy wawelen na wat ons wordt voorgezegd. Wy geloven!
Och, wat al kostbaar porcelein werd en wordt er stuk geworpen door de arme
latah-zieke Mensheid, die niet geregeerd wordt door een zachtmoedige meesteres,
gelyk de slavin der goede Mevr. Cambier! De onverbiddelyke noodzakelykheid straft
ons voor elke fout, onverschillig of wy zelf die begingen met boos opzet, of door
anderen daartoe aangedreven werden met 'n vervloekt spekuleren op onze
onnozelheid!
Wat al keteltjes met suikergom gingen teloor... zonder schadeloosstelling.
Wordt het niet eindelyk tyd, ernstige pogingen aan te wenden ter genezing van
zo'n verderfelyke kwaal?
Om dit doel te bereiken moeten wy acht geven op de middelen die sedert lang
werden en nog steeds worden aangewend om ons krank te maken...
Men ziet dat ik niet ben afgestapt van m'n onderwerp: het onderwys.

892.
We spraken van Karel den Grote, van den man die met be-
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hulp van legers en scholen zoveel gezond verstand op de vlucht joeg. Ik bedoel
hiermee niet, dat er in dit opzicht veel te bederven viel aan de patiënten zyner
beschavingsmanie die door sommigen heerszucht zal genoemd worden. Ik heb de
oude europese Heidenen niet gekend, en kan dus niet beoordelen of 't biologeren
van die mensen veel borden en schotels gekost heeft. Maar wel weet ik, dat het in
die donkere dagen gestrooid onkruid nog heden ten dage den wasdom van wat
beters belemmert. Indien de beschavers van duizend jaar geleden, aan de barbaren
die ze ten onder brachten, hadden meegedeeld wat er te leren viel van Aristoteles,
van Plato, van Socrates, van Seneca... als men hun Plinius, Tacitus, Dio Cassius,
Suetonius had leren verstaan... of liever nog: indien men met hen tezamen zich
geoefend had in Natuurkunde... waarlyk, dat zou beter vrucht hebben gedragen
voor de nakomelingschap, dat is: voor ons!
Want nog eens: wy lyden aan de gevolgen van de biologie die voor eeuwen op
onze voorouders is toegepast!
Meent men dat de theologen kans hadden gezien hunzotternyen aan den man
te brengen, als niet het Mensdom sedert vele geslachten ware voorbeschikt tot
geloof?
Wie de geschiedenis bestudeert, zal weldra begrypen dat we geen biologische
séances hoeven by te wonen, noch proeven te nemen met oude vrouwtjes op de
markten, om te weten hoe zekere lieden 't aanleggen om denkvermogens te bederven
en wilskracht te verlammen.
‘M'n been slaapt’ zeggen wy als de zenuwen gevoelloos zyn geworden door lange
onbeweeglykheid of aanhoudende drukking.
Zo heeft het verstand van de Mensheid sedert eeuwen ‘geslapen’, stomp-geklemd
onder de nachtmerrie die de eerste ‘Beschavers’ ons op hoofd en hart wierpen! 't
Monster ligt daar nog altyd, en belemmert de beweging. Zolang wy ons niet
vermannen om wakker te worden, en den last van ons te werpen die den ademtocht
van den geest stremt, blyven wy de slachtoffers van de sprookjes waarmee
hemelgelukzoekers ons geslacht sedert eeuwen in slaap wiegden. De zotste
ongerymdheid nemen wy als mogelyk aan. De onmogelykheid zelf vinden wy
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allernatuurlykst. De overgang van niets op iets, stuit ons niet. Het komt ons
verklaarbaar - en zelfs duidelyk - voor, dat een God sedert oneindigen tyd z'n Almacht
gebruikte om zich te vermaken met... niemendal. De vraag van Woutertje (deel III,
blz. 253) ligt voor de hand, en 't is wel zonderling dat die vraag niet meer gedaan
wordt. Ik ga nu al den anderen onzin onzer scheppingsgeschiedenis voorby, omdat
het wyzen daarop gemeenplaats werd, zonder evenwel - en dit is alweer zeer
vreemd, en slechts te verklaren door den vreselyken invloed van de biologie! zonder den moed mee te delen al dien onzin ruiterlyk te verklaren voor wat zy is.
Wetende dat wy dromen, dromen we voort. Het al te gemakkelyk kritiseren mag ik
nu te eerder overslaan, omdat het heden niet zozeer myn doel is sprookjes te
ontleden, als wel op te wekken tot het verbreken van de begoocheling die ons zulke
sprookjes doet aannemen als gezonde taal. Een onverschoolde knaap van tien jaar
zou verbaasd staan over de zotterny die men kan wysmaken aan mensen van zes
voet, met baard, knevel, maatschappelyken invloed en papa's rang. Hy zou menen
in 'n gekkenhuis verdwaald te zyn.
Om dit gekkenhuis voor 'n vergadering van verstandigen aan te zien, moet men
Onderwys genoten hebben, dat is: men moet zelf gebiologeerd zyn.
Myn schaamte over de botheid waarmee ik aanvankelyk over 't hoofd zag dat de
voor nieuw uitgegeven biologie een oude zaak was, behoorde door zeer velen
gedeeld te worden. Ieder toch weet by ondervinding, hoe byv. het staren op een
enkel punt de ogen verblindt, hoe het al te lang voortzetten van eentonigen arbeid
‘suf’ maakt, hoe 't onophoudelyk voor- of nazeggen van denzelfden klank ons in
slaap wiegt, enz. Is alzo het prevelen van gebedjes iets anders dan het: ‘maak ze
onderdanig, Herr Schulmeister’ van den Mecklemburger edelman?

893.
Het lust my een ganse bende vyanden te bekeren tot getuigen voor deze stelling,
en daarom wil ik trachten een bladzy lang protestant te zyn. Om de inspanning niet
te moeilyk te maken, wordt de drukkery verzocht niet nauw te zetten.
Lieve mede-protestanten, wy vinden de Katholieken dom, nietwaar? Hoe is 't
mogelyk, vragen wy, al de ongerymdheden die
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er worden geleraard in hun kerk, op te dringen aan 't verstand? Een bezoek in een
katholiek bedehuis zal ons antwoord leveren op deze vraag, en we kiezen daartoe
ditmaal by voorkeur een ogenblik van biologische voorbereiding. Over de toepassing
van de kunst, door 't werken op de zinnelykheid, hoop ik by 'n andere gelegenheid
te spreken. Om straks met muziek, zang, wierook, standbeelden en schilderyen de
zinnen behoorlyk in te nemen, moet eerst het oordeel weerloos gemaakt worden.
Wy treden alzo de Kerk binnen, terwyl er geen dienst is.
Zie daarginds dat oude mannetje, knielend op 'n bidstoeltje. Al wat in hem buigen
kan, is gebogen. Nek, rug, knieën, elleboog, polsgewricht, vingers, duim... ik ben
zeker dat hy ook z'n tenen kromt, maar heb geen lust het te onderzoeken.
En z'n hart? Daarvan weet ik niets. Ik gis dat het weinig deel neemt aan de
algemene krimp-manoeuvre.
Ook de weinige haren die den stumperd overbleven, krommen zich niet. Ze hangen
sluik over de handen waarop 't gezonken hoofd rust.
En de lippen bewegen zich. Ze fluisteren. Ze spreken tot God. Wát zy zeggen?
Een oppervlakkig beoordelaar zou op 't denkbeeld komen dat het een geheim moest
blyven tussen die twee. Maar wy weten beter. Wy lazen de boekjes waarin alles
gedrukt staat wat de man vertelt. Hy mompelt honderdmaal achtereen 't zelfde. Z'n
zielzorger heeft hem enige ave's opgegeven, om de vreselyke werking tegen te
gaan van dat misdadige stukje worst... verleden vrydag! Of 'n paar dozyn credo's,
om 't weerspannig gemoed te straffen voor 'n onbescheiden vraag...
Onjuist gegist! De man is te oud, te verkerkt voor zo'n misdaad. Stellen wy dat
z'n kleinzoontje ontevreden was met Genesis en Verlossing, en dat de oude sufferd
boete doet voor 't verwaarlozen van de tucht.
Misschien ook bestal hy de kas van z'n meester voor enige centen, en likwideert
nu - 't oneerlyk verkregen goed terug gevende, dát moet ik erkennen! - de rekening
met een paar ‘engelse’ groetenissen...
Och, wat komt het er op aan, wat hy misdeed! We zyn nu eenmaal zo geschapen
dat er altyd iets aan ons hapert, en 't zou al 'n heel domme pastoor moeten wezen,
die niet steeds gelegen-

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

628
aant.

heid vond z'n patienten te beduimelen met wat kontritie. Zyn er niet altyd zielen te
lossen uit het Vagevuur? Blyven er niet velen onbekeerd? Lydt niet de Heilige Vader
aan allerlei staatkundige ongemakken? Logeerde niet onlangs nog prins Umberto
- o heiligschennis! - op 't Quirinaal, alsof 't zo behoorde? Werden niet dezer dagen
uit de kerk te Wiesbaden alle preciosa gestolen, zodat de Heilige Maagd byna naakt
staat... en nog ik weet niet hoeveel duizend gulden aan Sint-Pieterspenningen
daarby? In 't kort, blyft er niet altyd veel te bidden, veel te boeten?
En al werd de bidder zelf op eenmaal vroom zonder vlek, al supprimeerde men
vagevuur, Prins Umberto en alle mogelyke diefstallen... zou niet ook dan nog de
aanleiding tot bukken, buigen, bidden, boeten, en... biologie blyven bestaan door
de vrees dat God ons door verregaande zondeloosachtigheid wou verzoeken tot
hovaardy? Hy is er toe in staat. Dat weten wy nu eenmaal uit Genesis.
We zyn volkomen gerust dat er te allen tyde iets te prevelen zal overblyven voor
't ouwe mannetje met sluik haar...
Zie, hy is gereed. En - o, wonder! - hy kan lopen. Toen we hem daar zo
ineengekreukeld zagen, maakte hy den indruk van een lamme. Hy loopt waarlyk!
Maar z'n verstand bleef liggen. Dit is duidelyk voor elken protestant.
De deur piept... een vrouwspersoon treedt binnen met 'n mand linnengoed. Ze is
wasvrouw. Met 'n handigheid als van soldaten die de geweren aan rotten zetten,
plaatst ze haar korf in een hoek, en valt neer op de eerste bidplaats de beste. In
één minuut is ze gereed. Ternauwernood had ze den tyd, Onzen Lieven-Heer te
vertellen dat... ja, wat? Die bleekster neemt den Hemel met storm. Ze schynt weinig
dooie familie te hebben, en weet niets van italiaanse koekkoeken die hun eieren
leggen in 'n gewyd nest. Ook at ze geen worst op verboden uur. Misschien had ze
er geen!
Ook zy kan lopen, waarachtig! Vlug neemt ze haar mand op, en ylt er mee weg.
Ze gaat aan 't wassen, stryken, styven... de ziel is klaar! Eén onnozel halskraagje
kost haar meer moeite dan de hele zaligheid.
Die oude vrouw daarginds is bezig een zoon te redden uit de
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klauwen van den Satan. De jongen is liederlyk, en ‘doet’ al sedert drie paasfeesten
z'n geloof niet. 't Is de moeite waard daarvan werk te maken, en Maria moet al heel
koppig wezen, als ze geen verandering brengt in zo'n stand van zaken. Sedert vele
maanden zit de beangste moeder dagelyks uren op die plek, en bidt... bidt... bidt!
Zou men niet lust krygen zo'n kwajongen op water en brood te zetten?
Wat heeft die man in de kerk te doen, de man die daar 'n omgang houdt, telkens
enige minuten stilstaand voor 'n schilderytje? Hy is winkelier - in sterke drank naar
't schynt, maar dit hindert de godzaligheid niet - en de zaken gaan slecht. Z'n
konkurrenten snoepen hem de klanten af. Tot herstel heeft-i 'n middeltje bedacht,
dat zeker helpen zal. Twaalf paters daags voor elke statie van 't lyden ‘onz' Heren’.
We luisteren:
- En vergeef ons †... sluiten na elven, politie... niet in verzoeking †... water in
jenever... onze Vader †... als 't maar gefiltreerd is... wil geschiede †... ik borg nooit
weer... amen †... da's driemaal! Onze Vader †... 't zal me benieuwen of 't helpt...
van den boze †... die ander heeft het ook gedaan... dagelyks brood †... toen stierf
z'n oom... erfenis!... onze schuldenaren †... 'n andermaal in 't latyn... en verlos ons...
Nu, ik heb er niets tegen. Lieve geestverwanten, eerlyke, poëtieke Protestanten,
noemt ge niet met my al dat volkjen idioot? En zyt gy het niet met my eens, dat het
middel om die lieden te bewegen tot al dat zinneloos geprevel, hoofdzakelyk
gevonden wordt in dat prevelen zelf?
Wie 't betwyfelt, neme met zichzelf de proef, en herhale honderdmaal dezelfde
frase. Hy zal beseffen hoe de niet gewaarschuwde door aanhoudende ontoefening
van die soort het verstand verliest.
Er zyn weer fouten in myn schetsje. Die laatste kerel was niet geheel zinneloos.
Hy hield de zaken in 't oog. De man is byna ryp... om protestant te worden, modern
misschien...
Nu mag de zetter z'n letters weer zo nauw samendringen als hy verkiest.

894.
Ik moet een aanmerking beantwoorden die ik tegemoet zie van de Katholieken. Zy
zouden kunnen beweren dat ik on-
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rechtvaardig was in 't kiezen van m'n modellen. Waarom 'n oud mannetje met sluik
haar, waarom onaanzienlyke besjes, waarom 'n arme wasvrouw?
Lezer, om niet te liegen mócht ik geen fyner modellen kiezen. Het smart my, maar
't is zo! Liever had ik aristokratische zotterny tentoongesteld, doch de waarheid is
dat de aanzienlyken zich terugtrekken van zodanige publieke manifestatiën hunner
mening. In zeer letterlyken zin is het katholicismus 't Evangelie der armen. In alle
landen waar ik kerken bezocht - en ik verwaarloosde nooit de gelegenheid - merkte
ik op dat openbare vroomheid tot de onfatsoenlykheden begint te behoren. Wel
bezoeken nog altyd sommige personen uit hogeren stand de mis - en ook dit slechts
in geringe verhouding met de lagere klasse - doch dat prevelen van gebedjes buiten
de eigenlyke diensturen schynt niet meer du monde te zyn.
Ik kan ieder die de juistheid van deze opmerking betwyfelt, een gemakkelyke
manier aan de hand doen om hiervan zekerheid te verkrygen. Men stelle zich op
den weg van 'n beevaart naar Kevelaar, of van een processie in de Rynlanden, en
zal ontwaren, niet alleen dat de aanzienlyken zich onttrekken aan zulke
voorstellingen, maar dat zelfs de middelstand zeer schraal - ik durf zeggen: byna
in 't geheel niet - vertegenwoordigd is. By de protestanten is 'n dergelyk verschynsel
waar te nemen. (704)
En meer nog. Ook zonder van stand te spreken, en nu eenmaal aannemende dat
het de geringe klasse is, die by voortduring de akteurs levert voor zulke
schouwspelen, viel het my in 't oog dat de mensensoort welke daaraan deelneemt
- vooral in grote steden - zich onderscheidt door iets byzonders. Lang zocht ik
tevergeefs naar een woord om dat byzondere te beschryven.
Ik woonde te Keulen tweemaal zo'n processie by. Met belangstelling nam ik waar,
wat zich op 't gelaat der opgeschikte priesters vertoonde. Geen hunner lachte als
hy 'n kollega aanzag... En ik begreep dit. Ik voelde medelyden met hen. Want
inderdaad, er lag op de gelaatstrekken en in 't hele voorkomen van de menigte die
hen volgde, iets bouwvalligs, iets onwelvarends, een protest tegen den beweerden
bloei van 't ‘geloof’ dat my treurig stemde als by 't betreden van 'n bouwval, en dat
ook de voorgangers dier schare met weemoed moet vervuld hebben.
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aant.

Of weerhielden zy den klassieken auguren-gryns om andere redenen? Waren zy
de enigen die niet bemerkten wat elk ander zo duidelyk in 't oog viel? Ik hoorde een
Hollands reiziger die de vertoning bywoonde, tot z'n vrouw zeggen:
‘Er is geen enkel gaaf gezicht by. Ze zien er allen uit of ze...’ ‘Niet gaaf’ was my
genoeg. 't Wás zo! Elke toeschouwer moet verbaasd staan over de zonderlinge
fysionomieën die men by zulke gelegenheden te zien krygt, en over het byna
volslagen gemis van een dragelyk gelaat. Ik erken dat dit niet van stipte toepassing
is op de vrouwen. Daaronder waren enkele gewone gezichten, doch wat de mannen
aangaat, kwam het me voor... lezer, ga eens kyken! En als ge tekenaar zyt, vul dan
met uw stift aan, wat ik niet schryven kan, of liever niet beschryven durf, omdat men
my zou verdenken van overdryving.
Dagen daarna zweefden my al die gedaanten voor de ogen. En daarby de twee
voornaamste typen van priesterkoppen, de welvarende pater-goed-levens en de
bleke zinnebestryders... die niet altyd overwinnaars zyn in hun onnatuurlyken stryd.
Nooit vergeet ik den blik waarmee de aartsbisschop by 't verlaten van de kathedraal,
de kudde monsterde die hem volgen zou. 't Kwam me voor, alsof hy dacht: zyn dát
de schapen, o Heer, die ge my te weiden geeft! De man scheen ontevreden, en
deelde den zegen uit, alsof 't eigenlyk jammer was van de goeie waar. Ik moet dan
ook erkennen dat de fyne hoogst-intelligente trekken van Paulus Melchers getuigenis
aflegden van een ziel die te goed kon zyn voor zó'n funktie. Maar wie, wat, kan hem
dwingen aartsbisschop te blyven? Overtuiging? 't Is me een raadsel.
Hoe dit zy, myn hoofdindruk was medelyden. Medelyden met herders en schapen
beide. Ik vervloekte de aanzienlyke of welvarende katholieken die de zorg voor de
betrekking tussen Hemel en Aarde, zo onbroederlyk doen neerkomen op 't gepeupel.
Ziedaar voorzeker een troepje mensen dien men zonder vrees voor onbescheiden
vragen, kan vertellen: er was eens Niets, en op eenmaal kwam er wat! Zy erfden
de biologische voorbeschiktheid van hun vader. Deze van ouders en grootouders...
En zo is 't gegaan dertig geslachten lang!
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895.
Nog heden ten dage leren de kinderen van de molukse Alfoeren psalmen van buiten.
Zulk geprevel stemt tot niet-begrypen, van die psalmen zowel - waaronder schone!
- als van iets anders. En dit schynt dan ook het doel te zyn. De zendelingen van
duizend jaar geleden gebruikten in Europa dezelfde methode.
Ziehier een deun waarmee 't verstand van onze voorouders werd in slaap gewiegd:
Wol an Drutni min,
Ja bin ich scalc din.
Thin arma Muater min,
Eigan thin isz din.
Finger thinan
Dua ana mund minan,
Her auch hant thina
In thia zungun mina.

Dit pronkstuk van 'n beschavings-formulier is, naar my 'n oud boek verzekert, de
vrucht der poëtische gaven van zekeren Ottfried, bygenaamd ‘de Christen-monnik
van St Gallen’. Hy schynt ook de Evangeliën op rym gezet te hebben, een werk dat
hy opdroeg aan Keizer Lodewyk, zoon van Lodewyk den Godvruchtigen.
Wat eigenlyk de zin van dit rympjen is, weet ik niet. Wie 't opzei, scheen te betuigen
*
dat hy voortaan Gods knecht wilde zyn. Als eerst gevolg van die nieuwe betrekking,
verzoekt hy de H. Maagd haar vinger in zyn mond te steken, en haar hand op z'n
tong te leggen...
Oppervlakkig zou men menen dat die Heidenen met weinig tevreden waren. Het
hier gevorderd honorarium voor de toetre-

*

Drutni beduidt God. Er wordt in Ottfrieds werken herhaaldelyk gesproken van Drutni's muater,
de Moeder Gods. Indien 't waar is, wat sommigen gissen, dat de druïden hiervan hun naam
afleiden, zou dit woord zoveel beduiden als godman, godkenner, godgeleerde = theoloog.
My wel! Volgens anderen stamt het woord druïde van 't griekse δρῦς, een eik. Tegen beide
afleidingen is veel in te brengen. Hoe kwamen de Kelten aan grieks? Waarom noemden zich
Gallische dominees naar 'n Germaansen Lieven-Heer? Met wat goeden wil kan men op die
vragen antwoorden, maar ik heb er nu geen lust in.
(1871)
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ding tot het Godsryk, is gering. De hebzuchtigste auteur zou er geen regel druks
voor leveren. En dan nog de onzekerheid of Maria doen zou wat men verzocht...
Welnu, men vergist zich. Die Heidenen waren niet tevreden met zeer weinig. Zy
waren in hun schik met volstrekt niemendal. En deze goedkope berusting in niets,
werd juist bewerkt door de verstomping van den geest, die 't natuurlyk gevolg was
van zulke deunen.
Wat er sedert duizend jaar geschiedde met de Mensheid, passen wy thans nog
dagelyks op onze kinderen toe. Evenals de tegenwoordige Maatschappy nog altyd
gebukt gaat onder de nalatenschap van die Ottfried en konsorten, blyven wy
levenslang de gedwongen erfgenamen van onze gebiologeerde kindsheid.

896.
In de jaarboeken van de kriminele Justitie speelt het bedwelmen van slachtoffers
een grote rol. Heel moeilyk is het dan ook niet, iemand te beroven van eigendom,
zogenaamde eer of leven als men hem vooraf wezenloos en willoos gemaakt heeft.
De dief of moordenaar die deze methode toepast, zou al zeer onbescheiden moeten
zyn, om zich uit te geven voor 'n Laurens Coster in z'n vak, al ontware men dan ook
zekeren wedyver van zinnediepte tussen zyn procédé en de drukkunst. (Zie een
der noten op 527.)
Stellen wy dat iemand zich beklaagde over een misdadiger die des nachts z'n
kamer inbrak, daar alles byeenzamelde wat van zyn gading was, zich daarmee
verwyderde...
- En gy... wat deedt gy? vraagt ieder dien de bestolene het gebeurde meedeelt.
- Ik deed... niets. 't Was me onmogelyk my te bewegen.
Wie denkt daarby niet terstond aan slaapdranken, aether, chloroform, aan 't poeder
*
dat de Javaanse dieven door spleet of sleutelgat blazen?
- De dief moet geruis gemaakt hebben. Dat hadt ge moeten horen. Ge waart in
slaap... ge moest ontwaakt zyn.
- Ik sliep niet. Ik hoorde en zag... maar kon me niet bewegen.

*

Hoe dit poeder heet, is my ontgaan. Zeker is het, dat de Javanen verdovings-middelen
aanwenden die ons onbekend zyn. Er is nog altyd veel van hen te leren, ook betere dingen
dan deze.
(1871)
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By die betuiging blyft het. En de bestolene heeft zich niets te verwyten.
Maar nu gaan de misdadigers een schrede verder. Vóór zy aan 't roven gaan,
komen zy u verzoeken hun drankjen in te nemen, hun aether of poeiertjes op te
snuiven...
Ik durf u voorstellen dit verzoek van de hand te wyzen, lezer, al werd het ingediend
met 'n keizerlyke aanbeveling van den zoon des zeer godvruchtigen Lodewyks.
En voornamelyk richt ik deze waarschuwing tot de Protestanten die zoveel
wakkerder menen te zyn dan de rechtstreekse slachtoffers van onzen Ottfried.

897.
Naar myn inzien is het een dwaling, te geloven dat de Hervormers der zestiende
eeuw gunstig hebben gewerkt op de Verlichting. Zy veranderden juist genoeg om
te doen berusten in het torsen van de nachtmerrie die ons drukt, niet genoeg om
op te wekken tot het afschudden van dat spook. Wie hieraan twyfelt, vergelyke den
zin dien men in katholieke landen aan 't woord ‘liberaal’ hecht, met de betekenis die
daaraan wordt gegeven door Protestanten.
De protestantse liberaal spot met monniken-praatjes. Hy durft nog verder gaan,
en verwerpt de leer der praedestinatie. Maar... Genesis, het scheppen uit niets, blyft
hem een waarheid.
Hier valt men my in de rede. De modernen verzekeren ons dat sedert twintig jaren
een grote verandering heeft plaats gehad. Ze spreken van geologische
scheppings-perioden...
Nu ja, geloof met steenkool! Wy kennen dit, sedert Zaalbergs preken en 't slot
van 454. Zolang men Scheppingen aanneemt, blyf ik beweren dat de slaapdeunen
uit de middeleeuwen nog altyd hun werking uitoefenen.
En dit is te schadelyker, omdat het ditmaal niet om geld of goed te doen is, niet
zelfs alleen om ons gezond verstand, maar tevens om 't beetjen eerlykheid dat
misschien kon overgebleven zyn, na al dat karakterloos hofmaken aan een God
van wien niemand iets weet.

898.
De Protestanten lachen om den vinger der H. Maagd, dien de nieuw-bekeerde
volstrekt voelen wou op z'n tong. Zy heb-
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ben daartoe 't recht niet, zolang zyzelf ‘Gods vinger zo duidelyk zien in de Historie’.
Zy spotten met het naief geloof aan de tussenkomst der Heiligen. Ze mógen dit niet,
zolang zyzelf hun God allerlei bemoeienis met hun zaakjes toeschryven, die vaak
in 't koddige loopt, en altyd even ongerymd is. Zy minachten den onnozele die z'n
zaligheid verwacht van priesterlyke absolutie. En zyzelf twisten over de ware natuur
des armen lyders van Nazareth, en van gegeten brood. By 't aanschouwen der
kerkedienst van de Katholieken, roepen ze verbaasd uit: hoe kan men zó dom zyn?
En tegelykertyd richten ze hun kinderen af tot gelyke domheid, door hun op de
eerste bladzy in 't grote boek van Onderwys, de zotterny te lezen te geven: er was
eens Niets, en ziet... op eenmaal kwam er wat!
Dat zyn dezelfde mensen die ons zeer deftig vertellen waar de Batavieren vandaan
kwamen. Arme landlopers die hier en daar naar bevind van zaken een hutjen
opsloegen, moeten een behoorlyk paspoort tonen, voor men hun durft plaats-geven
in de fatsoenlyke Historie. Een gans Heelal echter wordt binnengesmokkeld met
een eenvoudig praatje. De Uniën van Utrecht, prins Willem, gy, ik, onze staatsschuld
en de schone grondwet... dat alles stamt uit Hessenland. We zouden 't ware genot
niet beseffen van deze heerlykheden, als we dát niet precies wisten met dag en
datum er by. Maar de wereld met zon, maan, God en goden - er zyn er vélen in
Genesis! - mag uit niemendal gekomen zyn.
Goed onderwys blyft een onmogelykheid, zolang wy onze kinderen gebiologeerd
ter school zenden. Al waren die scholen volmaakt, de voorafgegane verkrachting
van het oordeel der leerlingen staat de ontwikkeling in den weg.
De protestantse gelovery is nog altyd 'n middellyk gevolg van de slaapdeunen
waarmee men voor dertig geslachten onze voorouders ten onder bracht.
De knaap schikt zich in ‘wonderbare ebben’ ten behoeve van Nederland, als men
hem tehuis behoorlyk heeft ingeënt met eerbied voor de beestevellen uit Genesis
III, vs 21.
En dit alles stelt den onderwyzer in staat ‘de scheppings-geschiedenis in weinige
woorden af te doen’, gelyk wy lezen in onzen tekst onder nummer 563.
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899. Het zyn liegt niet. (574)
Het is onze plicht de kluisters der biologie te verbreken. Als hulpmiddel raad ik aan:
onderzoek naar den aard der dingen. Niets klinkt eenvoudiger, en toch... niets wordt
meer verwaarloosd. Wie des nachts, uit benauwden droom half ontwaakt, zich
inspant om volkomen wakker te worden, zoekt wryving met de werkelykheid, en eist
daarom rekenschap van wat hy in of buiten zich waarneemt. Hy vraagt: ‘wie ben
ik? Wat deed ik gister? Wat is morgen myn taak? De klok die daar slaat... ik ken
dat geluid... twee, drie... ik kan tellen. Dat meubelstuk is de tafel. Ginds staat een
stoel. Ik weet dit alles: ik ben wakker... ik begryp, ik oordeel. Wat me zo-even
beangstigde, bestaat niet. 't Was een droom. Het scheen my of ik beklemd zat tussen
vier wanden die op me toeschoven. De ruimte werd al nauwer en nauwer... en...
Daar begint het weer!
Niet indommelen! 't Was vandaag Vrydag. Overmorgen houdt heel Duitsland
dank- en biddag... Waterloo en Sedan in één klap... dat zal God pleizier doen! De
kerken zyn vol... de menigte verdringt zich... Drutni min... scalc din... zie hoe de
wand nadert... straks zal hy...
Niet indommelen! Ik wil wakker zyn. Waarom brandt de nachtlamp zo flauw? Ze
heeft te veel lucht verteerd, en ik ook... 't is benauwd hier... dát is de reden van m'n
gedroom: fluks 't venster open!’
Wie zich reden geeft van wat hy waarneemt, of zelfs wie zich inspant om die reden
te vinden, kan niet gebiologeerd blyven. Een tafel op vier poten, neemt geen duizend
poten aan, om zich te schikken naar 'n droom vol monsters. De onbeweeglyke wand
treedt niet dreigend op ons toe, omdat wy ons iets akeligs voorstelden. Wie 's avonds
een lege portemonnaie op z'n nachttafel legde, zal dien 's morgens niet gevuld
vinden, omdat hy droomde van schatten. De werkelykheid vleit niet, en dreigt niet.
Zy is oprecht! Zy is onomkoopbaar. Zy is wáár. Zy - en zy alleen! - is! Zy is wat is
en was en wezen zal, de konjugatie van het werkwoord zyn = JEHOVAH!
Van dezen Jao der Feniciërs heeft men onzen God gemaakt. Wetgevers en
Volksleiders verwrongen den wysgerigen zin van
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dit woord tot den naam van 'n kinderachtige persoonlykheid. Is 't niet jammer? Wie
weten wil hoe dit geschiedde, en waarom, leze myn parabels over 't kindermeisje
en den strikken-leverenden kluizenaar in de Minnebrieven.

900.
Het is zeer eigenaardig, dat in den bybel zelf op zoveel plaatsen, ja byna overal, de
ware betekenis van 't symbool Jehovah is bewaard gebleven, of althans overal
doorschemert, waarschynlyk zonder dat de priesters die zich tot steun van hun
*
gezag op dien klank beriepen, daarvan besef hadden. Men zou een lange lyst
kunnen maken van al de eigenschappen die aan 'n persoonlyken God worden
toegeschreven, en die volkomen van toepassing zyn op de vervoeging van het
werkwoord Zyn. Eeuwigheid, Onkreukbaarheid, Rechtvaardigheid,
Alomtegenwoordigheid, Waarheid, Almacht, Alwetendheid... we vinden dat alles in
den aard der dingen, in het πᾶν, het alles waarmee de Grieken de Natuur trachtten
aan te duiden.
Maar by Joden en Christenen zowel als by Grieken, hebben Priesters en Volk
dien Pan verknoeid tot 'n godje met bokspoten en allerlei zonderlinge attributen.
Had misschien het voorschrift: ‘gy zult u geen gesneden beelden maken!’ de
strekking om zodanige wanbegrippen te voorkomen? Ik wilde dit gaarne geloven,
maar 't valt moeilyk. Een weinigje opheldering van dit verbod zou de zaak
aannemelyk gemaakt hebben, en deze opheldering werd niet gegeven. In den mond
van den priester die belang had by 't bestaan van een persoonlyken god, zou ze
dan ook hebben gelyk gestaan met zelfmoord. Mozes, die hoogstwaarschynlyk was
ingewyd in de Egyptische mysteriën, zag geen kans zyn roeping als Volksleider te
volbrengen, zonder dat volk te bedriegen met een ‘Heer’ die zich aan hem alleen
openbaarde en allerlei voorschriften gaf. De Volkeren zyn nóg zo. Ze willen bedrogen
zyn. Ze willen dienen, goddienen...

*

De taal heeft dien klank bewaard, of liever zy is daarop - via dzeus, djoupiter (Djao-pater?)
Jovis (= Jao's)) theos (sanscr-germ: theut) en deus, teruggekomen in de vele basterd-dialekten
(488) die in hun dieu, dio, diou (provençaals) het oude Djao vrywel weergeven. Ook de
arabische woorden djin en djiwa zyn waarschynlyk van dezelfde familie.
(1871)
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aant.

Waarom dan niet den ryken, groten, machtigen Jehovah aangebeden, Hem gediend
in geest en in waarheid?
Hy regeert. Hy geeft regen, zonneschyn, wasdom, aan wie ‘onder opzien tot Hem’
ploegen, zaaien en wieden. Hy is 't die in den donder spreekt, en niet minder in 't
geruis der vlietende beek. Niet minder vooral ook in de stilte, vaak duidelyker te
verstaan ‘voor wie oren heeft om te horen’, dan 't gesproken woord. Hy is de
Schepper, de Onderhouder, de Meester van 't Heelal ‘waarin geen musje ter aarde
valt tegen Zyn wil’. Hem is de aarde een ‘voetbank Zyner voeten’. Zyn heerlykheid
‘wordt door de Hemelen verkondigd’. Hy is 't die ‘machtigen verlaagt, en nederigen
hoogstelt’. Hy troont... wy knielen...
Wie de eigenschappen van het Zyn zou willen beschryven, kan daartoe een byna
onbepaald gebruik maken van de terminologie des bybels. Byna overal zal men
overdrachtelyke waarheid vinden. Zodra echter schilders of beeldhouwers hun kunst
daarop toepasten, waren ze uit armoed van middelen ter uitdrukking, genoodzaakt
die beeldspraak te bederven.

901.
Toch zeg ik niet: ge zult u geen beelden maken. Maar wel dring ik aan op
voortdurende waarschuwing: dat het zichtbare slechts een onvolkomen voorstelling
is van wat de dichter met zyn beelden bedoelde. Niet alleen vergaten telkens de
priesters - voor zo ver zy eerlyk waren - dat het Volk dom is, maar byna zonder
uitzondering maakten zy zichzelf tot Volk. En de oneerlyken kweekten die domheid
aan.
Zodanig misverstaan vinden wy overal en altyd! De eigenaardigheid van den
dichter, om by-wyze-van-spreken persoonlykheid toe te kennen aan zaken of
indrukken, verleidde de hoorders tot het ernstig personificeren van de behandelde
onderwerpen. Waar een volksvoorganger aandrong op 't vereren van Ceres, daarmee
bedoelende dat men den landbouw niet verwaarlozen zou, ontwaarde hy weldra
dat men zyn raad in den wind sloeg door 't oprichten van tempels waarin poppen
geplaatst werden die zekere godin moesten voorstellen. Er werd meer getimmerd,
gemetseld, gebeeldhouwd - en vooral gebeden! - dan gewied. In plaats van mest
en zaadkoren, schafte men zich wierook aan, en de os die goeden dienst had kunnen
doen voor den ploeg,
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werd geslacht in den tempel waar altyd priesters gereed stonden daarvan 't beste
te nemen.
Dit is alzo gebleven tot op dezen dag!
Het knielen voor den Jehovah, wiens dienst ik zeer hartelyk aanbeveel, bestaat
in 't navorsen van Zyn wil, d.i. in 't onderzoeken van den aard der dingen. De ware
dienaar van dezen God stelt belang in al wat is. Hierin betoont-i z'n vroomheid! Hy
haat onmogelykheid, ongerymdheid, leugen. Dat is zyn stryd des geloofs! Hy tracht
te doorgronden welken weg het bestaande langs ging om te worden: zyn Genesis!
Hy voorspelt uit het waargenomene, wat worden zal: zyn Zienerschap!
Naar myn innige overtuiging is het geloof in een persoonlyken God niets anders
dan een uit misverstaan voortgesproten misverstand. (552, slot; 772; 779).

902.
‘Het is zeer moeilyk zich juist uit te drukken.’ Ik gebruikte herhaaldelyk de woorden:
natuurwetten, eisen van den aard der dingen, logische noodzakelykheid, enz. Zullen
ook deze uitdrukkingen verkeerd worden opgevat? Zal men na twee, drie geslachten
- langer tyd is er niet nodig om 'n waarheid tot leugen te verwringen, vooral indien
daarby 't offeren van de eerstelingen der kudde kan worden te pas gebracht! - zal
men my maken tot den boodschapper van 'n nieuwe godin? Zal zy logika heten?
Of Noodzakelykheid? Of ἀνάγϰη? Of Isis? Zal 't een God zyn? Een herdruk - met
ophelderende noten dan! - van den ouden Jao misschien?
Wie dit alles zou uitgeven voor nieuw, is een leugenaar. En wie 't Volk wysmaakt
dat de nieuwe godheid lust heeft in ossen, is een leugenaar. En wie haar tot 'n pop
maakt, omhangen met pronkgewaad, en wie voorgeeft haar te vereren met liedjes
en wierook, en wie in háár naam zichzelf of anderen martelt, en wie z'n kinderen
kretiniseert, om haar genoegen te doen... ik zeg u: hy is een leugenaar! Hy liegt
tegen de achtbaarheid en de eisen van den oud-nieuwen god dien hy beweert te
willen dienen.
Mocht de benaming van leugenaar wat hard klinken, ik ben er tevreden mee die
aanstaande profeten onnozel te noemen. Dat is my één!
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903.
Vanwaar komt het, dat wy redelyk wel geslaagd zyn in 't ontleden van den zin der
meeste grieks-mythologische vertellingen, en onzen eigen Jehovah nog altyd zo
plat-letterlyk opvatten? Elke schooljongen weet dat de stryd tussen Poseidoon en
Pallas Athene de zinnebeeldige voorstelling is van de voordelen des vredes. De
olyftak wordt gekozen boven 't oorlogspaard. Het verleiden van Danaë met behulp
van gouden regen, is ons duidelyker dan de goede zeden gedogen. By de aardige
vertelling van de onaangenaamheden op de bruiloft der ouders van Achilles, weet
ieder dat hier geen spraak is van 'n eigenlyk gezegden appel. Het doordringen in
den zin dezer parabel was zo gemakkelyk, dat wy dien twistappel hebben
overgenomen in ons spraakgebruik, ook waar niet het minste ooft in de buurt onzer
bedoeling ligt. De keus van Paris, den lichtzinnig-jongen man by uitnemendheid,
die aan 't zinnelyk-schone de voorkeur geeft boven Wysheid en Macht, heeft waarlyk
geen kommentaar nodig, en ook de moraal van al de ongelukken die 't gevolg zyn
van die zeer jeugdige en niet zeer ongemene fout, ligt voor de hand. Een Kronos
die z'n kinderen verslindt, gaat ons verstand volstrekt niet te boven. Ook begrypen
wy zonder grote inspanning de betekenis van zandloper en zeis. Wyzelf spreken
van den ‘tand des tyds’ zonder daarby aan 't gebit van een ouden God te denken.
Met wat goeden wil verstaan wy de betekenis van Actaeons dood. De arme jongen,
verrast door 't noodlottig geluk Diana naakt te zien, werd verscheurd door
onbeteugelde dierlyke drift, door ‘z'n eigen honden’. Zeker, zó is het! Uit lust om
deze waarheid fors uit te drukken, mistekent de dichter het karakter van de godin,
die - vrouw immers? - geen oorzaak had tot zo fellen wrok, tenzy ze mager was als
onze Adèle van bladzy zoveel.
We zyn alzo wakker genoeg om een zeer groot deel van de zogenaamd profane
mythologie te begrypen. Waarom gebruiken wy niet een gelyke maat van gezond
verstand tot het ontkleden van den bybelsen God, van de bybelse parabelen? Het
zou de moeite waard zyn! De hebreeuwse dichters, misschien nader staande aan
de Ur-sproken, leveren meer stof tot nadenken dan de Grieken en Romeinen, vooral
dan de laatsten. By het toenemen van litterarische handigheid, ging de breedte van
trekken
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verloren. Fyne penseelbehandeling nam de plaats in van den oorspronkelyken
eenvoud, die naief was en majestetisch tegelyk. Wie dit begrypen wil, legge de
eerste verzen van onzen Genesis naast de Metamorphosen van Ovidius... twee
litterarische prachtstukken! Met moeite bestryd ik den lust ze te kommentariëren
als zodanig, en misschien doe ik 't later.

904.
Voor heden mag ik niet verder gaan dan te onderzoeken welk antwoord een
onderwyzer moet geven aan den knaap die naar 't subject vraagt van 't woord dixere
waarmee Ovidius z'n vyfden regel begint?
De dichter namelyk verhaalt dat er eenmaal, vóór er zee of land bestond (ante
mare et terras) een ruwe verwarde klomp was (rudis indigestaque moles) waarin
alle grondstoffen dooreen gemengd lagen. Van dezen klomp geeft hy een
beschryving - die almede aanleiding geeft tot allerlei vragen - na alvorens gezegd
te hebben: quem dixere Chaos, dat noemden ze, dat noemde men, de Baaierd...
Wie noemde?
Er was zee noch land. Geen zon, geen maan, geen licht...
Nullus adhuc mundo praebebat lumina Titan,
Nec nova crescendo reparabat cornua Phoebe.

De door elkander wervelende elementen bestreden hun tegenstanders ter
wederzydse vernietiging. Ze verloren hun eigenschappen, of zagen de werking
daarvan veronzydigd door eindeloze botsing. Elke hoedanigheid ging in het
tegenovergestelde op. Alles wás... er bestond niets! Beweging werd door stilstand
verboden, maar eeuwige warreling verbrak de onbeweeglykheid. Hitte bekampte
de kou. Gloed werd door kilheid gedoofd. Vocht verwon droogte. Dorheid zoog 't
vocht op. Tegenstand werd door 't weke verdrongen, en weekheid door 't harde.
Het zware had geen gewicht, en 't lichte geen ylheid...
Frigida pugnabant calidis, umentia siccis,
Mollia cum duris, sine pondere, habentia pondus.

Alles was tezaam genomen Niets, omdat niets zichzelf kon zyn... En van dien loggen
klomp zegt de dichter: quem dixere...
Wie zeiden, wie noemden? mag en moet eigenlyk de leerling vragen.
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O, ik weet dat hy 't niet vraagt! Reeds voorlang verging hem de lust tot onderzoek.
Gelyk de boetganger die erwten meedraagt in z'n schoenen, wordt hy beheerst door
geheel andere indrukken dan begeerte naar de bloem die zich vertoont langs zyn
weg. De latynse schryver is hem door partes en scansie zo onsmakelyk gemaakt,
dat zelfs 't besef van mogelyk genot verloren is gegaan. Ovidius schynt z'n genesis
geschreven te hebben om hém modellen te leveren van dactylen en spondeën.
Maar, al blykt hy reeds te verschoold om nu eens by uitzondering te willen weten
wie tegenwoordig was by zo'n warboel, en nuchter genoeg om dien waar te nemen
met voldoende koelbloedigheid om daaraan een naam te geven, toch heeft hy als
leerling in taal, aanleiding om te vragen naar de tertia persona pluralis waardoor
dat dixere geregeerd wordt?
De onderwyzer vindt de vraag zelf nuchter, en zegt iets van: niet letterlyk opvatten,
van dichterlyke vryheid, van de vlucht der verbeelding, van de dramatische
noodzakelykheid om al de vermakelyke geschiedenissen die nu volgen zullen, te
voorzien van een passend begin...
By zeer weinig nadenken - doch den jongen die reeds bedorven werd, nog te veel
- komt deze tot de overtuiging dat hy veel vragen zou kunnen doen, waarop een
gelyk antwoord te verwachten is. Ook zonder ander onderwys in natuurkunde dan
hem gegeven werd door de praktyk, ziet hy terstond in, dat koude en warmte tezamen
lauwheid moeten voortbrengen, al ware het dat de eerste eigenschap iets anders
wezen kon dan 't betrekkelyk gemis van de laatste. Lichtheid zal mindere zwaarte
moeten beduiden, enz.
Hy begrypt alzo dat Ovidius niet optreedt en niet mag worden aangenomen als
historieschryver der wording, en is met die ontdekking volkomen tevreden. Ze baart
hem geen angstige dromen van verdoemenis. Hy vreest niet dezen of genen god
te hebben beledigd. Zyn ongeloof of onverschilligheid drukt z'n geweten niet, en
zonder groten schok keert hy tot partes en scansie terug. Het enig verlies dat hy
lydt, is maar een soort van winstderving. Men heeft hem niet gewezen op de
letterkundige schoonheid der Ovidische ‘Schepping’ wat dan ook onnodig zou
geweest zyn, indien men hem niet door overmaat van taal-
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kunde onbekwaam had gemaakt die te ontdekken zonder hulp. Daar slaat het uur
der katechisatie. Er wacht hem een nieuwe moles. Zonder de minste taalkunde
verneemt hy nu: ‘dat de aarde woest en ledig was’. ‘Dat er duisternis lag op de
wateren.’ ‘Dat God het licht schiep, en - daarna! - scheiding maakte tussen dat licht
en de duisternis...’
‘En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hy nacht...’
Onze leerling herinnert zich dat er onder de vragen die hy zoeven over z'n Ovidius
te doen had - maar terughield - ook deze was: vanwaar de god kwam, die in den
21sten versregel orde bracht in de zonderlinge verwarring?
Hanc DEUS et melior litem natura diremit,
Nam coelo terras, et terris abscidit undas,
Et liquidum spisso secrevit ab aere coelum...

‘En hy maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zyn, en tussen
de wateren die boven het uitspansel zyn...’ ‘En God zeide: dat de wateren van onder
den Hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het
was alzo...’
Circumfluus umor
Ultima possedit, solidumque coercuit orbem.

‘En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde hy zee...’
Quem dixere alweer... wie noemden, wie noemde?
‘Hy noemde de wateren: zee.’ Wie is die hy? Waarom noemde hy? Wat viel er te
noemen? Met welk doel? Ging de spraak den mens vooraf? Moesten de gescheiden
grondstoffen een naam hebben vóór er wezens bestonden die behoefte hadden
aan die namen, ter onderscheiding? Het licht zou dag heten... nieuwe naam alweer!
Wie had vóór dien tyd dat licht: licht genoemd? ‘De duisternis rustte op den afgrond.’
Wat was duisternis voor er licht was? Het licht... de dag? De god die dezen naam
gaf, reisde alzo niet mee met de wenteling der aarde, of van de zon... neen, de zon
kwam later. Wat is, zonder die wenteling, een dag?
De verwarring waarin dit alles den knaap brengen moet, zou byna doen denken
dat Ovidius met z'n rudis indigestaque moles de
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hersens van een leerling bedoeld heeft, die tegelykertyd de Metamorphosen mag
verwerpen, en de hebreeuwse Genesis moet aannemen als uitgangspunt van de
wysheid die ter zaligheid leidt.
‘Er was oordeel noch goede smaak. Alle eigenschappen losten zich in 't
tegenovergestelde op. Waarheidszin werd vernietigd door partes, en taalkunde ging
verloren in vroomheid. Wie iets begrypen wilde, voelde zich belemmerd door Geloof,
en 't genot van dichterlyke voorstelling stikte onder de drukking der scansie. De
majesteit van Genesis kromp ineen door aanraking met Zondenval en Verlossing,
en 't verstand werd gesmoord door overlading met duisternissen zonder naam, die
men gemakshalve licht noemt. Twyfel werd verjaagd door angst, en zucht tot
onderzoek door gewisheid van 't onware. De kerk at de school op. De school
verwoestte de Rede. En de Natuurkunde...’
Ja, zy is de dea ex machina die geroepen is alles in orde te brengen. En dat zál
ze!

905.
Nog eens erken ik dat de vragen die ik den leerling in den mond legde, niet gedaan
worden. By behandeling van de gewone klassieken wordt hy daarvan weerhouden
door de schoolse kleur waarin ze zich aan hem vertoonden. By 't onderwys in
godsdienstzaken schrikt hem de heiligheid af.
Indien hy echter vroeg? Indien hy aandrong op verklaring?
Elke onderwyzer kan hem zeggen dat geen Romein de vertellingen van den
dichter letterlyk opnam. Ligt dan het denkbeeld zo ver, dat ook de joodse
wordingsgeschiedenis slechts gegeven werd als inleiding tot een drama?
Zou men niet den yveraar voor 'n nieuwe godsdienst die de Metamorphosen
maken wilde tot bybel, voor krankzinnig houden? Waarom aanbidden wy hier, wat
we ginds minachten? Is dit niet een gevolg van de biologie waarop ik doelde in de
nummers 895-899?
Ovidius springt zonderling om met de natuurwetten. Hoe hoog ik z'n talent
waardeer - niet genoeg echter om z'n beschryving te stellen boven de grandioze
Genesis waarin géén talent is! - toch neem ik 't hem heel kwalyk dat hy niet enig
gebruik maak-
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te van wat lang vóór hem door griekse wysgeren over zyn onderwerp gezegd was.
Het zou een belangryk werk zyn, al de stukken byeen te brengen, waarin men zich
sedert onheuglyke tyden moeite gegeven heeft om allerlei mysteriën in de plaats
te stellen van deze éne: ER IS. (175)
Altyd poogde men zekeren Wil, zekere Kracht te vinden buiten den aard der
dingen zelf.
Wie vragen mocht naar de oorzaak van dit kinderachtig streven, antwoord ik met
de woorden van den onderwyzer: ‘dit geschiedde om een passend begin te geven
aan de vermakelyke geschiedenissen die volgen zouden.’
Of... was dit streven niet kinderachtig, en integendeel misdadig? Zou dit misschien
't ware antwoord zyn op de vraag naar de oorzaak der verwarring:
‘Natuurwetten... nu ja! Maar buiten en boven die wetten een Deus die ze
vaststelde, uitvaardigde en handhaaft, en in wiens naam men heersen kan. Een
Deus die lust heeft in de eerstelingen van bogerd, stal en veld, ja zelfs uit het
huwelyksbed!’

906.
Het woord natuurwet is naar myn innige overtuiging, de bron geworden van een der
grootste dwalingen waaronder de Mensheid gebukt gaat. Waar wetten zyn - aldus
redeneert men op den klank af - moet een wetgever wezen, en men ziet niet in dat
de aard der dingen een eigen wetgeving meebrengt, die de funktie van Wetgever
tot 'n sinecure maakt. Er kán geen God bestaan. Dit zal ieder inzien die
onbeschroomd durft rondzien in den baaierd van vertellingen waarin men voorgeeft
ons hem te doen kennen. Zyn wezen is even onmogelyk als de koude van Ovidius,
als de eigenschappen van dien Chaos, die wél bezien geen eigenschappen waren.
We zagen dan ook reeds hoe de hele omschryving van 't dooreengeward Alles,
neerkomt op 'tzelfde Niets waarmee onze Genesis aanvangt.
Er was eenmaal Niets, en God schiep.
Ik ga nu de oneerlyke pogingen voorby, om door veranderde opvatting van den
grondtekst, dit scheppen te verwringen tot ‘vormen, vervormen, veranderen,
herscheppen’ of zo-iets. Ook de lezing dat de aarde woest en ledig ‘geworden’ was,
baat ons niet. Zulke theologische uitvluchten verschuiven de kwestie,
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maar lossen niets op. Wie in een persoonlyken God gelooft, moet hem in zeer
eigenlyken zin voor den Schepper houden, daar het vóórtbestaan van de grondstof,
onafhankelyk van zyn Wil, in stryd wezen zou met zyn veronderstelde Almacht.
Tot de mogelykheid van Scheppen, is het vroeger niet-bestaan of 't eenmaal
bestaan van Niets, een onmisbare voorwaarde. Wie 't Niets ontkent, loochent de
behoefte aan goddelyke funktie. Waar niet Niets was, kon niet geschapen worden,
en waar geen Schepper is, bestaat geen God.
Dit Niets nu is evenzeer een ongerymdheid als 't verward Alles van Ovidius.
Al ware het mogelyk - en ik ontken deze mogelykheid - stof en ruimte weg te
denken, dan zou toch immer met of tegen Gods wil, de logische noodzakelykheid
bestaan hebben, juist de onmisbare voorwaarde waarop al wat is - d.i. tevens al
wat wezen kán - berust.
Met of zonder aanwezige stof, waren Vervormer of Schepper beide, verplicht zich
te onderwerpen aan de waarheid: óf dat tweemaal twee gelyk aan vier was, óf dat
ná de Schepping tweemaal twee gelyk aan vier wezen zou. Het abstrakt besef dezer
noodzakelykheid vloeit voort uit den aard der dingen. Een God die scheppen wilde,
ware dus a priori onderworpen aan de logische eisen van de stof die hy zou te
voorschyn roepen, aan de hoedanigheden alzo die z'n eigen Maaksel moesten
kenmerken vóór het bestond. Quod absurdum.
Of meent men dat wiskunstige waarheid kan onderworpen zyn geweest aan de
willekeur van een Schepper? In dat geval zou hem zelfs de voornaamste
hoedanigheid ontbroken hebben, die hy op straffe der vernietiging van zyn arbeid,
verplicht was aan 't geschapene mee te delen. Een krankzinnig God is géén God.
In onze Genesis straalt een poging door, om hem tegen die beschuldiging van
krankzinnigheid in bescherming te nemen. De dichter - 'n stout stuk, voorwaar! laat God redeneren. Hy schryft hem overleg toe. Na 't verrichten van sommige
gedeelten zyner taak, onderzoekt de Schepper de doelmatigheid van 't afgewerkte.
‘En hy zag dat het goed was.’
Zeer wel! Een redenerende God erkent onderworpen te zyn aan de wetten van
de rede. Ook het geloof aan zyn bestaan mag
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en moet alzo daaraan worden getoetst. Wat zou men zeggen van een God wiens
eigenschappen geen navraag kunnen lyden? De vraag is en blyft, of hyzelf deze
wetten heeft vastgesteld?
Zo neen... bestond de wiskunstige waarheid reeds vóór de Schepping, dan was
die Schepping onderworpen aan de eisen der logische noodzakelykheid, en de
Almacht zou vervallen zonder welke God geen God, en alle Schepping onzin is.
Zo ja... dan maakte hy zich schuldig aan een bespottelyke overbodigheid, door
het vaststellen van iets dat reeds bestond zónder zyn tussenkomst. Een overtollige
God is alweer géén God.

907.
Herhaaldelyk gebruikte ikzelf het door my afgekeurd woord wetten. By de
behandeling der eigenschappen van de stof - die tevens de oorzaken zyn van wat
wy geestelyke en zedelyke indrukken noemen - zyn we wel genoodzaakt dit woord
te ontlenen aan onze maatschappelyke verhoudingen. Zodra 't evenwel aankomt
op stiptheid, moeten wy achtgeven op het verschil tussen willekeurige bepalingen
gelyk wy maken, en de onomstotelyke eigenschappen van het Zyn.
Wy mensen maken verordeningen opdat daaruit iets voortkome. In de Natuur
daarentegen komt al wat bestaat, uit het voorafgegane voort: omdat het daaruit
volgen moet. (517 slot, 575, 839). Tot die Natuur behoren zowel wyzelf, als het
terrein waarop wy ons bewegen. Het is onze taak, en tevens ons voordeel, haar
regelen nauwkeurig te leren kennen, om zo zelden mogelyk mis te tasten in de keus
der middelen die tot ons doel kunnen leiden. Wy moeten de omdat's der Natuur
gebruiken om onze opdat's te bereiken, en juist de hiertoe nodige studie is de
Godsdienst welker beoefening ons door den aard der dingen geboden wordt. De
goede uitslag onzer werkzaamheid, doch vooral de geneugten van die studie zelf,
zyn de beloning van onze vroomheid. Wie meer eist, overvraagt. Wie iets anders
begeert, is dwaas. En wie andere beloningen toezegt is... dan slechts geen bedrieger,
als er voldoende blykt dat hy dom genoeg is om oprecht te wezen in z'n valsheid.
Ten aanzien van de hier bedoelde ‘vroomheid’ beroep ik my op den aanhef van
't hoofdstuk: ‘Het tableau’ in de Millioenenstudiën.
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908.
De Natuur zegt ons dat vyftig bomen vermeerderd met vyftig bomen, honderd bomen
uitmaken. Dit is niet bepaald, niet voorgeschreven, door 'n Schepper of Wetgever,
niet willekeurig vastgesteld door wien of wat ook... het is noodzakelyk, het is wáár:
het is! En, nog anders uitgedrukt, het is de wil van den Jehovah dien ik noemde in
900 en 901.
Wie vyftig bomen in z'n hof heeft, en dat getal wenst vermeerderd te zien tot
honderd, zal op geen andere wyze z'n doel bereiken, dan door 't byplanten van
vyftig andere bomen. Geen God, geen heilige, geen profeet, geen theoloog, kan
bewerken dat zyn opdat bereikt wordt zonder gehoorzaamheid aan het omdat van
de Natuur, die niet toelaat dat vyftig en nogeens vyftig, meer of minder zouden zyn
dan honderd. Een God die ánders wilde, moest ontheven worden van de Regering
over 't Heelal, een onttroning waarmee zich in dat geval de logische noodzakelykheid
terstond zeer handig belasten zou.
Wie nu zo'n God bidt om ditmaal, bywyze van byzondere gunst tevreden te zyn
met negen-en-veertig bomen, met achten-veertig, met al wat men wil behalve de
noodlottige vyftig, zou hem - by 't minste besef van integriteit aan zyn kant - boos
maken. Er staat geschreven - in den bybel zowel als in de hersens van ieder denker
- gy zult den Here uw God niet verzoeken, m.a.w. ge moogt hem geen malle dingen
voorstellen.
Deze verzoeking nu is niet zozeer af te keuren omdat er kans bestaat dat die God
in onze zotterny zal toegeven - hy kán niet! - als wel misdadig jegens onszelf. Al
verleiden wy God niet tot onmogelyk plichtverzuim, we begaan moord aan ons
gezond verstand door de veronderstelling dat dit verleiden mogelyk wezen zou.
Men meent hier misschien dat ik myn voorbeeld te laag koos. ‘Wie zou zo krankzinnig
zyn, vraagt men? Dat verbod tegen het “verzoeken van den Heer” doelt op
wonderen... op 't verlangen van iets ongerymds...’
Al wat niet naar den aard der dingen geschieden moet zonder de minste
tussenkomst van een God, is juist even ongerymd als dat twee maal twee iets anders
dan vier zoude uitmaken. Wat wy wensen, komt óf overeen met de wetten der
Natuur, óf 't komt daarmee niet overeen. In 't eerste geval is God overbodig. In 't
tweede onbevoegd. In beide gevallen machteloos.
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En toch wordt er gebeden, gebeden! Er wordt gebeden om regen en om droogte,
om goeden oogst en om zege op den vyand... die óók bidt! Arme God!
Zo-even las ik in de vertellingen waarop de Generaal Trochu de franse Assemblée
Nationale onthaalt, de prachtige oorzaken die hem belet hebben vainqueur te zyn.
Om te bewyzen dat hy tegen den oorlog gestemd was, geeft hy een testament te
lezen, waarin daarvan getuigenis wordt afgelegd. Dit stuk begint met de woorden:
Je demande à Dieu d'écarter de mon pays les douloureuses épreuves qui le
menacent...
Daarop volgt een kleine beschryving van die aanstaande ongelukken, waaruit
men mag opmaken dat de man zich niet veel heil voorstelde van z'n bidden. Doch
dit ga ik nu voorby, schoon 't my dienen kon als bewys voor 't wantrouwen op Gods
macht, zodra hy in konflikt geraakt met den aard der dingen: met myn God. Op 't
eind vraagt onze vecht- en bidman nog eens dat God Frankryk redden moge...
Nu vraag ik of deze zotterny iets minder ongerymd is dan 't verlangen dat men
om vyftig bomen tot honderd bomen te maken, ditmaal moge volstaan met het
byvoegen van minder dan vyftig?

909.
Alle waarheden, konsekwente gevolgen slechts van 't voorgaande, zyn even
eenvoudig, en zy die aan een persoonlyken God geloven, durven slechts dan zyn
tussenkomst inroepen, als de reeks der syllogismen waaruit het gehoopte of
gevreesde moet voortvloeien, door meerder uitgebreidheid hun
waarnemingsvermogen te boven gaat. (167) Er wordt gebeden om regen omdat we
geen kontrôle hebben over de massa damp waaruit ze geleverd wordt, maar niemand
waagt het aan te dringen op vermeerdering van 't hem bekend aantal muntstukken
in z'n portemonnaie. Het heeft er veel van, of men meent dat God wel genegen is
wonderen te doen - d.i. afwyking te gelasten van den aard der dingen - mits men
hem nooit kunne bewyzen dat de verleende hulp in stryd was met gezond verstand.
Men mag dus aannemen dat-i zich voor z'n wonderen schaamt. Het is dan ook zeker
hierom dat er wel gebeden wordt om 't
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herstel van 'n kranke, maar aan een verzoek om opwekking uit den dood, waagt
zich de hardnekkigste bidder niet.
Daarnu overigens - altyd onder de voorwaarde dat het verlangde kan worden
voorgesteld als iets natuurlyks - het vertrouwen op Gods tussenkomst aangroeit
naarmate de zaak waartoe die wordt ingeroepen, ingewikkelder schynt, volgt hieruit
vanzelf dat dit vertrouwen in omgekeerde verhouding staat tot onze kennis en
ontwikkeling. Hoe minder wetenschap alzo, hoe meer geloof. Men mene echter niet
dat alleen eigenlyk gezegde wetenschap de tegenvoetster is van goddienery.
Oordeel, vlyt, moed, karakter, al wat den mens tot mens maakt...

910.
't Is waarachtig niet te verwonderen, dat die Trochu den vyand niet verjaagde. Een
generaal met godsdienst en krygskunde... 't was te veel! Misschien moest ik zeggen,
't was te weinig... tegen zoveel Pruisen.
In verband met 475, nodig ik den lezer uit, het verslag van dien officier over de
laatste vecht-episoden aandachtig te lezen. Ook 't stuk van z'n kollega Changarnier,
waarop deze onlangs 't nieuwsgierig Frankryk onthaalde, is de moeite der ontleding
waard. Met enige oplettendheid - en Vrye Studie! - zal men ontwaren dat de
vechthelden, evenals moralisten die steeds principes by de hand hebben om 't
goede na te laten, altyd grondbeginselen van hoog militair-wetenschappelyken aard
weten aan te voeren, die hun verbieden den vyand op z'n kop te slaan.
Het stuk van Trochu is niet slechter dan de meeste van die soort - dat heet: 't is
ellendig - en ik heb daaruit weer een en ander geleerd, waarvan ik den lezer
deelgenoot maken wil. Om een krygskundig plan waardoor zeker de Pruisen waren
vernietigd geworden - als God het gewild had - in behoorlyk licht te stellen, begint
hy met 'n soort van lesje aan de leken. Hy wil hen op de hoogte brengen van de
Kunst. Dat plan was:
très simple, très pratique, très hardi...
Zeer wel, maar de kunst, de kunst, waar blyft de kunst? Ziehier. Het plan was
gemaakt volgens een principe...
Alle moralisten in de Assemblée staken zeker de oren op. Trochu doceerde:
‘C'est un principe que lorsqu'une armée doit prononcer un
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effort dans une direction donnée, il faut que cet effort soit prononcé dans la direction
où cette armée n'est pas attendue...’
Ziedaar de krygskunst die ik uit Trochu's redevoering gehaald heb. Ik
‘prononceerde’ allerlei ‘efforts’ om z'n oorlogswysheid diep te vinden, maar 't lukte
niet. Wel slaagde ik in 't begrypen hoe zó'n man behoefte voelt aan een God. 't
Verwondert me dat hy er slechts één heeft. Me dunkt, een hele Olymp was niet te
veel voor zoveel domheid.
Het is nu maar te hopen dat de Pruisen dat fameuse stuk niet te zien krygen. Is
het niet wat onvoorzichtig, zo slordig om te gaan met de fynste fynigheden van 't
métier?
Men moet evenwel erkennen dat Frankryks vyanden in dezelfde al te naieve fout
zyn vervallen. Ook zy hebben aan Trochu een krygskundig grondbeginsel verklapt,
dat in diepzinnigheid met het zyne om den voorrang strydt, en waarvan hy zekerlyk
by gelegenheid gebruik zal maken. Hy verhaalt namelyk dat de vyand zich versterkt
had:
‘Il rendait ses lignes inabordables...’
Hoe deed hy dit? Lezer, schrik niet, maar ik kan u niet beloven dat de zaak zal
aflopen zonder verbazing:
‘Les Prussiens ont appliqué ce principe moderne: que pour défendre une route,
il ne faut pas se mettre sur la route, mais à côté, tandis que la route reste accessible
pour les transports...’
Men ziet, er is weer een principe by. En wel 'n modern principe! 't Vorige was
zeker ouwerwets.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik, om voor zoveel nodig de scherpte te
rechtvaardigen van m'n uitvallen in 753, vlgg. Ik noem daar ergens de taktiek van
den aartsengel Michaël: gedemodeerd. Trochu's woord: ‘principe moderne’ maakt
deze en dergelyke persiflages tot nuchtere waarheid... een onderscheiding waarin
myn spotternyen zich dikwyls verheugen.

911.
Men verwondere zich overigens niet te zeer, deze nummers over den dapperen
Trochu aan te treffen op deze plaats. Als hoofdoorzaak van de fouten in ons
Onderwys, beschouw ik de godsdienst. By 't behandelen van onnozel godsgeloof,
kan zeker soort van soldatery moeilyk buiten spel blyven. Zyn 't niet de gelovers,
die den ‘Heer der heirscharen’ uitvonden, den mili-
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tair-God by uitnemendheid? Nooit kwam het in hun hersens op, een god te scheppen
voor nachtwachts, visserlui of apothekers. Nooit hoorde ik van een ‘Heer’ der
Posteryen, der Registratie, der Indirecte Belastingen, of van de Stoomvaart. En dit
is te verklaren. Het Oude Testament, de grondslag van ons tegenwoordig
verstandsbederf, is één doorgaande vechtpreek, één roffel des geloofs. God-dienen
en vechten wordt in die handleiding ter zaligheid zo onuitpluisbaar dooreengemengd,
dat we waarachtig wel 'n nieuwen God zouden nodig hebben om die twee elementen
behoorlyk te ontwarren.
Een van de duidelykste voorstellingen der vermenging van Goddienery en
vechtlust, gaven ons - na de Joden - de engelse Puriteinen. Ze waren te preuts om
poppen of prentjes te maken, anders hadden we 't genoegen gehad afbeeldsels
van onzen Lieven-Heer te aanschouwen, in volle uniform met sleepsabel en
lontgeweer. Ook de taal van die mensen riekte naar de Jodenkazerne. En zelfs de
namen die zy droegen, herinnerden aan de oud-testamentische gewoonte om in
den naam van een kind de gedachtenis te bewaren van een of andere byzonderheid.
In 't leger van Cromwell pronkte zekere byzonder gelovige snoeshaan - ik meen
dat-i Burdett heette - met de volgende voornamen: Als. Christus. Niet. Voor. Onze.
Zonden. Gestorven. Ware. Zou. Ik. Eeuwig. Verdoemd. Zyn. Amen... Burdett.
Ik vraag of die mensen behoorlyk ontwaakt waren uit de biologische verdoving
van den Drutni-tyd?
En wyzelf?

912.
Wat overigens de zeer speciale bemoeienis met oorlogszaken van onzen
tegenwoordigen Drutni aangaat, het is opmerkelyk dat de katholieken, die - op 't
voetspoor trouwens van Grieken en Romeinen - zo oneindig veel verschillende
attributen toekennen aan diverse Heiligen, de belangen van de hogere vechtkunst
aan geen van hun ondergoden hebben durven opdragen. Sint George representeert
slechts persoonlyken moed. Hy heeft dan ook geen aanspraak op hoger standpunt,
daar z'n overwinning op dien draak weinig ingewikkelde evolutiën vorderde. Hy
hoefde 't beest maar dood te steken. Bovendien hy kommandeerde geen leger,
geen bataillon, geen peloton, geen
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escouade zelfs, en had dus niets te maken met strategie, en ternauwernood met
taktiek.
Er zyn heiligen die tandpyn genezen. Heiligen tegen geldgebrek. Heiligen belast
met jachtzaken. Heiligen voor hoefsmeden. Heiligen om aan te roepen in watersnood,
in barens-nood, in allerlei anderen nood. Heiligen te voet en te paard, te water en
te land... maar 't oppergezag over de ‘heirscharen’ blyft de specialiteit van onzen
Drutni in hoogsteigen persoon. Vergis ik me hierin, en zou misschien Michaël... ik
erken m'n onkunde. Dit is zeker, de brave Trochu spreekt van dien Michaël geen
woord.
Anderen misschien verwyten my dat ik de Heilige Maagd tekort doe, die naar men
verzekert in Spanje den rang gehad heeft van Kapitein-Generaal der infanterie...
Ook háár naam noemt Trochu niet. Hy spreekt alleen van God, en daaraan houd
ik my tot ik beter onderricht zal zyn.
Gy die lacht om Sint Joris met z'n lintwurm, om de epauletten van Moeder Maria...
koopt u 't recht tot dat lachen, door 't afschaffen van de zotterny die gy dryft met uw
Heilige, met uw ‘Heer’ die zich evenmin met onze oorlogjes bemoeit als Sint George,
Michaël en de Heilige Maagd.

913. Vervolg: Onderwys, in verband met het godsbegrip en met
de studie van den aard der dingen.
Indien ik my in de vorige nummers verder had mogen verdiepen in de werking van
't ‘geloof’ op krygskunde, zou ik den dapperen Trochu willen vragen of hy gediend
wezen zou met officieren die hun verplichtingen op God endosseren? Ik gis neen.
Daar we nu echter bezig zyn met Onderwys, vraag ik aan onderwyzers of ze by
voorkeur leerlingen verlangen, wier verstand in slaap werd gewiegd?
Al zy 't dan, dat onbedorven scherpte van oordeel die zich openbaart in lastig
vragen, den leraar somwylen in verlegenheid brengen kan - alleen echter in 't geval
dat hy te laag staat om nu en dan z'n onwetendheid te erkennen - toch zal niemand
beweren dat men gemakkelyker iets leert aan een stompzinnig kind dan aan 't kind
dat helder van geest is.
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En al ware dit anders, niemand zal het durven erkennen. We mogen dus aannemen
dat het verstandsbederf waarop ik doelde in de voorgaande nummers, door niemand
wordt voorgesteld als een wenselyke zaak...
Welnu, dan vraag ik waarom we daaraan niet een eind maken? Zolang wy in
steden en dorpen, hoger, middelbaar en lager Onderwys doen voorafgaan door 'n
stelselmatig idiotiseren van 't jonge geslacht, hebben wy het recht niet, van dat
Onderwys iets goeds te verwachten. De vervloekte nachtmerrie die op ons verstand
ligt te ronken, moet worden afgeschud. We behoren den moed te hebben, wyzelf,
wy ouderen en ouders, tot de vraag: wat is waar... wat is niet waar? Den moed ook,
het gevondene te tonen aan onze kinderen. Den moed vooral hún denkvermogen
ongehinderd te laten opschieten, zonder het te knotten uit laaghartigen angst dat
het eenmaal óns begrip zal te boven gaan. Elk kind is bestemd z'n ouders te
overtreffen, gelyk de edelman die z'n vader met vier kwartieren te boven gaat. Op
elke nieuwe generatie rusten nieuwe plichten. Ook hierin, gelyk altoos, is stilstand
achteruitgang.

914.
En... we stónden stil! We gíngen achteruit! De achttien eeuwen die verliepen sedert
Augustus, werden slecht besteed. Van de eerste zes-, achthonderd jaren weten we
weinig, en dat weinige is bedroevend. Het eerste rechtstreekse gevolg van 't
Christendom was barbaarsheid. De daarop volgende duizend jaren zyn zo vol
hemelse zaken, dat de tegenwoordige Mensheid - ik spreek van 't beschaafd en
christelyk Europa - niet behoorlyk te eten heeft. Met al onze Industrie, met onzen
Stoom, met onze Werktuigkunde, met onze fabriekmatige verdeling van den arbeid,
lydt het merendeel des Volks gebrek. Gebrek aan vermaak, aan uitspanning, aan
genot, aan geluk, aan brood... dat is tevens, alles saamgenomen: gebrek aan deugd.
Niets is onzedelyker dan armoed, heren hemel-moralisten! Indien uw God daarover
anders denkt - en 't is wel mogelyk, want hy is tot het zotste in staat - dan noem ik
hem een barbaar, d.i. alweer: géén God!
En - ziehier het punt waarin de fouten van onze opleiding tot hoger en lager kennis
ineenlopen - de geestverstomping die op
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álle scholen wordt aangekweekt, maakt de vraag of de geringe stand meer leren
moet, dan wel de hogere beter, tot 'n overbodigheid. Ik behandelde die kwestie, niet
om ze op te lossen, maar om te wyzen op de huichelary waarmee zy gedurig wordt
op den achtergrond geschoven.
Dat wy den ‘geringen man’ het tweesnydend zwaard der wetenschap niet in de
hand durven geven, blykt... uit het stuk van den heer Hemkes, en uit den prys van
't onderwys op onze hogere-burgerscholen. De kennis moet privatief eigendom
blyven, zy 't dan niet als in vroeger eeuwen, van den vechtadel en de monniken dan
toch van de aristokratie der kruieniery die 'n ‘fatsoenlyke opleiding’ betalen kan. En
om te voorkomen dat zelfs in dezen stand het weten niet oversla in willen, wordt
ook hier 't onderwys voorbereid en gesausd met 'n narkotisch mengseltje van ‘Geloof’
dat tegelykertyd den Mecklemburgsen Prügel uitwint, en volkomen dezelfde kracht
heeft als 't voorschrift: maak ze untertänig, Herr Schulmeister!
Gnädigst aufzuwarten! is 't antwoord dat ons door bakers, katechiseermeesters,
onderwyzers... door ouders zelf - is 't geen schande? - gegeven wordt. Ik geloof 't
graag dat men den stok missen kan, als men over bliksemen en verdoemenis te
beschikken heeft! Wie zou niet gedwee worden onder zo'n tucht?

915.
Ik zeide in 861: men dringe den geringen stand geen onderwys op, doch belemmere
de ontwikkeling niet waar ze verlangd wordt. Dit belemmeren geschiedt. Om nu van
financiële beletselen niet te spreken, wordt er niet door 't ‘geloof’ tevredenheid,
berusting, nederigheid, zelfverguizing geleraard? Is niet die hele godsdienst één
wyzen op den Hemel - waar alles beter wezen zal! - om de patiënten tevree te stellen
met 'n Aarde... waarop zeer veel verkeerds, en 't brood duur is?
De ware mensenvriend wekt op tot óntevredenheid met het gebrekkige. 't Is niet
waar, dat onze funktie bestaat in lyden, torsen, hongeren, jammeren. 't Is niet waar,
dat wy geboren werden om 'n God te amuseren met onze marteling... goede, domme,
welmenende Bellamy, dat zweer ik by open venster! Maar met minder succes dan
gy. Dit moet ik erkennen.
Want zyzelf die 't meest lyden onder de biologie waarmee men
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geslaagd is hun geest te verstompen, zouden... iets dapperder dan Ockerse
misschien...
Nu, dat ze tegen my in zweren zouden, durf ik niet verzekeren. Misschien gunden
ze zich daartoe den tyd niet, omdat er haast gemaakt moest worden met het stenigen
van den man die de onbeschaamdheid had hen te waarschuwen tegen bedrog.
Wraak over bewezen dienst gaat nog vóór Godsdienst, naar 't schynt. Ik sprak van
honger lyden. En op den klank af, denkt men by dit woord by uitzondering aan de
armen, of aan wie als zodanig bekend staan. Helaas, niet zy zyn de ongelukkigste
slachtoffers van de godsdienst-verstomping. Een zeer groot gedeelte van onzen
middelstand leeft ellendig. Het lust me heden niet dit aan te tonen op de wyze als
waarop ik in 451 het budget van den werkman behandelde, maar wel vraag ik
hoeveel levensgenot er kan plaats vinden naast dat onophoudelyk kampen om niet
onder te gaan in den vreselyken stryd ums Dasein?

916.
Ik predik óntevredenheid! Ik beweer dat het plicht is geen genoegen te nemen met
'n stand van zaken die... den allerkwaadaardigsten God onteren zou.
Wie nu meent dat ik socialistische of communistische roering voorsta, heeft my
zeer slecht begrepen. Juist het tegendeel.
De tegenwoordige Franse pers, die allerfatsoenlykst-ellendig is, affekteert afschuw
van 't Atheïsmus. De mannen van de Commune ontheiligden de kerken, schoten
priesters dood, enz. Kerken en priesters representeren naar 't klein begripje van de
franse krantenlymers, de Godsdienst en zelfs God.
Dit nu is een dwaling in 't algemeen, en misschien tevens in dit byzonder geval.
Het kón zyn dat de communards, als Elias in I Koningen XVIII, die priesters slachtten
om God genoegen te doen, en dan zou deze manifestatie eer van byzonder strenge
gelovery getuigen, dan van Atheïsmus. In hoever dit van toepassing kan geweest
zyn op de Paryzenaars, weet ik niet. Gemakshalve echter wil ik toegeven dat deze
plunderaars, rovers en moordenaars álle goden opzy hadden gezet, en dus in den
zeer letterlyken - d.i. in dit geval slecht-begrepen - zin des woords, atheïsten waren.
Welnu, dan noem ik hen zeer dom. Ik verwyt hun dat zy den katechismus van 't
redelyk ongeloof niet kenden, en blykens
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hun handelingen nog altyd besmet waren met de bespottelyke vooroordelen uit de
dagen van 't kerkgaan.
Hebben ze niet - op kleiner schaal altyd, en onder verreweg verlichtender
omstandigheden - precies hetzelfde gedaan wat weinig dagen later, zonder
noodzaak, en alleen uit vuile wraakzucht, verricht is door de gelovers?
Schaamt u, ongelovigen te Parys, ge hebt u gedragen als Christenen! Gy die u
den eernaam van atheïst aanmatigt, hebt gebrand en gedood als kerkgangers, als
kwaadaardige vromen, als Eliassen! Gy die voorgaaft geroepen te zyn tot de vryheid
van de Rede, hebt u laten vervoeren tot afdwalingen, als waart ge nog immer
gebogen onder het juk van een God! Schaamt u! Wat baat het, of men de bloedige
traditiën van den persoonlyken Jehovah wegwerpt, indien men niet door daden
toont een dienaar te zyn geworden van den aard der dingen die ons zo duidelyk
voorschryft wat we te doen en te laten hebben! Hoe, ge bestrydt dwingelandy, en
voert tirannie in! Ge klaagt over mishandeling, en ge mishandelt! Ge schreeuwt
wraak over gemis aan 't nodige, en ge verstoort, ge verwoest, ge vernietigt? Schaamt
u!
Schryft dát de Natuur voor? Is dát 'n gebod van de Rede?
Arme verdoolde Atheïsten te Parys, ik raad u aan, ter school te gaan by de
werkelykheid, by 't gezond verstand, by de waarheid die te lezen staat in den bybel
der feiten. Ik verzeker u, ik bezweer u, dat woestheid...
Och, er valt niet meer te bezweren. De mannen zónder God te Parys, zyn
doodgeschoten door de mannen van Versailles mét God, en hieruit blykt ten
duidelykste dat gelovery de zachtmoedigste zaak van de wereld is.

917.
Maar onbeschaamd zyn de vromen wel, al zyn 't dan op dezen ogenblik in Frankryk
slechts vromen d'occasion. De voordelige wind waait de geloofshaven in, en met
'n beetje Hyacinthische zeemanschap tracht men daar voor anker te komen, zonder
ál te nauwkeurig te gelyken op de voorgangers die men gister uitschold voor
dompers. Ja, onbeschaamd zyn ze wel! Want er behoort front toe, om na achttien
eeuwen moord en doodslag mét God, nu doodslag en moord toe te schryven aan
't afzetten
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van dien God. De Commune-mensen te Parys waren atheïsten van jongen datum.
Ze waren by 't ‘geloof’ opgebracht, omgeven door ‘geloof’, geplaagd, gesard,
gepynigd door ‘geloof’. Meent men dat de biologie van zó langen tyd op eenmaal
zou veranderen in volslagen wakkerheid? Ook de eerste bisschoppen onder de
Heidenen zagen iets door de vingers. Waarom dan nu terstond volmaaktheid te
vorderen van nieuw bekeerden, die gister nog behoorden tot de Christenkerk? Is
dit niet zeer onbillyk? Gunt de Mensheid achttien eeuwen ongeloof met natuurstudie,
o Christenen, en ziet dan eens of er nog geroofd, gebrand, geplunderd en gemoord
wordt! Achttien eeuwen? Ik vraag slechts honderd jaren, den tyd om drie geslachten
te doen rypen!
Myn verachting voor de fatsoenlyke lui die op 't ogenblik in Frankryk baas spelen,
noopt my iets minder laag neer te zien op de dryvers van de Commune, dan ik zou
gedaan hebben indien de zaak anders ware afgelopen. Het schynt wel of de
tegenwoordige Regering, met behulp van haar wegloop-generaals, zich tot taak
gesteld heeft den geslagen vyand te verheerlyken door de vergelyking met de
overwinnaars. Er behoort buitengewone scherpte van blik toe, en een zeer
onbevangen oordeel, om de oproermakers niet voor 'n soort van grote mannen te
houden, als men hen plaatst naast Thiers, Favre, Trochu, Mac-Mahon, Ducrot,
Gallifet en konsorten.
Ik wil niet toegeven in dit optisch bedrog, en verklaar dat ik het ongeloof van die
Paryse raddraaiers voor 'n ongeloof de pacotille aanzie, te slecht gekonditionneerd
om op de markt der wysbegeerte als behoorlyke koopwaar te worden uitgestald. Ik
houd meer van Bellamyse onnozelheid. Ja zelfs de ongave Keulse processie-mensen
staan me nader, en zyn me liever.
Wie gelet heeft op myn oordeel over zeker soort van liberalen, zal dit begrypen.

918.
Ja, ik dring aan op ontevredenheid! Ik wenste dat ieder doordrongen ware van den
lust tot genieten, tot het verspreiden van genot, tot deugd! De man die een ellendig
leven voortsleept, en daarin - gesteld dat verbetering niet absoluut onmogelyk is berust, noem ik naar myn godsdienstbegrip: misdadig. Het is
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zyn plicht, middelen te beramen en aan te wenden ter verhoging van z'n standpunt...
excelsior! Tot het vinden van die middelen, tot de doelmatige toepassing daarvan,
is oordeel nodig, kennis, yver, moed, geduld... altemaal eigenschappen die
aanhoudend door Godsdienst in de gemoederen werden gesmoord.
In het terugkeren tot de Natuur bestaat dan ook de ware zedelykheid, die ons
behoort te onderscheiden van gelovers, andere barbaren en dakpannen.
De gelover moordt, rooft en mishandelt - ja zelfs by uitzondering doet hy 't soms
niet - omdat zyn God het wil of niet wil. In beide gevallen is de dryfveer onzedelyk.
De barbaar zonder geloof moordt, rooft en mishandelt - ja zelfs by uitzondering
doet hy 't soms niet - omdat zyn God het wil of niet wil. Die God heet in zulk geval
Attila, onbeteugelde zinnelykheid, lafhartigheid of vrees voor weerwraak. In alle
gevallen is de oorzaak van daad of onthouding onzedelyk.
De dakpan valt ons op het hoofd ‘zonder te weten wat ze doet’. Wy vergeven het
haar... als wy den slag lang genoeg overleven. om den tyd te hebben tot die laatste
belydenis van óns geloof (Lucas XIII vs 34). Haar vergryp is slechts onzedelyk,
voorzoverre álle gemis van 't positief-goede een boosheid is. De godsdienst van de
Rede leert ons dat zy in allen geval minder streng te veroordelen is dan de ónzede
waarop ik doelde in de vorige alinea's.

919.
De atheïst die aan elken ‘Heer’ - hy hete dan Attila, vrees, domheid of bybelgod,
den dienst opzei, heeft hoger plichten te vervullen, en moet zyn genot zoeken in
zware verantwoordelykheid. Dat men hem z'n Vrye Studie moeilyk maakt, dat de
heidense Saksers hem martelen omdat hy de hand durfde slaan aan hun afgoden...
nu ja, ook dit ligt in de wetten der Natuur. In de studie dierzelfde wetten zal hy de
kracht vinden, om óf staande te blyven, of zó te bezwyken dat zelfs zyn ondergaan
voordeel brengt aan de goede zaak.
Ik doe een beroep op de weinigen die ruiterlyk gebroken hebben met de
overleveringen uit den Drutni-tyd, ter opwekking om in hún kring het monster biologie
te bestryden. Maar vooral richt ik deze aanbeveling tot de duizenden en duizenden
die tot heden
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toe den moed misten openlyk voor hun mening uit te komen. Houdt mensenvrees
u terug? Ik verzeker u dat we talryker zyn dan ge meent... al blyft het me leed doen
dat gy gewacht hebt op deze verzekering, voor ge besloot getuigenis af te leggen
van uw vererend ongeloof. De man met wien gy zo-even zalvend over God spraakt,
wachtte misschien op 'n wenk, een blyk, een blik slechts van uw kant, om zich aan
u te openbaren als geloofsverwant. Gy van uw zyde hebt hém bespied, en stondt
gereed hem by te vallen indien hy...
Komaan, niet gehuicheld! niet geschipperd! twee maal twee is vier, en een
persoonlyke God is 'n ongerymdheid!
Gy moogt het geloof aan dien God niet nalaten aan uw kinderen. Zy hebben recht
op waarheid... de ‘legitieme portie’ van elk jonger geslacht! Ge moogt uw overtuiging
niet vervreemden aan kerken, kloosters en Lieve Heren... die verderfelyke ‘dode
hand’ van mensenwaarde, ontwikkeling, vooruitgang, geluk en deugd! Ge moogt
uw kinderen niet overgeven ter verstandsverkrachting aan magnetiseurs, theologen,
bidders, godvruchtige schoolmeesters, heksenbezweerders, wichelaars, dominees,
spookverdryvers, duivelbanners, priesters... gy moogt dit niet. En al ware het dat
uw kroost, ten gevolge van deze onthouding, zich na enige tientallen jaren wat
minder sterk voelde in dubbele o's, Dordtse stapelrechten of Uniën van Utrecht...
het zal daarom niet lager staan in de hiërarchie der schepselen waarmee de grote
Natuur de oneindige ruimte vult.
En gy, ouders, die beweert dat de rang als Mens, d.i. denkend wezen, dien ik
voor uw kinderen vorder, niet voldoen zou aan de eisen der Maatschappy...
Eilieve, voedt gy ze dan voor 'n Maatschappy van barbaren, dieren of dakpannen
op?
Ik ga nu 't zonderling getuigschrift voorby, dat door zulke aanmerkingen wordt
uitgereikt aan de geloofsbeschaving, om de opmerking te herhalen dat het
kretiniseren der kinderen, ook van het allerlaagste standpunt beschouwd, slechte
vruchten draagt. Noemt ge wellicht myn aandringen op de ontwikkeling van
mensenwaarde, een hoogdravende frase - gy die durft spreken van
hemelburgerschap! - het zy zo! Met en door uw gelovery-verstomping maakt ge uw
kinderen tot slechte smeden, tot
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mislukte kooplui, tot ellendige Volksvertegenwoordigers, tot domme ministers...
En, mocht zelfs déze bedenking niet ordinair genoeg wezen, niet plat genoeg,
niet laag genoeg by den grond? Ziehier dan: gy gelovers maakt uw kinderen tot
onbekwame kostverdieners. Dit zal genoeg zyn, naar ik hoop, om u te bewegen tot
verandering van stelsel.
Aan die verandering is behoefte, zowel wat het Onderwys van den lageren stand
aangaat, als ten aanzien der beginselen van 't Onderwys aan de zogenaamd hogere
klasse.
Herhaaldelyk vraagde ik, wat beogen wy? Veredeling, Ontwikkeling, Beschaving?
Ik blyf altyd wachten op een duidelyk, tastbaar, welsprekend kenmerk van dit
alles. Ik zoek naar blyken van stoffelyke welvaart.
Dit eis ik en wel niet zozeer nu als doel van ons streven - hoezeer ik daarop ook
als zodanig aandring - doch als getuigenis van rationeel-praktischen zin, als eerste
voorwaarde van zedelyke en verstandelyke gezondheid. Het schone desideratum
omtrent 'n individu: een gezonde ziel in een gezond lichaam, is almede ten volle
van toepassing op 'n Maatschappy, op 'n verzameling van individuen. De God van
'n Volk in lompen, is geen God. Een God die beschaamd moet staan over den
stoffelyken toestand van z'n aanbidders, is geen God. Een God die geen geluk geeft,
is geen God!
En een hongerend volk is een barbaars Volk, al kon het duizend gebedjes
opzeggen, met of zonder kruis slaan. Een hongerig volk is 'n barbaars volk, al had
het milliarden ‘Heren’ ja - erger dan dat! - al had het er slechts één: den dommen,
tirannieken, bloeddorstigen, jaloersen, wispelturigen, parasitischen, onmogelyken
God van den bybel.
Zolang we niet genezen zyn van den kanker des geloofs, is alle verbetering van
onderwys - d.i. 't geschikt maken tot de studie der wetten van het zyn - een
onmogelykheid.

920.
Of dat Onderwys behoort tot de bemoeienis van den Staat? Met terugzicht op 't
vorig nummer, zou ik me kunnen ontslagen rekenen van het behandelen dezer
vraag. Zolang we behept
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zyn met godgeloof, komt het er weinig op aan, of de zaak tweemalen bedorven
wordt, eens uit den Hemel, eens uit Den Haag. Toch wil ik enige opmerkingen
meedelen, die misschien dezen of genen op 't denkbeeld brengen zullen, dat er
nogal een en ander te verbeteren valt in de methode van Karel den Grote en de
zeer godvruchtige Lodewyken.
Evenals in de dagen van die potentaten, bestaat er nog altyd grote behoefte aan
inmenging van de Regering. Jammer maar dat deze behoefte aan één zyde is,
namelyk aan de kant van den Staat zelf, die sedert onheuglyke tyden het Onderwys
tot 'n regeermiddeltje gemaakt heeft. En... ziehier ons alweder aangeland in de buurt
der Mecklemburgers: maak ze untertänig, Herr Schulmeister!
Het spreekt vanzelf dat de Staat zich met het Onderwys bemoeit. Zouden de
bewoners van 't dorp waarop de heer Hemkes het oog heeft, zich niet schamen een
hoofdonderwyzer in zulken toestand te brengen of te laten, indien de zorg voor de
ontwikkeling van hun kinderen aan henzelf ware overgelaten? Zou niet de Staat
gevaar lopen van te véél verlichting, indien het Onderwys zich uitbreidde - of regelde
althans - naar de natuurlyke behoeften des Volks?
De inmenging van den Staat kan in onze eeuw geen ander doel hebben, geen
ander gevolg althans, dan de verlichting binnen zeer enge grenzen te beperken.
De resultaten wyzen dit uit.
Wie met deze resultaten niet tevreden is, moet aandringen op uitsluiting van de
Regering, en dit te meer omdat - ook al ware deze mening onjuist als grondbeginsel
- de personen die een regering uitmaken, zelden bevoegd zyn tot het beoordelen
van wysgerige vraagstukken. Tengevolge van de zotte konventiën waarin wy
gewoonlyk berusten om den wille van 'n beetje kalmte (7) is het niet de élite van
een Volk die aan z'n hoofd geplaatst wordt. De Adel der Middeleeuwen was soms,
vaak, zeer dikwyls, niet op de hoogte van z'n roeping, maar de stembus-aristokratie
onzer dagen deugt per se niet. De kans op uitstekende voorgangers was in vroeger
tyd zeer gering. Heden is ze nul. (Deel III, blz. 178).
Is 't dus niet gevaarlyk, stem toe te kennen in de allerhoogste maatschappelyke
belangen, aan mensen die door de keus hunner
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medeburgers werden gestempeld met het brandmerk: verregaande middelmatigheid?
Doch al ware dit eenmaal - by uitzondering - anders, ook dan moet de inmenging
van den Staat smorend werken op ontwikkeling, omdat zy altyd eenzydig is, altyd
gekneld in de uniform van de eeuw. Men lette eens op de door den Staat
geprekoniseerde wegwyzers in de dagen der synode. Droeg niet alles de kleur van
Predestinatie en Vrye Genade Gods? Thans, en altyd, bestaan er by Regeringen
dergelyke Shibboleth's, ze mogen dan al of niet beschreven zyn. De onbeschrevene
zyn de minst gevaarlyke niet. Meent men dat in onze dagen een medicus die de
vaccinatie afkeurt, kans hebben zou op 'n leerstoel?
Het enig onderling verschil dat er tussen hedendaagse personae gratae bestaan
kan, is te zoeken in den datum van hun aanstelling, in verband gebracht met de
oscillatiën der zogenaamd-politieke meerderheid. De oneindigheid van 't Zyn, en
de daaruit voortvloeiende oneindigheid van begrip en richting, zien wy ingekrompen
tot 'n armzalig op-en-neerwippen van de twee povere gedachten die den helen
katechismus vullen der armen van geeste: Liberalismus of Behoud. Men is óf 't een
óf 't ander, en meent daardoor iets te zyn.
In dezen nauwen kring beweegt zich alles wat van Staatswege uitgaat. Dat wil
zeggen: het beweegt zich niet. En stilstand, dit weten wy, is dood en verrotting.
Onze professortjes, onze meestertjes, zyn produkten uit dezelfde fabriek waarin
zyzelf geroepen worden tot het voortbrengen van nieuwe produkten. Zo gieten wy
alles in één vorm, en die vorm is... officieel slecht. Het bewaren van onze
oorspronkelykheid - het uitzet toch dat aan ieder wordt meegegeven by z'n intree
in 't leven! - wordt hoe langer hoe zeldzamer, en wie zich daaraan schuldig maakt
- er hoort moed toe, by Herkules! - is 't mikpunt van al de kleine mannetjes die 'n
Onderwysje knipten naar 't mikroskopisch modelletje van hun leest.
Vóór we den Staat het recht toekennen zich te bemoeien met de allerhoogste
belangen der Mensheid, zouden wy in allen geval moeten aandringen op een
geloofsbelydenis omtrent het doel dat er met Onderwys beoogd wordt. In de eerste
plaats zou hierby oprechtheid kunnen gevorderd worden, een eigenschap die in re-
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geringslieden naar den tegenwoordigen trant, onbestaanbaar is. Geen Behouder
durft zeggen: ik begeer voor my en de mynen alleen, de soort van Verlichting die
te verkrygen is met behulp van Cicero, muziek, God, geloof, fatsoen en grondbezit.
De andere Verlichting die voortvloeit uit 'n mengseltje van Goden hongerlyden, is
voor myn broeders in den Here: 't kanaille.
Geen liberaal heeft den moed aan te dringen op de ware gelykheid voor de wet,
die bestaan zou:
óf in 't openstellen voor allen van de gelegenheid om zich naar den drang van
Trieb en gaven te bekwamen,
óf in 't wegruimen van de beletselen die thans door de wet aan die natuurlyke
ontwikkeling worden in den weg gelegd.
De slotsom is dat de Behouders niet behoudend zyn, en de Liberalen niet liberaal.
Ons Onderwys is juist voldoende tot het vernietigen der natuurgaven van den Wilde,
en belet tevens de ontwikkeling die te verwachten ware uit den boezem des Volks
zelf, indien men die gaven niet had verkracht. Wy hebben het gemaakt tot 'n
monopolie der halfheid, dat zich verzet tegen de wording van elk geheel. Tot 'n
alleenhandel in 't gebrekkige, die de mogelykheid van volmaking uitsluit.

921.
Wie myn redeneringen omtrent de mogelykheid dat we met ons Onderwys op 'n
verkeerden weg zyn, mocht wantrouwen - ikzelf beveel my aan tot scherp toezien
- zoeke z'n voorlichting by hoger autoriteit. Hy sla het oog op de feiten, op de
Geschiedenis. Profeten maakten School, maar geen profetenschool bracht Zieners
voort. De mannen die, op eeuwen afstands gezien, nog 't hoofd uitsteken boven
hun tydgenoten - zy 't dan niet als lichtbakens der Mensheid altyd, dan toch als
merkpalen in haar geschiedenis - ontwikkelden hun denkvermogen in de
eenzaamheid. Zy leerden 't mens-zyn van zichzelf. Mozes, Elias, Johannes, Jezus,
Mahomet... ook zy waren eenmaal leerlingen, doch niet leerlingen ener school.
Afgezonderd van de wereld, oefenden zy zich aan de voeten van de enige
Voorgangster die het recht en de bevoegdheid heeft meesterdiplomen uit te reiken:
zy bestudeerden de Natuur.
Verlangt men voorbeelden van minder mythischen aard? Behaagt misschien de
mystieke kleur niet, die de woestyn schynt
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mee te delen aan wie haar kozen tot leerplaats? Ik gun me nu den tyd niet, den
flinken praktischen Mozes in bescherming te nemen tegen dit verwyt. Noch ook om
aan te tonen dat de fouten die de woestyn-methode schynen aan te kleven, niet
aan háár moeten geweten worden, doch aan de leerlingen. Liever spring ik op
eenmaal over op steviger bodem, en vraag of Alexander had school gegaan by
Clausewitz? Plato, Pythagoras, Aristoteles, te Leiden? Caesar by Von Moltke?
Euclides by De Gelder? Demosthenes, Richelieu, Napoleon, by... Van der Palm,
Thorbecke en Trochu?
Op welke Staats-handelschool deden Genuezen, Venetiërs en Nederlanders den
koopmansgeest op, die hen ryk maakte? Aan welk byzonder onderricht hadden de
Friezen de bekwaamheid te danken in 't vervaardigen hunner lakens, die voor zo
uitstekend doorgingen, dat Karel de Grote met 'n kleed van die stof z'n hovelingen
aan zich verbond? Vanwaar haalden de Vlamingen hun weefkunst? Aan welke
akademie werd het haringkaken gedoceerd? Waar leerden de watergeuzen, waar
*
leerde De Ruyter de zee-taktiek?
De lezer wordt uitgenodigd zich honderden dergelyke vragen voor te leggen - de
stof ontbreekt waarlyk niet! - en ik vertrouw dat hy daarna beamen zal wat ik schreef
in m'n stuk over Specialiteiten, waarnaar ik overigens als in nauw verband staande
met m'n tegenwoordig onderwerp, verwys.
Verlangt men nog andere proeven van de nadelen onzer gouvernementele
africhtings-methode? Daartoe behoeft men slechts te letten op den prys van
uitstekende mannen en van behoorlyk voedsel. Met al ons officieel geschoolmeester
sedert eeuwen, slaagden wy zomin in het wel voorzien van de markt des gees-

*

Als er zoiets bestaat, waaraan ik twyfel. Wanneer die wetenschap géén wetenschap is, vervalt
de behoefte aan scholen vanzelf. Is ze dit wel, dan zullen ook de vyanden wel dezelfde leiding
genoten hebben, en men had aan beide zyden de stelselmatige opleiding kunnen achterwege
laten.
De zaak komt hierop neder, dat te allen tyde de krygshoofden die - overigens met gunstiger
of gelyke gegevens van doorzicht en karakter - durfden afwyken van de School, hun
stelselmatig afgerichte tegenstanders verslagen hebben. Een uitstekend man is alleen daarom
uitstekend, wyl hy géén School volgt. Het tegendeel is de onmisbare voorwaarde van de
gewoonheid die niet uitsteekt. Dit is ook op andere vakken toepasselyk.
(1871)
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tes, als in 't voldoen aan stoffelyke behoeften. Genie en biefstuk zyn even schaars.
Oprechtheid, heren! Wat verlangt gy? Of het een, of het ander? Of beide? Of
geen van beide?
Kunt ge in uw stelseltjes geen genieën gebruiken, geen genieën voortbrengen
dóór uw gestelsel, zorg dan toch minstens voor brood!
En is ook dít onmogelyk - gelyk ik beweer, want de zaak gaat zowel uw kracht
als uw bevoegdheid te boven - werpt dan den last van u, die te zwaar drukt.
Dat aangematigd alleen-zorgen voor Onderwys op 'n manier die goed Onderwys
tot onmogelykheid maakt, is misdadig.
Ik geloof 't gaarne dat gy de konkurrentie van de Jezuïetenscholen vreest, gy
Staat der Nederlanden met uw arme-zondaarsloon van acht gulden 's weeks aan
'n Hoofdonderwyzer! Maar eerlyk is 't alweer niet, dat gy, die een nationaal-god
bezoldigt uit uw budget van Eredienst, anderen belet gratis onderwys te geven in
hún geloof.

922. Het beoordelen der zedelykheid (589).
Reeds in 577 beweerde ik dat onzedelykheid neerkomt op begripsverwarring. Dit
is zowel van toepassing op de zaak zelf, als op den maatstaf waaraan wy gewoon
zyn haar te toetsen, waaruit dan ook voortvloeit dat er zoveel ondeugd schuilt onder
onze zeden. De keus tussen goed en kwaad had te allen tyde moeten geleid worden
door oordeel, en wanneer we nu dagelyks ontdekken dat mensen en Mensheid
verkeerd oordeelden in tastbare zaken (576), ligt het voor de hand dat ook vaak de
beslissing tussen goed en kwaad is opgedragen geweest, en nog is, aan onbekwame,
bevooroordeelde of zelfs omgekochte rechters. Behalve Dominee Knack te Berlyn
en de zynen, is men 't nu vrywel eens dat de aarde om de zon draait. Men gelooft
thans, op weinig uitzonderingen na, niet meer aan weerwolven en ‘witte wiven’.
Toch stammen onze meeste begrippen over zedelykheid, uit de dagen toen de zon
wél draaide, en allerlei spoken wél een rol speelden. Zou het niet in de rede liggen,
eens grondig te onderzoeken, welke waarde er mag gehecht worden aan
overleveringen op moreel gebied, die wy grotendeels erfden
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van dezelfde mannen wier heksen, draaiende zon, enz. wy hebben afgeschaft?
Ik noemde de rechters die onze wetgevers waren op zedelyk terrein: onkundig,
bevooroordeeld of zelfs omgekocht. Zeker! Om onze, meestal voetstoots
aangenomen denkbeelden over moraal onaantastbaar te keuren, zouden we moeten
aannemen dat onze voorgangers - telkens immers dwalende in zaken welker
beoordeling kan worden onderworpen aan de uitspraak van exakte wetenschap nooit gedwaald hadden in de zoveel moeilyker beslissing tussen goed en kwaad.
De onkunde der voorbygegane mensheid geeft ons het recht haar te wraken als
censor morum, als wetgeefster op 't gebied der zedelykheid.
Bevooroordeeld waren de rechters, want byna zonder uitzondering lieten zy hun
begrippen langs dezelfde rails lopen, die door hún voorgangers gelegd waren.
En... omgekocht? Misdadig? Wie zal ontkennen dat er veel eigenbelang staatkundig dan of persoonlyk, en deze twee zyn meestal één - meewerkte of
aandreef tot het vaststellen van onze zedelykheidsreglementen?
Ik weet zeer goed dat de zeden niet gemaakt, maar geworden zyn - het woord
zelf dat eenvoudig gewoonte beduidt, wyst dit uit - en dat dus myn grieven niet
zozeer personen of korporatiën betreffen, als wel de Mensheid in het algemeen,
gedreven als zy steeds werd door gelyksoortige invloeden als de individu. Myn
kwalifikatie van onbekwaam, bevooroordeeld en misdadig, worde dus niet opgevat
als beschuldiging. Ik geef die slechts als opmerking, en ten spoorslag om de
resultaten van de ethische begrippen onzer voorgangers te wantrouwen, en ons op
te wekken tot nauwgezette revisie hunner uitspraken, in één woord: tot Vrye Studie!

923.
Behalve op de drie oorzaken van afdwaling, die ik aanstipte, zou er nog moeten
worden acht gegeven op de ongeldigheid van voorschriften die hun oorsprong te
danken hebben aan tydelyke of plaatselyke noodzakelykheid. Wie zal beweren dat
alle braafheden braaf, en alle ondeugendheden ondeugend zyn, die wy als zodanig
gestempeld vinden in Deuteronomium, in
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Leviticus? De schrandere Mozes zelf - of wie dan de israëlietische kodifikatie mag
hebben byeengebracht - zou den dwaas uitlachen, die 'n grondwet, in zeer byzondere
omstandigheden samengevoegd ten behoeve van zwervende arabische horden,
verbindend achtte voor Volkeren die in geheel anderen toestand verkeren. En ook
Jezus zou het afkeuren, indien hy ontwaarde dat men thans... voorgaf zyn uitspraken
voor geldig te houden. Een politiereglement uit de dagen van Faramond, zou
onbruikbaar wezen in 't Parys van onzen tyd, en de arme drommel die heden ten
dage wordt ‘beboet, of by wanbetaling gestraft met gevangenis’ wegens het betreden
der ‘kleine stenen’ voor 't paleis te Amsterdam, had in de twaalfde eeuw met z'n
hele familie op die plek naar Y-bot kunnen vissen, zonder scha voor z'n portemonnaie
of goeden naam.
De grens tussen zedelyk kwaad, en overtreding van maatschappelyke instellingen,
is moeilyk te trekken. Nog moeilyker wordt deze afscheiding, als we niet met wetten,
doch slechts met onbeschreven, soms vry willekeurig aangenomen, en vaak onjuist
toegepaste gewoonten - zeden! - te doen hebben. (192) Er zyn dorpen en steedjes
in ons land - ja zelfs in sommige grote steden: buurten - waar 't ophalen van 'n
venstergordyn een daad is die den bedryver blootstelt aan de minachting van z'n
medeburgers. Lezer, hebt ge ooit te Amsterdam op Heren- of Keizersgracht, zelfs
in 't heetst van den zomer, een opengeschoven vensterraam gezien?
Ik zou te ver afdwalen, indien ik al de my bekende voorbeelden opsomde van
gewoonte-zeden, welker beoefening voor de meesten een kort begrip uitmaakt van
deugd, en daarvan soms de plaats inneemt... een zeer onzedelyke fout!
Wel erken ik dat het gehoorzamen aan de Wet, en zelfs - tot in zekere mate - het
nakomen van sommige onbeschreven gebruiken, plicht is. Maar ik verzet my tegen
het verwarren van deugd met maatschappelyken regel. Wie den laatsten meer
gewicht toekent dan hy verdient, moet noodwendig het ware goed-zyn verwaarlozen,
daar het angstig opvolgen van de soms kinderachtige schoolorde der Maatschappy
- de eerlyke Jezus werd er toornig over! - den zielenadel bederft, die onze gids en
vraagbaak behoort te zyn op den weg naar 't goede.
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De knaap die zekeren willekeurig ingestelden regel van tucht overtreedt, kan
berisping verdienen, en zelfs in zekere gevallen straf. Doch z'n kameraadjes die
zich van zyn fout wisten te onthouden, hebben daarom 't recht niet hem te minachten
of beneden zich te stellen. En omgekeerd, wie op 'n onbewoond eiland vermaak
schept in 't martelen van een diertje, is een booswicht, al zy daar dan niemand die
hem berispen of kastyden kan.

924.
Tot heden toe is 't niet gelukt een benaderend-voldoende bepaling te geven van
het woord zedelykheid. By nadenken over dit onderwerp, loopt men telkens gevaar
te vervallen in den vicieusen cirkel, waarop Rousseau gewezen heeft in zyn
psychologische behandeling van opvoedingssystemen. Op de vraag van den knaap
waarom men hem 't een of ander verbiedt, wordt geantwoord ‘dat het verbodene
niet goed is’. En als hy dieper wil doordringen in 't zedekundig mysterie, is men vaak
genoodzaakt ter rechtvaardiging van 't verbod, z'n toevlucht te nemen tot dat verbod
zelf. ‘Dit of dat is niet goed, heet het dan, omdat het verboden is.’
In dergelyken kring lopen ook onze zedelykheidsbegrippen rond. Men keurt iets
af ‘omdat het niet goed is’. Waarom is het niet goed? ‘Omdat men het niet doet.’
Waarom doet men het niet? ‘Omdat men het afkeurt.’ Enz.
Men moet erkennen dat dit een armzalig katechismusjen is, en dat het tyd wordt
iets beter onderricht te zyn van den grondslag waarop onze zedelyke waarde berust.
De slordigheid waarmee de Mensheid tot nog toe met deze verwarring genoegen
nam, is alweer voornamelyk toe te schryven aan den godsdienst. Waartoe immers
naar iets te zoeken, dat men overtuigd is - of voorgeeft! - gevonden te hebben?
Wie een god heeft, die hem vóórzegt wat-i doen en laten moet, kan alle verdere
studie in 't goed-zyn missen.

925.
En dit blykt dan ook. Want sedert eeuwen beweerden de voorgangers der Volkeren,
dat het ware enige richtsnoer waarlangs men ‘het goede’ bereiken kan, te vinden
was in de gelovery. Zy ontzagen zich niet den bybel te verdraaien, te verminken
(Deel III, blz. 98) en vooral aan te vullen, om dat boek
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dienstbaar te maken aan hun doel. Met verregaande onbeschaamdheid heeft men
weten te bewerken dat de woorden ‘godsdienst’ en ‘christelyk’ in het spraakgebruik
gelykbetekenend geworden zyn met goed, een bedrog waartegen myn
zedelykheidsbegrippen zich ernstig verzetten.
Dat er in de zogenaamd-heilige Schrift hier en daar lessen voorkomen, die de
behartiging waard zyn, kan niet ontkend worden. Het tegendeel is dan ook niet te
verwachten in een zo veelkleurige verzameling. Het blyft echter een onwaarheid
dat de goede voorschriften die men uit den bybel sprokkelen kan, het privatief
eigendom der Christenen wezen zouden.
Men vindt iets goeds in ál dergelyke rhapsodische bundels, letterschoven
vergaderd op den akker der ontwikkelingsgeschiedenis van álle Volkeren. Aan den
bybel der Christenen mag men in dit opzicht noch het monopolie toekennen, noch
zelfs den voorrang. De chinese boeken van Meng bevatten minstens evenveel
*
schoons en - vooral! - veel minder lelyks.
Van de onbeschaamde wyze waarop de voorgangers des Volks den bybel en 't
‘geloof’ durven aanhalen als handleiding ter zedelykheid, gaf ik een voorbeeld in
182. Deze onbeschaamdheid loopt vaak in 't komieke. Men spreekt van ‘christelyke’
grondbeginselen, van ‘christelyken’ levenswandel, van ‘christelyke’ sterfbedden, ja
zelfs van ‘christelyke’ begrafenissen, alsof deze zaken eens voor al in den bybel
behoorlyk waren geregeld en afgedaan. Ik heb daarnaar, en naar veel meer nog,
tevergeefs in dat boek gezocht, en ben dus wel genoodzaakt het volmondig te
wraken als punt van uitgang onzer begrippen over zedelykheid.
En - als gewoonlyk - ik vind in deze zaak de krachtigste bondgenoten onder myn
tegenstanders. Zy die hun ‘geloof’ uitventen voor 'n arkanum tegen zedelyk kwaad,
zouden zeer laag neerzien op den onnozele die z'n gedrag stipt regelde naar den
bybel, en tevens alles durfde verwaarlozen waarover die bybel

*

Veel minder lelyks, d.i. uit 'n oogpunt van zedekunde. De literarische schoonheid van sommige
stukken in den Bybel, is niet te overtreffen. Het is een opmerkelyk verschynsel dat dáárop zo
weinig acht wordt geslagen juist door hen die zoveel eerbied voelen of veinzen voor de moraal
van dat boek, die byna doorgaand infaam is.
(1871, uitgebreid in 1874)

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

671
aant.

zwygt. Het is een onbetwistbare waarheid dat Jezus zelf heden ten dage weinig
kans hebben zou op 'n vriendelyke ontvangst in een Maatschappy van mensen die
zich naar hem noemen (587), en hoogstwaarschynlyk zouden zyn volgelingen zich
haasten hem een plaats te bezorgen in een ‘christelyk’ gekkenhuis.
‘De man is niet van onzen tyd’ zou het dan heten, en terstond zouden de brave
godgeleerden deze of gene spreuk - liefst van hemzelf! - by de hand hebben om
Jezus te onderrichten hoe de ‘ware Christen’ wél van z'n tyd behoort te zyn.
Wat blyft er by zulk geschipper met tyd of niet-tyd over van de Zedelykheid, die
onwrikbaar wezen moet, en niet onderworpen kan zyn aan mode, volkswaan of
eeuwgeest?
Ieder behoorde alzo in te zien dat de Schrift een allergebrekkigst hulpmiddel is,
om op zedelyk gebied den waren weg te kiezen. Dit heeft men evenwel tot heden
toe niet ingezien. Sedert eeuwen speelde ook in dit opzicht de biologie haar gewone
rol. Het ene geslacht volgde het andere langs het eenmaal gelegde spoor, en de
afdwaling van het ware goede werd hoe langer hoe groter. Het in slaap wiegen van
't denkvermogen werkte met gelyk nadeel op het oordeel des onderscheids tussen
goed en kwaad, als op het verstand, zodat de opmerkzame beschouwer die zich
enigermate wist los te worstelen uit de verdoving, gedurig in twyfel staat of hy de
wereld voor 'n gezelschap van krankzinnigen of van booswichten moet aanzien...
Neen, hy staat hierover niet in twyfel! Zyn verstand en zyn zedelykheid nopen
hem tot zachter oordeel. Met weemoed komt hy tot de overtuiging dat de Mensheid
nog altyd in slaap gedompeld is, en hy spant al z'n krachten in om haar wakker te
schudden...
't Spreekt vanzelf dat-i hiervoor wordt uitgescholden.

926.
Ik hoop later in de gelegenheid te zyn, het onderzoek naar 't punt van uitgang onzer
zedelykheidsbegrippen voort te zetten, en zal dit waarschynlyk in verband brengen
met het stuk over ‘Beschaving’ dat voor den IV den Bundel dezer Ideeën bestemd
is... indien my het arbeiden niet volstrekt onmogelyk wordt gemaakt.
In denzelfden Bundel wens ik nog een en ander aan te vullen
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dat aan den kommentaar op 541 ontbreekt, vooral ten aanzien van de beletselen
die onze Vrye Studie in den weg staan.
Blykens de verzekering in 590, was het my bekend dat myn opgave van die
beletselen onvolledig was. Toch meende ik niet, my te hebben schuldig gemaakt
aan een zo grof verzuim als my met volle recht werd onder 't oog gebracht door den
schryver van een ingezonden stuk in de ‘Helderse Courant’.
Ik betuig voor de daarin vervatte opmerkingen des te hartelyker myn dank, omdat
ik aan zulke medewerking van de Nederlandse Pers niet gewoon ben. De onmisbare
weerklank waarover ik sprak in 659, wordt my hardnekkig onthouden. Publiek schynt
een proef te willen nemen hoe lang ik gevende blyven kan, zonder ooit iets terug
te ontvangen. Moet ik dit toeschryven aan wreedheid, traagheid, domheid? Is 't
onmacht? Is 't schaamte?
Of is 't van dit alles wat: hollandisme?

927.
Ieder publiek persoon is als zodanig in zekeren zin het produkt van z'n tyd. Gelyk
de akker, die slechts in veranderden vorm kan weergeven wat de Natuur rechtstreeks
of door bemiddeling van den landman daarin neerlegde, brengt hy niets voort dan
wat hy eenmaal ontving. In dit opzicht was zeker nooit enig artist, dichter of schryver
zo weinig aan z'n tydgenoten verplicht als ik. Ik heb het recht te vorderen dat een
groot gedeelte van de fouten die myn arbeid aankleven, aan die oorzaak worden
toegeschreven. Een opmerkzaam lezer zal dit verband tussen oorzaak en gevolg
met den vinger kunnen aanwyzen.
En ook de materiële beletselen die my - vaak onder huichelachtig voorgeven van
welwillendheid - werden in den weg gelegd, werkten zeer storend.
Indien ik wat meer hoop voeden mocht dat de lezer... lezen kon, zou ik een schets
geven van de omstandigheden waarin deze bundel Ideeën geschreven werd! Doch
men zou, als gewoonlyk, voor klacht houden, wat aanklacht en verantwoording is,
en aan dit meer of min opzettelyk misverstaan wil ik me niet weer blootstellen zonder
noodzaak.
Toch zal ik het doen, wanneer me blykt dat zodanige toelich-
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ting nodig is ter opheldering van sommige meningen. Het kon zyn, dat myn oordeel
moest verdedigd worden tegen de beschuldiging van ongemotiveerde scherpte. Ik
zou dan feiten noemen, om den lezer te overtuigen dat ik naar waarheid streefde,
waar hy me verdacht van 'n zwak toegeven in bitterheid.
De toon die ik hier en daar aansloeg, kwetste myzelf meer dan iemand. Doch
elke verandering daarin zou 'n onwaarheid zyn, zolang Publiek voortgaat my en de
zaak die ik verdedig, te miskennen en te mishandelen, gelyk sedert de verschyning
van den Max Havelaar geschied is.
Maar ook zonder persoonlyke grieven over rechtsweigering, laster, bedrog en
diefstal... meent men dat de toon van iemand dien 't Algemene Welzyn ter harte
gaat, anders wezen kan dan bitter? De Juvenalische verontschuldiging voor hevigheid
van taal, is in onze dagen van strikte toepassing. Het moet 'n lauw aanhanger van
het goede wezen, die zich niet verontwaardigd voelt by 't aanschouwen van al het
boze dat onze hedendaagse Maatschappy beheerst, en naar den rand dryft van
een afgrond. Over 'n tiental jaren zal men daarin gestort zyn, indien niet de weinigen
die inderdaad het goede willen, de handen ineen slaan, en anderen daartoe
opwekken.
Hiertoe is voor alles nodig: zucht naar Waarheid, besef van behoefte aan
Waarheid, eerbied voor Waarheid.
Want door leugen heeft men de Maatschappy gemaakt tot wat zy is.

928.
En ik spreek nu niet van Nederland alleen. In geheel Europa begint zich het besef
baan te breken, dat de Volkeren sedert eeuwen bedrogen werden door hun
voorgangers op zedelyk, godsdienstig en staatkundig terrein. Men begint alom te
begrypen wat men te denken hebbe van de byzondere liefde der Souvereinen voor
hun onderdanen, en van de gehechtheid der Volken aan een regerend stamhuis.
Men heeft achter de schermen gezien, waar de diplomatie haar kinderachtige
kunststukjes gereed maakt. Men begint oplettend te worden op de dapperheid van
de vechtmensen. Er wordt nagerekend hoeveel Volkswil zich kan openbaren in de
redevoeringen van geachte leden. Hoeveel eigenbaat er schuilt achter de officiële
gelovery...
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De Volkeren beginnen te denken.
Wel zyn ze - jammer genoeg! - nog in lang niet bekwaam om zelfgevonden
Waarheid in de plaats te zetten van de onttroonde frasen, doch zeker is het dat die
frasen het krediet verloren, waarmee zo vreselyk lang straffeloos gespekuleerd
werd. Wat nog voor twintig, dertig jaren vry algemeen voor heilig en onaantastbaar
doorging, werd sedert enigen tyd byna alom een voorwerp van onverschilligheid,
van minachting, ja zelfs van bespotting.
Is dit op zichzelf een vooruitgang? Neen. (395) Men moet evenwel dien weg langs,
om te geraken tot de helderheid van begrippen waartoe de Mensheid geroepen is.
Háár instinkt, de ineensmelting van haar drang met haar gaven en haar behoeften,
brengt het streven naar Waarheid mee, waarin stoffelyk en zedelyk welzyn begrepen
is.
Dat men haar door opgedrongen leugens eeuwen lang van den weg leidde, is
reeds treurig genoeg. Maar nog treuriger is het, dat misschien de aard der dingen
niet toelaat op dien weg terug te keren, dan met een schok die onze gehele
tegenwoordige Maatschappy dreigt om te werpen. Er staan Jacquerieën voor de
deur, die veel bloed en tranen kosten zullen, en het is te vrezen dat de weg naar
nieuwe en betere Beschaving, door 'n poel van jammeren leiden zal.
De ontwaakte Volkeren zullen woedend zyn, en wraak nemen over 't gepleegd
bedrog.
Het zyn geenszins de jongste gebeurtenissen in Frankryk - 1870, 1871 - die my
aanleiding geven tot deze sombere voorspellingen. Voor zeer vele jaren reeds (Deel
II, blz. 197), heb ik myn gevoelen geuit over de toekomst die Europa tegemoet gaat.
Wat onlangs in Frankryk geschiedde, is daarvan slechts 'n onbeduidend voorspel.
Noch de dryvers der Commune, noch de nietige persoonlykheden die thans aan
het hoofd staan van dat Ryk - Thiers, Mac-Mahon, e.d. - behoren tot de mensen die
rechtstreeks invloed uitoefenen op de wereldgeschiedenis.
De onmiddellyke aanleiding tot de algemene uitbarsting die geheel Centraal en
Zuidelyk Europa in vuur en vlam zetten zal, bestaat in het uitspreken van enige
weinige woorden.
Is het gevaar nog te bezweren? Ik geloof het niet. Waarschyn-
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lyk zal het toeval zich belasten met het spellen van de noodlottige leuze die, hoe
eenvoudig ook, het vindingsvermogen der Commune-mensen en van de
Internationale schynt te boven te gaan. Ik zal me wel wachten hun den weg te wyzen.
Liever wees ik aan ánderen den weg om de vreselyke toekomst die ons dreigt,
te ontgaan. Het is ook vooral hierom, dat ik hoop in de gelegenheid te zyn myn
arbeid nog enigen tyd voort te zetten.
Maar ik erken dat ik zeer vermoeid ben.
Niet van arbeiden zozeer, als van 't vervelend worstelen met de triviale hindernissen
die my zo vaak 't werken onmogelyk maken:
De gloed van hoger geestdrift wordt gedoofd,
Als 't leven slechts één kamp is met het lage,
En uitstel van bezwyken, hoogste prys.

Waarmee lieden, die loisir hebben, hun tyd doorbrengen, is my 'n raadsel. Misschien
zou 't kunnen worden opgelost door den rykgepensionneerden Van Twist - wiens
werken de Natie met verlangen tegemoet ziet - en door zekeren Cohen Stuart, die
me onlangs heel ongevraagd z'n misbare achting weigerde, omdat ik naar ZEd.
mening niet genoeg - of niets, geloof ik - had tot stand gebracht. Ik beloof beterschap,
onder voorwaarde verschoond te mogen blyven van 'n achting, die mynentwege
mag weggeschonken worden aan pratende Kamerleden, welvarende kappellui en
indische rykworders.
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Naschrift bij den tweeden druk
Ei zie, reeds de laatste 16 regels van den tekst komen in den eersten druk niet voor,
en behoren dus van rechtswege tot dit Naschrift. Immerhin!
By dezen tweeden druk van den derden Bundel myner Ideeën, sta ik in twyfel
over de juiste maat van uitvoerigheid der opmerkingen die daarby passen zouden.
Misschien lost zich die twyfel schryvende-weg op.
't Noodzakelyke eerst. Daar by de vyfde uitgaaf der beide vorige bundels, de zes
o

en twintig 8 vellen druks waaruit ze aanvankelyk bestonden, in twee deeltjes gesplitst
zyn, gelieve men de cursiefletters a en b die ik by aanhalingen toevoegde aan 't
bundelnummer, te beschouwen als strekkende om de deeltjes van den bundel te
onderscheiden.
Een tweede opmerking die niet kan gemist worden, betreft de nieuwe nummering.
Reeds in 't Voorbericht der laatste uitgaaf van de twee eerste bundels, sprak ik over
de gronden die my telkens nopen tot verwyzing naar 'n vorig gezegde. Ik meen deze
methode voldoende gerechtvaardigd te hebben, en houd my overtuigd dat ze tot
konsekwentie leidt, of - beter nog - daarvan blyk geeft. Doch juist hierom betreur ik
het ten zeerste dat ik my zo vaak genoodzaakt zag af te wyken van den aforistischen
vorm waarin ik aanvankelyk m'n denkbeelden kleedde. Deze verandering toch
maakte het aanhalen van 'n kort woord, dat meermalen 'n omslachtige redenering
uitwint, moeilyker dan vroeger.
Ik ga nu de redenen voorby, die me tot het afwyken van m'n oorspronkelyk plan
dwongen, om nu alleen te wyzen op de my gebleken noodzakelykheid om in 'n
groter aantal delen te splitsen wat by de eerste uitgaaf van dezen bundel verschenen
was als één doorlopend stuk. De gehele Verhandeling over Vrye Studie, met de
daarby behorende kommentaar, stond gequo-
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teerd onder slechts negen en twintig nummers, hetgeen de verwyzing naar een op
zichzelf staande opmerking zeer lastig maakte. Het noemen der pagina baatte niet
altyd, omdat ik me soms veroorloof - wel enigszins in afwyking der heersende
litterarische gewoonte - aan meer dan één denkbeeld plaats te geven op dezelfde
bladzy.
Hoe dit wezen moog, ik heb 't aantal nummers vermeerderd, zodat nu deze derde
bundel instede van met 569, eindigt met 928. Of deze splitsing nauwkeurig uitviel,
en steeds beantwoordde aan den eis der behandelde zaken, is te betwyfelen. Doch
men houde in 't oog dat de zaak alleen neerkwam op 't gemakkelyker aanwyzen
van 'n passus, en dit doel is bereikt, of... nagenoeg, want ik had verder moeten
gaan, en méér zinsneden stempelen tot citablen tekst, tot aspirant-spreekwoord.
(281) By de korrektie bleek me dat m'n verandering niet radikaal genoeg was, maar
ik voelde my nu eenmaal gebonden aan den wens om ‘uit te komen’ daar ik tussen
den vyfden en zesden bundel 'n gaping had gelaten van 'n driehonderdtal nummers,
die wel moesten aangevuld, doch niet overschreden mochten worden. De hierdoor
verkregen ruimte was te nauw. Om daarvan één voorbeeld te geven, ik geloof dat
uitdrukkingen als byv. deze, op blz. 319:
Profeten maakten School,
Doch geen profetenschool bracht Zieners voort.
op zichzelf hadden moeten staan. Zo zyn er meer. Ik hoop dat de lezer ze vinden
zal. En... merken!
Indien ik geheel onafhankelyk ware in 't konditionneren van m'n werk, zou ik nog
altyd lust hebben zulke en dergelyke fouten in den vorm, te verbeteren. 't Was sedert
lang m'n illusie al m'n arbeid tot één geheel, tot Ideeën, te maken. Maar dit kan niet.
Eerstens wyl men my verzekert dat de lezers in ons land de middelen niet bezitten
om zich werken van enigen omvang aan te schaffen - waarschynlyk omdat er zoveel
geld nodig is voor oorlogvoeren en amerikaanse spoorwegen! - en ten tweede heb
ik te veel moeite om door 't leveren van nieuwen arbeid my in 't leven te houden,
dan dat ik aan de reeds verschenen stukken zoveel aandacht wyden kan, als ik met
m'n grote liefde voor nauwkeurigheid wel wensen zou. Dit is zeker te bejammeren
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- en voor myzelf 't meest niet, Nederlanders! - maar 't is nu eenmaal zo. Amerikaanse
spoorweg- en Atjinese oorlogszwendelaryen varen wél by zo'n stand van zaken.
Wie den toestand van 'n schryver te onzent vergelykt met dien van enigszins
gewaardeerde auteurs in 't Buitenland... doch basta daarvan voor heden! Ik verzoek
genoegen te nemen met m'n nieuwe nummering, en die by aanhalingen te houden
voor de bedoelde.
Omtrent de spelling, die redelyk wel de mode van den dag volgt, ben ik zo vry te
verwyzen naar 't Voorbericht dat den laatsten herdruk der beide eerste bundels
vergezelt. De zaak is van zeer ondergeschikt belang. Toch blyf ik beweren dat men
wél zou doen zich te onttrekken aan 't juk onzer hedendaagse
nederlandse-taalmannen, die zich schynen te beyveren ons monumenten te leveren
van 'n onbruikbaarheid en 'n onkunde, als waarvan de wedergaden moeilyk zouden
zyn aan te wyzen in Frankrykse, Engelandse of Verenigde-Statelyke taal. Zo namelyk
zal voortaan heten, wat we vroeger frans en engels noemden. Ik ben zo vry de
slotwoorden van 't Voorbericht by den vyfden druk des eersten bundels hier over te
nemen:
Als handleiding tot het beoordelen myner Ideeën, verwys ik alweder naar
't program dat in m'n eerste brochure over Vryen Arbeid voorkomt, en
nogeens beroep ik my op de wenken in 35, 123 en 283. Deze drie
nummers - in verband altyd met 30 - zyn tevens van strikte toepassing,
op al m'n andere werken zowel als op m'n geheel leven.
Ik had méér te zeggen by dezen herdruk, en veel verdrietigs! De politische en
maatschappelyke toestand van ons landje...
Ik verneem dat men in Den Haag weer aan 't ministerwisselen is. Zal 't weer oud
lood om oud yzer wezen? De armzalige konditie waarin de res publica verkeert, zou
me stof geven tot bittere klacht. Tot wat zelfverheffing ook, naar ik meen, want: ik
heb intyds gewaarschuwd! De paradoks van tien, twaalf jaren geleden, is de
gemeenplaats van vandaag geworden. De valsheid waarmee ik werd opzy geschoven
door 't zelfde soort van lieden die me nu napraten in ellenlange artikels...
Och, laat me dit toespraakje liever sluiten met iets aangenamers, met 'n hartelyk
woord van dank aan den heer Mr C. Vosmaer
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die dezer dagen zo ridderlyk voor my en myn streven optrad. Daar ik reeds onder
de korrektie dit met 'n woord vermeldde, komt misschien den lezer de herhaling
myner betuiging van erkentelykheid voor die daad - want 'n daad is het - overbodig
voor. My is ze 'n behoefte. Ook op Vosmaers poging om Nederland op te wekken
tot 'n weinig... decentie in 't behandelen van z'n voorgangers, pas ik m'n Idee 30
toe. Wie me hierin navolgt, zal eerbied en liefde voelen voor den man die de aandrift
involgde zo op te treden in ons kleinlich Nederland.
Zeldzaam moge de moed wezen die hiertoe schynt vereist te worden, geheel
alleen stond de heer Vosmaer niet. Ja zelfs, in zekeren zin was hy niet de eerste
die zich verzette tegen de miskenning die my ten deel viel. De dappere onafhankelyke
Mina Kruseman was hem voorgegaan. En Dr Feringa in z'n belangryke ‘Vrye
Gedachte’. En de flinke Sneker Courant.
Haar en hun myn groet en myn dank!
En overigens: vivant sequentes!
Want, Landgenoten, ons vaderland heeft mannen nodig, of liever - want wat doet
er 't geslacht toe? - we hebben behoefte aan mensen.
Meent ge nog steeds, anders dan by zeer grote uitzondering, die te zien opdagen
uit uw achtenveertigse stembus? Wie dit gelooft, moet maar eens 't oog slaan op
byna alles wat die stembus geleverd heeft, en op den toestand die uit de
wanbegrippen daaromtrent is voortgesproten.
Wiesbaden, 21 Juli 1874
MULTATULI
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Naschrift by den derden druk
Tot dusver 't Naschrift by den tweeden druk. By deze derde uitgaaf heb ik niets
anders te zeggen dan dat het getal van de noten nogal vermeerderd is. Niet genoeg
evenwel om de verhandeling over Vrye Studie, en vooral den kommentaar op dat
stuk, zo volledig te maken als 't onderwerp vereist. Daaraan ontbreekt nog zeer
veel, al zy 't dan dat ik meen dezen Derden bundel te mogen rangschikken onder
't beste werk dat ik geleverd heb. Wanneer my het daartoe nodige loisir niet ontbreekt,
zal ik by 't voortzetten van m'n Ideeën trachten aan te vullen wat ik oversloeg of niet
grondig genoeg behandelde. ‘Strydt den goeden stryd des Geloofs’ staat ergens in
den bybel. ‘Strydt den goeden stryd des Verstands’ is m'n antwoord, en van den
lezer verwacht ik 'n hartig: à la rescousse!
Het oprichten van 'n standbeeld voor Thorbecke, en de dezer dagen over die
gebeurtenis in redevoeringen, dagbladen en vlugschriften aan den man gebrachte
redeneringen... doch basta daarover! Ik wil dit naschrift niet besluiten met iets
walglyks. Och, als men lezen kon.
Wiesbaden, Voorjaar 1876
MULTATULI
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Aantekeningen
blz. 315 r. 19; bij Idee 545: De christelyke verdommingsleer zou nooit doorgedrongen
zyn, wanneer niet Constantyn - de zogenaamde grote - behoefte had gehad aan 'n
nieuwen hofgodsdienst. En ook heden ten dage zou men spoedig zien wat de
gelovery waard is, indien de Regeringen de hand van de Kerk aftrokken.
(1876)
324:16; bij Idee 563: Toen ik dit schreef, werden we dagelyks onthaald op 'n vinnig
twistgeschryf over de vraag of Adolf van Nassau, die by Heiligerlee sneuvelde, 'n
held of 'n oproermaker geweest was?
Je ne décide point entre Genève et Rome.
Dit citaat verstout zich... te pas te komen. Want de kwestie was van theologischen
aard. Het oordeel over dien Adolf scheen af te hangen van de opinie die men had
over kerkelyke zaken. De Gereformeerden hielden vol dat de man 'n standbeeld
hebben moest, en hy kréég er een. Maar de Katholieken beweerden dat-i de galg
verdiend had, omdat-i tegen z'n Koning vocht, en wel tegen 'n Koning die van 't ware
Geloof was. Ik ben heel bly dat ik geen uitspraak hoef te doen. Alleen komt my 't
sneuvelen niet zo heel moeilyk voor, als er maar 'n vyand is die de moeite nemen
wil op je te schieten, en als men niet, naar de mode van andere krygshelden, zich
buiten schot weet te houden.
(1876)
329:25 bij Idee 570: De titel van 't in beide laatste nummers bedoelde prachtstuk
was: De scepticismo hodierno caute vitando, en de delinkwent heet Oosterzee.
Reeds in m'n stukjen over Laura Ernst in Deel III (blz. 33) vereerde ik die poging tot
verstandsmoord, met 'n oorveeg.
(1876)
335:17; bij Idee 578: Zie daarover o.a. nummer 517.
(1876)
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329:1; bij Idee 586: Nog dagelyks ontwaar ik, dat vry algemeen de woorden poëzie
en verzen maken voor identisch worden gehouden. En deze bespottelyke dwaling
bestaat niet alleen by leken, by personen die op 't gebied van den geest tot den
burgerstand behoren, maar ook by voorgangers, docenten en professoren. Wanneer
zal men toch inzien dat 't rangschikken van zinsneden op maat en rym, 'n armzalig
kinderachtig kunstjen is, dat met poëzie, d.i. 't albegrypend samenvatten van alles
wat er voor den mens valt waar te nemen, volstrekt niets te maken heeft? Dat er
dichters geweest zyn die verzen maakten, erkende ik reeds in 56. Die dichters zullen
wel gegeten en gedronken hebben ook, maar niet dáárin bestond hun poëzie. (Zie
verder no. 600).
(1876)
365:31; bij Idee 612: 't Spreekt vanzelf dat ik nooit meer van de zaak gehoord heb.
(1876)
368:30; bij Idee 616: Om 't verschil tussen Kunstenaarsgevoel en gevoel in gewonen
zin, nog duidelyker te doen in 't oog vallen, geef ik hier 'n paar voorbeelden, waarby
weliswaar niet zo zeer van Kunst als van Wetenschap de rede is, doch die zeer
gemakkelyk over te brengen zyn op 't onderwerp dat ons hier bezig houdt. In zekeren
roman van Cooper wordt 'n militaire dokter ten tonele gevoerd, die by 't behandelen
van gekwetste vyanden, in woede opstuift tegen de dragonders van z'n regiment,
omdat de geslagen of geschoten wonden niet gecompliceerd genoeg waren uit 'n
oogpunt van chirurgie. De man was verliefd op ‘interessante gevallen’. Sloot dit
volstrekt alle medelyden met de patienten uit? Ik weet het niet, maar zéker wordt
by zo'n aanhanger van Kunst of Wetenschap, de liefde voor 't ‘vak’ hoofdzaak. Dat
het hier gekozen voorbeeld aan 'n roman ontleend is, doet niet terzake, daar 't
inderdaad typisch, en ieder in staat is zich tegenhangers uit het werkelyk leven voor
den geest te halen.
'n Ander voorbeeld levert ons 't werk van den Engelsman Wallace, dat in de
hollandse vertaling van Prof. Veth den titel ‘Insulinde’ draagt. Die Wallace, hoewel
nu en dan beunhazende op algemeen-natuurkundig en zelfs politiek terrein, is
hoofdza-
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kelyk entomoloog. Ziehier hoe hy, na 't vangen van zekere kapel van 'n byzondere
soort, z'n aandoeningen beschryft:
‘Slechts een broeder-verzamelaar kan zich een denkbeeld maken van de
opgewondenheid waarin ik verkeerde, als (zegge: toen) ik het ten laatste machtig
werd. Toen ik het uit mijn net nam en de heerlijke vleugels opende, begon mijn hart
hevig te kloppen, het bloed steeg mij plotseling naar het hoofd en ik gevoelde mij
veel nader aan een bezwijming dan ik gedaan had in dadelijk doodsgevaar. Ik leed
het overige van den dag aan hoofdpijn, zo groot was de spanning geweest.’
Wanneer men nu hierby bedenkt dat diezelfde man, gedurende z'n reis in Insulinde,
twintigduizend torren en kapellen met spelden vastnagelde op stukken kurk, dat-i
drieduizend vogels ombracht of te zynen behoeve deed ombrengen (zie de voorrede
van z'n werk) dan heeft men den juisten maatstaf van 't verschil tussen gevoel in
gewonen zin en gevoel voor Wetenschap of Kunst. Men mag verder gaan, en
beweren dat er niet alleen verschil bestaat, maar zelfs tegenstelling. Juist de liefde
voor Wetenschap bracht in 't hier bedoeld geval zekere óngevoeligheid teweeg voor
de wezentjes die aan die Wetenschap moesten opgeofferd worden. Men bedenke
wel dat deze opmerking geen aanmerking is. Ik roer hier de morele zyde van de
zaak niet aan, en lever maar 'n psychologische bydrage.
(1876)
385:34; bij Idee 637: Waarschynlyk heeft Boileau, die in z'n dubbele hoedanigheid
van Fransman en verzensmid wel 'n beetje gerechtigd was om niet precies te weten
wat-i zei, het woord critique uitsluitend opgevat in den zin van: aanmerkingen maken,
gispen, afkeuren. Ook te onzent neemt de verkeerde opvatting van dit woord
dagelyks toe, tot ergernis van wie er meer in zoekt, of wat anders. Zuivere grondige
gepaste, en dus nuttige, Kritiek heeft de strekking den lezer of toeschouwer den
weg te wyzen tot begrypen, waarderen en genieten van 'n kunstvoortbrengsel.
Hiertoe wordt waarlyk iets meer vereist dan 't sprokkelen van fouten, al zy 't dan dat
ook 't aanwyzen van verkeerdheden - vooral van de tendentieuze - daarby kan te
pas komen.
(1876)
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387:12; bij Idee 640: Er blykt dat ik dit reeds inzag by 't schryvan van den Havelaar.
(Zie deel I blz. 159.) In dat boek komen meer profetieën voor, die gedeeltelyk reeds
vervuld zyn, gedeeltelyk vervuld zullen worden.
(1876)
396:37; bij Idee 655: Verontwaardigd over de ontvangst die aanvankelyk m'n
‘Vorstenschool’ ten deel viel, heb ik my in den Vierden bundel gedwongen die walging
te overwinnen. Maar slechts zelden gelukt my dit. Niet al de ellendelingen die my gelyk ook onlangs weer in hun fraaie tydschriften - uitschelden, kunnen aanspraak
maken op 'n onsterfelykheid als waarmee ik den schelm Q en z'n nobele
geestverwanten vereerde. 't Kost my te veel aan stemming.
Liever dan me nu daarby op te houden, geef ik hier plaats aan de vraag of ‘Publiek’
wel eens heeft nagedacht over de moeilykheid voor 'n hollandsen schryver om te
konkurreren met de letterkundige voortbrengselen van geheel de beschaafde wereld,
die op háár beurt niet het minste débouché aanbiedt voor hollandse litteratuur?
Dat Nederland z'n kunstenaars en schryvers niet behoorlyk betalen kan, laat ik
nu daar, schoon er toch dagelyks blykt dat er geld genoeg in 't land is om de
onbeschaamdste zwendelary aan te moedigen. Doch waarom altyd de letterkundige
produkten uit Frankryk, Duitsland, Engeland en Amerika zo op den voorgrond
geplaatst?
Slechts betrekkelyk mag dit verschynsel worden toegeschreven aan de goedkoopte
van vertaald werk, want zeer velen lezen buitenlandse schryvers in de oorspronkelyke
taal, 'n voorrecht dat den nederlandsen auteur niet ten deel valt in 't Buitenland. De
verhouding is dus zeer ongelyk.
Doch al zy 't nu eenmaal 'n treurige nederlandse noodzakelykheid dat - aan my,
byv. - voor enige bladzyden niet zoveel kan worden betaald als vaak den
buitenlandsen auteur wordt gegeven voor 'n enkelen regel, waarom dan nog
bovendien die buitenlanders zo bespottelyk opgehemeld, en den nederlandsen
schryver geïgnoreerd?
Weet men dan niet dat de Europese beroemdheden du jour voor 'n zeer groot
deel 't produkt zyn van reklame? Voegt het de
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nederlandse pers buitenlandse uitgevers te hulp te komen in die verfoeilyke industrie?
Weet men dan niet dat er zeer dikwyls - aan 't prulwerk van den faiseur Hugo, byv.
- twintig maal meer honorarium wordt ten koste gelegd aan loftuitende artikelen
alleen, dan aan my kan worden betaald voor m'n werk zelf?
Het is niet uit hebzucht dat ik deze opmerking maak. Maar wel klaag ik zeer ernstig
over de door die omstandigheden veroorzaakte onmogelykheid my over te geven
aan studie. Telkens ben ik genoodzaakt 'n onderwerp dat my belang inboezemt, en
welks behandeling nuttig wezen zou voor 't algemeen, slechts vluchtig aan te roeren
of wel geheel over te slaan, omdat ik my den tyd niet gunnen mag, die nodig wezen
zou tot voldoende voorbereiding. Loisir tot verademing, tot recueillement, heeft de
nederlandse schryver niet! Tot eigenlyk arbeiden is hy niet in staat: hy moet leveren,
leveren, altyd leveren op straffe van honger-lyden, wat by my dan ook herhaaldelyk
't geval geweest is. (67, 283).
Nog eens: moet dit nu eenmaal zo wezen... het zy zo! Doch wat niet aldus
behoorde te wezen, is de toon die dan nog wordt aangeslagen door sommige
beoordelaars. Er zyn er - zie zekeren Cohen Stuart - die hun ‘grieven’ te berde
brengen, omdat 'n schryver niet geleverd heeft wat zy verkozen... in casu: 'n arkanum,
juist alzo wat zeker soort van dorpbewoners in 'n achterbuurt vorderen, voor ze 'n
hand slaan aan de geliefde mesthopen die de lucht verpesten. Wie 't waagt hen
daarop te wyzen, zonder eerst te hebben getoverd, wordt mishandeld met de vork
welker gebruik hy aanraadde tot wegruiming van 't vuil.
Het hier bedoeld rustiek stuk is te vinden in Feringa's ‘Vrye Gedachte’. Voor ieder
die weten wil met welk Publiek ik te doen heb, kan de lezing van die onbeschaamde
expektoratie zeer nuttig zyn. Onbeschaamd? Het wezen dat daarin my beschuldigt
- Havelaar als ambtenaar, Multatuli als publicist - niet genoeg gedaan te hebben,
omdat ik tot nog toe 't bewuste boeren-arkanum niet leverde, staat te kauwen aan
de ruif van den Staat: Ned. Indische begroting!
Myn voornemen is z'n ‘grieven’ by gelegenheid ter behandeling te geven aan
jonker Schukenscheuer. Dat genie zal de zaak best áf kunnen, misschien wel door
revalenta voor te slaan, of
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malz-extrakt, of... neen, in zake arkanum laat ik 't woord aan dien jonker en z'n
ebenbürtigen partner A.B. Cohen Stuart.
Onder de korrectie blykt me dat m'n vriend Roorda van Eysinga - die ook vereerd
wordt met 'n paar ‘grieven’ - de te grote goedheid gehad heeft, zich met den
welbetaalden griefman in te laten. (Sneker Courant 28 Januari.) Dit doet my leed.
Wel begryp ik dat Roorda - niet als ik bekend met het gehalte van z'n aanvaller zich heeft laten leiden door ridderlyken afkeer van 't verraderlyk doodzwygen, maar...
eilieve, moet deze afkeer zo ver gaan, dat men den eersten den besten Jokrisse in
't leven spreekt, die zonder scha kon doodgebleven zyn? Ben ik, byv. nu verplicht
'n lyst te leveren van wat ik gedaan heb, omdat zekere Cohen Stuart - waar is zyn
lyst? - zich gelieft aan te stellen als 'n blindeman om wat evidentie op te doen? Z'n
grieven...
Kom aan, toch iets als antwoord. Eén grief tegen my moet ik als gegrond erkennen,
al klinkt ze dan zot in den mond van... sommigen. 't Is 'n treurige waarheid dat ik tot
nog toe verzuimd heb de Natie te verlossen van 't groot aantal dood-eters. Van
dezulken vooral wier enige bezigheid schynt te bestaan in 't schimpen op hun
meerderen die naar best vermogen, in zeer moeilyke omstandigheden, en vooral
met groot offer, deden wat niet gedaan werd door anderen die tot handelen geroepen
waren, en daarvoor werden betaald.
Zodra dit verandert, zal de ‘Sociale Kwestie’ 'n heel eind nader zyn aan de
oplossing. De onnozelen die niet worden in 't leven gehouden door den anders zo
edelmoedigen Staat, doen intusden... wat ze kunnen om 't Volk wakker te schudden,
al blykt er dan uit ‘grieven’ van allerberoemdste nietsdoeners dat dit niet genoeg is.
In godsnaam!
Zou 't ook misschien in 't belang ener oplossing van de ‘Sociale Kwestie’ wezen,
dat men de voorgangers op 't gebied van verlichting eens beloonde op ándere wyze
dan door smaad? Eilieve, wanneer Nederland dit eens beproefde? Wat er van de
zo lang reeds verheerlykte middelmatigheden te wachten is, kan men nu nagenoeg
weten, dunkt me. Tegen hen hebben de boerenjokrisses geen ‘grieven’ naar 't
schynt, en hierin hebben ze van hún standpunt volkomen gelyk. (660, 661.)
(1874)
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De zeer beroemde, zeer uitstekende, zeer veel uitgericht hebbende heer Stuart is
kort nadat hy me zo heel gepast m'n werkeloosheid en gebrek aan succes verweet,
honoris causa benoemd tot doctor in de letteren. Wie 't vreemd vindt dat ik verband
meen te zien tussen deze beide zaken, gelieve my op te geven wat dán de aanleiding
kan geweest zyn tot deze onderscheiding? Ik heb deze vraag reeds herhaaldelyk
gedaan zonder ooit 'n bevredigend antwoord te ontvangen.
(Toevoeging van 1876)
398:18; bij Idee 657: 't Ophemelen byv. van Vondel, en nog al door 'n soort van
volkje dat duidelyk blyk gaf hem niet te begrypen, heeft geen ander doel. Zie zekere
expektoratiën op 't Letterkundig Kongres te Maastricht.
(1876)
398:29; bij Idee 658: Myn Vorstenschool heeft me vyfhonderd gulden opgebracht.
Ik moet ronduit verklaren, Nederlanders, ‘dat ik 't er niet voor doen kan’. (653) Dit
zal velen bevreemden, die menen dat het leveren van zo'n stuk uit schryven bestaat
(30!). Reeds elders gaf ik 'n vergelyking van dat honorarium met het aan Sardou
betaald kapitaal voor z'n Rabagas. Zie hier 'n ander staaltje. Ik lees in den
Rheinischen Kurier:
Herr Adolph L'Arronge erhällt für seine neue Posse...
De lezer weet toch, hoop ik, wat 'n Posse is, en welken rang zo'n ding bekleedt in
de Letterkunde?
... für seine neue Posse: ‘Mein Leopold’ beim Wallner-Theater in Berlin,
täglich neunzig bis hundert Taler tantième, nächstdem die zwanzigste
Vorstelling als Benefize, welches auf 500 Taler anzuschlagen ist.
Zuversichtlich wird das Stück ein halbes Jahr lang Tag für Tag das
Repertoir des genannten Theaters beherrschen. In Hamburg hat es ein
verhältnissmässig noch grösseres Furore gemacht, und ist auf allen
Bühnen Deutschlands und Oesterreichs zur Aufführung angenommen.
Het honorarium voor die Posse zal dus gewis 'n millioen Talers te boven gaan. 't
Wordt tyd dat ik de schoenen ga poetsen van dien m'nheer L'Arronge, den
potsenmaker... als ik daartoe goed genoeg ben!
Dat ge u niet schaamt, Nederlanders, weet ik nu eenmaal. Maar, eilieve, gy die
te arm zyt om voortbrengsels van den geest te be-
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talen, scheldt me niet nog bovendien uit! En vooral spreek niet van Nederlandse
letterkunde, van Nederlandsen kunstzin, van Nederlandse beschaving, e.d. Dit klinkt
ál te gek!
(1874)
Dat de toneeldirektie Le Gras, Van Zuylen & Haspels, by 't opvoeren van de
Vorstenschool, my - schoon rechtens daartoe geheel onverplicht - 'n honorarium
toekende en dat ook m'n uitgever my delen liet in de voordelen die de snel op
elkander volgende herdrukken van dat stuk hem opbrachten, pleit gewis voor de
edelmoedigheid van die heren, 't geen ik volmondig en dankbaar erken. Maar dit
verandert niets aan de waarheid dat Nederland z'n schryvers en artisten niet
behoorlyk betaalt. Om van z'n pen te kunnen bestaan, zou 'n hollands schryver altyd
door moeten leveren. Hy heeft noch tyd tot recueillement noch tot studie, om nu
niet te spreken van z'n behoefte aan rust. De toestand van 'n hollands auteur,
vergeleken met dien van 'n schryver in 't Buitenland, is armzalig. Waar 't me nu en
dan gebeurt in aanraking te komen met buitenlandse letterkundigen, ben ik
beschaamd de som te noemen die m'n werk my opbrengt. Wordt de verregaande
schrielheid van de natie op andere wyze goed gemaakt? Ontvangt de auteur te
onzent in onderscheiding, wat hem onthouden wordt in betaling? Geenszins! Ook
die onderscheiding bewaart men voor vreemdelingen. Schryvers van zeer
twyfelachtigen rang worden in Holland gevierd, geëerd, met open armen ontvangen.
De kranten lenen hun kolommen tot aanbeveling van allerlei gespuis dat z'n
kwakzalvery komt leveren op de Nederlandse markt. Het Huis Ten Bosch staat open
voor den vreemdeling. Men grist elkander de citaten uit den mond, als ze maar
dienen kunnen om dezen of genen vreemdeling te stempelen tot 'n genie wiens
woorden de kracht hebben van 'n tekst.
(Toevoeging van 1876)
399:16; bij Idee 659: Er heerst tegenwoordig veel beweging op het terrein van
toneelspeelkunst. Dit is op zichzelf 'n gunstig teken. Maar meent men in dit opzicht
iets te bereiken zonder intellektuele en finantiële medewerking? De toneelspeler
heeft behoefte aan 'n publiek dat Kunst begrypt, dat de Kunst lief heeft. En... aan
'n publiek dat voor Kunst 'n klein deel althans
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wil ten offer brengen van wat het zo heel gewillig ten beste geeft voor allerlei
genoegens en liefhebberyen van minder allooi! De ontwikkeling van de Kunst zal
niet uitblyven, wanneer er slechts blykt dat ze begeerd, begrepen en gewaardeerd
wordt.
(1876)
407:7; bij Idee 671: Dit heb ik in de ‘Duizend-en-enige Hoofdstukken’ gedaan.
(1874)
413:28; bij Idee 680: In gelyken geest is de aardige persiflage op litterarische kwasi
geleerdheid: De vermakelyke slatuintjes, ad fidem veterum membranarum sedulo
castigati, curis Eibesii. Trajecti ad Rhenum, apud J.C. ten Bosch. MDCCLXXV.’ Toch
heb ik 'n aanmerking op dat werkje: 't is niet zot genoeg. De beunhazen in litteratuur
die 't publiek diets maken dat ze wat degelyks verrichten door 't leveren van
‘Bloemlezingen’ of door 't ‘uitgeven, bewerken, kommenteren en annoteren’ van
meesterstukken, verdienen ándere oorvegen! 'n Klein staaltje van wat zulke heren
durven opdissen als geleerdheid, gaf ik op in den vyfden bundel, Idee 1064. Maar
ik erken dat latere kommentatoren - Van Vloten, byv. - den onnozelen Schrant ver
te boven gaan in bêtise en... onbeschaamdheid.
(1876)
416:25; bij Idee 689: Ook in de nieuwe uitgaaf der ‘Duizend-en-enige Hoofdstukken
over Specialiteiten’ wordt die kamerdienaars-wysbegeerte behandeld.
(1876)
419:24; bij Idee 693: Niet wetende wat ‘Orestie’ voor 'n ding was, en vrezende den
Pyraeus voor 'n persoon te nemen, maakte ik er 'n land van. Maar Dumas schreef
me dat een van z'n vriendinnen zo heette, of onder de intimes zo genoemd werd.
‘Gabrio’ was de petit nom van Gabrielle, comtesse Dash. Het ‘fuyard Parmesan’
slaat op Frans van Italië, wiens koninklykhard weglopen op dat ogenblik aan Parys
het nieuwtje van den dag leverde.
(1874)
420:21; bij Idee 694: Aldus schreef ik in '70. M'n aanmerkingen op Thorbecke (452)
dateren van zes jaren vroeger nog. Thans,
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in 1874, durf ik vragen of m'n oordeel over dien man, en vooral over de
Volksvertegenwoordiging waarmee hy Nederland toetakelde, gegrond was? Wie
durft party trekken voor onze Tweede Kamer? Wie voor al de ministerschappen die
als vuile paddestoelen opschoten uit dien verrotten bodem?
(1874)
Na slechts twee jaren herhaal ik met nóg meer nadruk de vraag, of ik in 1864 den
toestand van 't Volk en den daarop door de Thorbeckery uitgeoefenden invloed juist
beoordeeld heb? Over de nietswaardigheid onzer Vertegenwoordiging heerst op
dit ogenblik slechts één opinie. Toen ik de nummers 451 en 452 schreef, stond ik
alleen met m'n mening. Wat toen voor excentriek werd gehouden, is nu reeds
gemeenplaats.
(Toevoeging van 1876)
432:33; bij Idee 703: Hier ziet men in welke fouten 'n geschiedschryver kan vervallen!
‘In de nes’ is... amsterdams. De haagse lezing heeft: ‘op de denneweg’. Ik ben deze
opmerking verschuldigd aan de wetenschappelyke nauwgezetheid van een onzer
eerste Letterkundigen die zich met aandoenlyken yver toelegt op 't emenderen,
annoteren en kommenteren van codices. Alzo: ‘op de denneweg’ en... mea culpa!
(1876)
450:14; bij Idee 719: Neen, 't is volstrekt niet overdreven. Wie goed luistert en oplet,
zal in de werkelykheid zeer spoedig tegenhangers vinden die in höhere Blödsinn
aan dat spoorwawelarytje niets toegeven.
(1876)
453:22; bij Idee 723: Als voorbeeld wys ik op de behandeling van Bilderdyk's Floris
in den vyfden bundel.
(1876)
455:17; bij Idee 729: Ik verneem dat onlangs op 't Maastrichtse Letterkongres, is
aangedrongen op 't bestuderen van Vondel en wel als middel om onze litteratuur
op te heffen uit de laagte waartoe ze schynt gezonken te zyn. Honderd en
tweehonderd jaar geleden - ja veel later nog - meende men z'n troost te moeten
zoeken by de ‘ouden’. Wat zulke methoden voortbrachten, hebben we gezien. De
raad doet me denken aan 'n hovenier
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die om z'n bomen van onvruchtbaarheid te genezen, den zwaarbeladen bogerd van
z'n buurman zit aan te kyken.
Eilieve, wanneer 't voldoende is zich ‘te laven aan 'n bron’ - zo is de term, meen
ik - vanwaar dan dat zovelen wien tal van laafbronnen toegankelyk zyn, by
voortduring van dorst versmachten, en verschrompeld wegsterven zonder ooit iets
degelyks voort te brengen? En nog iets: indien 't staren op 'n Vondel nodig is ter
bevruchting, op wien dan heeft de eerste Vondel gestaard? Wat, waar of wie was
zyn laafbron?
De waarheid is, dat onze litteratuur zal blyven kwynen zo lang men geloof slaat
aan zulke schoolse praatjes. Niet uit ‘de ouden’ en niet uit Vondel moet de ziel haar
kracht putten maar uit zichzelf. Wie modellen nodig heeft, doet beter zich toe te
leggen op 't metselen, tenzydi hier-of-daar 'n professoraat in de Letteren open vindt,
'n funktie die zich zeer wel verdraagt met verregaande onvruchtbaarheid. Ik zou
dan ook durven wedden dat het uilig verwyzen naar Vondel uit den mond van 'n
letterprofessor gevloeid is, van iemand die den kost verdiende met het doceren dat
‘barnen’ branden betekent, en dergelyke diepzinnighedens meer. Zie de noot op
680.
(1876)
456:4; bij Idee 731: In den vierden Bundel heb ik van die Hooftse dievery staal en
parodie geleverd.
(1874)
't Navolgen van de manier eens schryvers, is voor 'n geoefend litterator niet moeilyk.
Sedert twintig jaren wordt de markt overstroomd met heinische gedichten, heinische
opvattingen, heinische zin- en gedachtenwendingen, waaraan niet veel meer
ontbreekt dan... de oorspronkelykheid van Heinrich Heine. Een kleinigheid, nietwaar?
Een aardig staal van dat ‘nadoen’ - ditmaal evenwel ter waarschuwing - leveren
de teisterbantse verzen in Mr C. Vosmaer's ‘beschouwing van Bilderdyk’, 'n studie
die eerst als feuilleton verscheen in 't ‘Vaderland’ en dezer dagen opnieuw 't licht
ziet in den derden bundel ‘Vogels van diverse pluimage’. 't Doet me leed dat vrees
voor verdenking van kameraderie me terughoudt van een zo hartelyke aanpryzing
dezer ‘Vogels’ als ze verdienen. 't Oordeel van den heer Busken Huet - die n.b. be-
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weert dat Vosmaer geen dichter is! - zal aan lezers die wel dichters zyn, nogal
vreemd voorkomen. Om nu evenwel den schyn te ontwyken dat ik voor den heer
Vosmaer aan 't reklameren ben, geef ik hier plaats aan 'n vinnig griefje. Z'n
teisterbantse verzen beantwoorden maar heel povertjes aan 't doel dat 'n rechtgeaard
behandelaar van Bilderdyk voor den geest behoort te staan. Ze zyn ter karakterisering
van den bilderdyksen trant op verre na niet zot genoeg, en vooral veel te welluidend.
Ze kraken niet, en klapperen niet, en knersen niet. Men kan ze overluid lezen, zonder
kramp in de kaakspieren te krygen. Dit noem ik 'n onvergeeflyke fout in iemand die
zich 'n ogenblikje lang onbekwaam genoeg wil aanstellen om Bilderdyk na te bootsen.
Ook in myn parodie op Bilderdyks treurspelmanier heerst enig gebrek aan
onwelluidendheid - wie leverde ooit iets volmaakts? - maar me dunkt toch dat ik iets
beter dan Vosmaer geslaagd ben in het tekenen van den onmisbaren onzin. Over
't geheel komt me Vosmaers oordeel over den ‘prins onzer dichteren’ te zachtmoedig
voor. Maar hoogst belangryk is ook dát hoofdstuk in z'n veelkleurige ‘Vogels’.
Om overigens aan te tonen hoe gemakkelyk 't is, 'n manier van schryven na te
apen, hoef ik slechts te wyzen op 't voorbeeld van de hooggeboren Vrouwe van
Heusden, die met den even hooggeboren graaf van Teisterbant, geheel unisono
en à s'y méprendre, om 't hardst rymelde. Ziedaar 'n onmisbaar gevolg van 't door
litteratuursukkels aangeprezen bronnengelaaf! Iemand die voorgeeft iets te kunnen
leveren, moet zich niet bezighouden met zoeken naar bronnen, hyzelf moet bron
zyn. Een flinke voedster zuigt niet, ze zoogt! Is dit duidelyk, of niet?
(Toevoeging van 1876)
457:20; bij Idee 733: De gronden waarop Huets oordeel over de werken van Mr
Vosmaer berusten, komen me raadselachtig voor. Ik kan ze niet rymen met z'n
gewone scherpzinnigheid.
(1876)
461:38; bij Idee 738: Het daartoe nodige loisir was me tot nog toe niet gegund. Het
spreekt vanzelf dat by de beschouwing van Europa's toekomst, de opgewekte
nydigheid tussen Katholie-

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

693
ken en Protestanten een grote rol te spelen heeft. En bovenal: de aanstaande
Brood-, Vlees- en... Genot-oorlog! Over dit laatste element zeide ik reeds iets op 't
slot van m'n Vyfden Bundel. En Nederland blyft maar altyd die toekomst tegemoet
gaan met z'n pacotille-staatslui!
(1874)
462:39; bij Idee 740: M'n executie van den ‘prins der dichteren’ Bilderdyk heeft meer
succes gehad. Ik meen dat de meeste aanmerkingen die daarop gemaakt zyn, reeds
vooruit wederlegd waren in de nummers 734-737. Ook op Idee 1057 in den Vyfden
bundel schynt men niet gelet te hebben. Dat de aanhangers van Bilderdyk niet
uitmunten in de kunst van lezen, ligt in den aard der zaak. Ware dit anders, dan zou
de man nooit opgang gemaakt hebben, en m'n hele aanval had achterwege kunnen
blyven. Om overigens de manier waarop die fabrikant van slechte verzen verdedigd
wordt, te doen in 't oog vallen, verwys ik naar het daarover verhandelde op 't
Antwerps Kongres van... Letterkunde! (VI, Idee 1097-1098).
Ook vernam ik onlangs dat ik ten onrechte onzen verzenprins ‘bevit’ over z'n
‘echtkoetsen’ omdat deze meubels in... ik weet niet welke eeuw, heel comfortable
waren ingericht voor slaap- en huwelyksgebruik, en dus aesthetice precies passen
in 'n treurspel van vandaag. Hoe kon ik zo onnozel wezen, te menen dat men in
1800-zoveel, de taal moest schryven van 1800... zoveel?
Het aantal personen in ons gezegend Nederland, die meer verstand dan ik hebben
van styl, taal, poëzie en treurspelen, is schrikbarend groot. De voortbrengselen
onzer Letterkunde getuigen er van.
(1874)
Zie byv. de werken van Van Calcar, Alberdingk Thym, Van Vloten, De Geus, enz.,
altegaar veroordelaars van m'n arme Vorstenschool. Er behoort waarlyk moed toe,
vermetelheid byna, om by den stortvloed van meesterstukken waarmee die feniksen
onze lettermarkt overstromen, 'n pen op 't papier te zetten. Ik doe 't dan ook niet
dan met eerbiedige huivering.
(Toevoeging van 1876)
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463:18; bij Idee 742: De oorzaak ligt voor de hand. Een professor die z'n studenten
wysmaakte dat Bilderdyk zo'n byzonder grote dichter was, en die 't prul Floris V
opnam in een van z'n menigvuldige Bloemlezingen, is aan de eer van z'n beroep
wel verplicht protest aan te tekenen tegen den uitslag van 't onderzoek waaraan ik
de voortbrengselen van dien kwakzalver onderwierp. De ruiterlyke verklaring: ‘ik
had me - als dozynen voorgangers en medeprofessors trouwens! - vergist’ was wel
wat veel gevergd in 'n gewezen mooivinder van den karakterlozen Bilderdyk. M'n
oordeel over dergelyke zaken zal eerst algemeen worden aangenomen, als ik zal
te doen hebben met 'n nieuw geslacht dat, zich niet hebbende schuldig gemaakt
aan vergoding van... niemendal, geen pynlyke amende honorable te maken heeft,
voor 't de vryheid neemt uit eigen ogen te zien. Dat het voor iemand die zich liet
betalen als hoogleraar, hard valt nu op eenmaal te erkennen dat-i vele jaren lang
nonsens gedoceerd heeft, is nogal begrypelyk, maar eilieve wat verleidde den
godgeleerden dokter Van Vloten tot de verzekering dat de onwaarde van Bilderdyk's
Floris - volgens hém: 'n bloem immers? - altyd was bekend geweest? Behoort onze
verheven bloemlezer tot de achtenswaardige soort van mensen die meer dan
anderen behoefte hebben aan 'n goed geheugen?
(1876)
464:20; bij Idee 744: Gemakshalve waarschynlyk, hield ik me hier aan de gewone
lezing omtrent dat voorval. Men weet dat de zaak aanleiding heeft gegeven tot veel
kontroverse, en dat achtenswaardige schryvers den kalif Omar van dien
boekenmoord vryspreken. De misdaad zou volgens hen door Christenen begaan
zyn, en wel door zekeren aartsbisschop Theophilus, onder de regering van
Theodosius den Groten. Ik voor my blyf Omar voor den dader houden, daar 't van
algemene bekendheid is, dat Christenen zich nooit schuldig maakten aan misdaden
tegen de beschaving. Hun ‘geloof’ heeft daartoe 'n te fyn-zedelyken invloed op 't
schoonheidsgevoel, gelyk nog dagelyks overal blykt.
(1876)
466:12; bij Idee 747: Er is later gebleken dat ik het aantal eervolle weglopers en
overgevers nog veel te laag, en dat van de gesneuvelden te hoog geschat heb.
(1874)
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485:38; bij Idee 748: Aan dezen wens kan niet voldaan worden. De oorzaak hiervan
wordt allergeestigst geschetst door de volgende regels van den heer Vosmaer, in
den Spectator van 20 December 1873.

Aan Multatuli
De zongod Samson vond het ezelskaakbeen
Waarmee hij 't Filistijnenheer versloeg. Er zijn maar weinig Samsons; des te groter
't Getal van ezels en van Filistijnen,
Oneindig vruchtbaar beiden; maar men vindt
Geen ezels dood meer langs den weg, wier kaak
Een nieuwen Samson 't wapen geeft; - zij leven
En staan hem in den weg; - men klaag dus niet
Als gene om 't Filistijnendom te vellen,
Eerst, om hun kaak, soms ezels dood moet slaan.

(1874)
485:38; bij Idee 760: Al deze beschouwingen hebben weer niet gebaat. De
vechtrapporten van Atjeh zyn als klokspys geslikt. Enige dagen nadat de kraton
‘onder 't bereik van geweervuur’ gebracht werd, was dat ding volgens bericht van
dezelfde autoriteit die den Volke dit heuglyk bericht had meegedeeld: ‘onzichtbaar
door 't ondoordringbaar bos’. De Atjinezen vochten ‘hardnekkig’ en ‘met
doodsverachting’. Toch was telkens het totaal der gesneuvelden aan onzen kant,
niet veel meer dan de bekende ‘één kozak’ uit de russische legerbulletins. Tegen
wie dan toch hadden die doodverachtende Atjinezen zo hardnekkig gevochten?
Onder elkaar?
Vanhier dan ook zeker dat men den kraton... leeg vond, toen-i met zoveel
byzondere dapperheid ‘berènd’ en genomen was. De vyanden hadden zich en
familie ópgevochten. Die ‘berénning’ in 'n ondoordringbaar bos is overigens weer
allerkrygskunstigst.
In 'n ander vechtrapport komt 'n lofrede voor, op... de Cholera, die onze troepen
‘tot rust dwong’. Dit was heel lief van de cholera. Want ‘gedurende dezen tyd kreeg
de vyand gebrek aan levensmiddelen, en z'n volk verliep’. Men kan hieruit zien dat

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

696
de krygskunstige ‘Heer’ vorderingen in 't métier gemaakt heeft, sedert de dagen van
Sanherib. Toen ‘sloeg’ z'n Engel den vyand met pestilentie of schrik. Heden ten
dage bezoekt-i met z'n akeligheden de vrindjes. Maar 't effekt schynt hetzelfde te
zyn. Variis divinis modis bene fit! Leve de cholera!
Het nederlandse publiek heeft al deze zotternyen weer goedmoedig aangenomen,
en staat gereed z'n Fransen van de Putte de millioenen te verschaffen, die nodig
wezen zullen om in den Noordhoek van Sumatra vasten voet te houden. Het innemen
van dien Kraton - niet eens 'n vesting... cyfer der gesneuvelden: drie man! - betekent
niets. Zal 't den minister gelukken de Natie wys te maken dat er op Sumatra
hoofdsteden zyn, waarnaar het Land zich regelt?
En... hoe zullen de twisten met de handelslui en industriëlen van Singapore en
Malakka beslecht worden, zegge, de onvermydelyke twisten met Engeland?
Nederlanders, van Atjeh begint de neerlaag!
Ik verneem uit de couranten dat het Volk jubelt...
Och, als men lezen kon!
(1874)
Sedert vele maanden heb ik me bezig gehouden met aandachtig lezen van enige
geschiedschryvers die onzen zogenaamden tachtigjarigen oorlog behandelen, en
ik sta verbaasd over de gemakkelykheid waarmee 'n geheel volk zich eeuwen lang
bedriegen laat! Om de resultaten van m'n onderzoekingen te staven, zou ik meer
loisir moeten hebben dan Holland gewoon is aan z'n schryvers te gunnen. Jarenlange
studie, gelyk dikwyls voor 't leveren van slechts één boekdeel nodig wezen zou,
verkiest Nederland nu eenmaal niet te betalen. Evenmin vergoedt het de inspanning
en de kosten die tot nauwkeurig doorzoeken van archieven vereist worden. Wanneer,
byv. zullen wy eens 'n ministerie hebben, dat kennis en vooroordeelvryheid genoeg
bezit, om in te zien dat 'n man als Dr A. van der Linde met hoogleraarsrang en 'n
zeer ruim inkomen behoorde te arbeid gesteld te worden aan geschiedkundige
onderzoekingen? Maar we weten nu eenmaal dat onze kieswetterige ministerfabriek
geen Richelieu's leveren kan. Staatslieden van de soort als waarmee wy ons moeten
behelpen, weten ternauwernood wat studie is, en minder nog
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welke behoefte 'n volk als 't onze hebben zou aan wat nauwkeuriger kennis, dan
op de officiële scholen gedoceerd wordt. Onze ministers hebben wel wat anders te
doen dan Beschaving, Verlichting en Wetenschap in de hand te werken!
Wat nu myn voorlopige onderzoekingen omtrent dien ‘oorlog met Spanje’ aangaat,
lezer, ik kan geen woorden vinden voor den indruk dien de krygskundery van de
Willemen en Mauritsen op my maakt, om nu niet te spreken van de fameuze ‘Heren
Staten’. Op zeer weinig - liever vermeden! - uitzonderingen na, bestond aan weerszy
de gehele taktiek in 't niet ontmoeten van den vyand. Ik zeg: taktiek en niet strategie,
want ik spreek van de zeer persoonlyke, zeer eigenbelangzuchtige taktiek van de
bevelhebbers, zowel aan onzen kant als aan de spaanse zyde. Het krygsvolk liep
elkander - blykbaar ten gevolge van stilzwygende, misschien zelfs van uitdrukkelyke,
overeenkomst - zoveel mogelyk uit den weg. Men belegerde van weerszy steden
om de burgers te plunderen. Op zéér enkele uitzondering na werd nooit 'n stad
ontzet. Al wat de vyand deed, was op zyn beurt beleg voor 'n andere stad te slaan
‘ten einde de tegenparty van z'n opzet af te trekken’ heette het, maar inderdaad om
ook wat te plunderen te hebben. Gelyke bedoeling - en dit werd ronduit erkend! had het ‘brandschatten’ en ‘aflopen van 't platteland’. De legers vochten niet tegen
elkander, maar roofden vice versa 't eigendom van partikulieren. Om dit verklaarbaar
te vinden, behoeft men slechts te weten dat de wederzydse opperbevelhebbers 'n
wettelyk aandeel van den buit ontvingen. De waarheid is dan ook geenszins dat er
tachtig jaren geoorloogd is, maar dat men tachtig jaren lang, onder voorwendsel
van oorlog, van weerskanten rovertje gespeeld heeft. Toen Maurits en Spinola
elkander in 1608 ontmoetten en omarmden, maakten ze elkaar heel aardige
komplimentjes over hun wederzydse dapperhedens. Dit verwondert me niet. Maar
dat ze 't deden zonder uit te bersten in lachen, komt me vreemder voor. Uit hun
eeuwige marsen en kontramarsen blykt immers duidelyk, dat die twee helden elkaar
verstonden comme deux larrons en foire, als diefje met diefjesmaat!
Een van de minst-verachtelyke figuren uit dien zogenaamden vryheids-oorlog, is
de Hertog van Alva. Hy was 'n trouw die-
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naar van z'n meester, 'n oprecht en overtuigd aanhanger van z'n meningen, en...
hy verliet Nederland niet ryker dan-i gekomen was! Te Amsterdam liet-i zelfs schulden
achter. De kapiteins-generaal uit het huis van Oranje werden schatryk. Men zie
slechts wat er na den dood van den ellendigen Willem III, tussen den koning van
Pruisen en den jongen Willem IV te delen viel!
Nederlanders, ik stel u voor, uw Geschiedenis eens te lezen, maar... niet in officieel
vaderlandslievende schoolboekjes, die aanbevolen worden door de van
Regeringswege benoemde Inspekteurs van Onderwys!
(Toevoeging van 1876)
491:23; bij Idee 766: Ik geloof niet dat men zich zachtmoediger en welwillender kan
uitdrukken, dan hier door my omtrent Dr Van Vloten geschiedt. Toch schynt die heer
euvel te hebben geduid dat ik de vryheid nam na hém 't onderwerp: Vrye Studie tot
'n punt van behandeling te maken. Dit blykt ook de mening te zyn van den heer J.
Versluys, die in 't ‘Schoolblad’ van 19 Januari 1875 lucht gaf aan z'n verontwaardiging
over de hatelykheden waarmee Dr Van Vloten my, weken achtereen, in ‘Onze Tolk’
overstelpte. Ik verwys naar dat stuk, vooral ook omdat daarin almede de leugen
gereleveerd wordt, waarmee Dr Van Vloten gemeend heeft m'n oordeel over
Bilderdyks Floris V te ontzenuwen, en 'n brokje van z'n eer als gewezen
letterprofessor te redden. (Vgl. de Noot op 742). Enige weken vroeger reeds
(‘Schoolblad’ 8 December 1874) had dezelfde heer Versluys de opmerking gemaakt:
‘het komt me voor, dat Dr Van Vloten Multatuli bepaald sart’. Juist! Dit is dan ook
een van de redenen waarom ik me niet leen tot wederlegging van al den
kwaadaardigen zotteklap dien hy sedert enigen tyd tegen my uitslaat. Hy houde my
ten goede dat ik me niet gebruiken laat om hem z'n geschryf en z'n stuiptrekkenden
‘Onze Tolk’ aan wat meer opgang te helpen dan die dingen tot nog toe mocht ten
deel vallen. Toch verbind ik me niet tot zwygen. Mocht ik me eenmaal betrappen
op de stemming die tot zulken arbeid nodig is, dan behoud ik my 't recht voor, z'n
‘Kritiek’ te onderwerpen aan 't gezet onderzoek. Misschien krygen dan ook 's mans
andere litterarische voortbrengselen 'n beurt, te beginnen
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byv. met de vernuftige en diepzinnige taal- en dichtkundige toelichtingen by de
Vondel-uitgaaf, en meer kwakzalvery van die soort. Intussen raad ik den
godgeleerden Doctor van Vloten wat bescheidenheid aan, 'n hoedanigheid die wel
geen deugd is, maar die, oppervlakkig gezien, by zeker soort van lieden de plaats
van verdienste vervullen kan. Ook in zaken van geest en gemoed behoort men de
tering naar de nering te zetten.
Ik sprak zo-even van ‘één der redenen’ die me tot nog toe weerhielden van
uitvoerige repliek. De hoofdoorzaak is walging.
(1876)
493:35; bij Idee 770: Of 't nu juist groen was, weet ik niet, en dit doet niet tot de
zaak. Zéker is 't, dat ook de taal, door de overeenkomst van de woorden schetteren,
schateren en schitteren, blyk geeft van verwantschap der indrukken die te weeg
worden gebracht door kleuren en geluiden. Zo ook spreekt men van warme tinten
in 'n schildery. Van geestige houding of groepering, enz.
(1876)
494:38; bij Idee 771: Kostelyk voorbeeld van slechtschryvery! Lees: oorzaak te
vinden wezen, van den zwaren last van wanbegrippen waaronder de mensheid
gebukt gaat.
(1876)
508:7; bij Idee 786: Ik gebruik hier deze namen als konventionele typen, en geenszins
omdat ik die keizers zo hoog stel. Daartoe weet ik van beiden te weinig, en toch
van den eersten nog te veel. Z'n bekende klacht over 't verliezen van 'n dag, als-i
niet in de gelegenheid geweest was iemand 'n pleziertje te doen, bewyst dat-i 'n
zeer slecht regent was, en gewetenloos omging met de belangen van de millioenen
onderdanen die hem niet naby genoeg kwamen om zich te warmen aan den gloed
van z'n onverantwoordelyke munificentie. De lof die dezen keizer wordt toegezwaaid,
past dan ook alleen in den mond van dezulken die wat meer in z'n nabyheid waren,
zegge van hofmakers en flikflooiers. Dat Titus door zulk goedjen ‘amor ac deliciae
generis humani’ genoemd werd, is zo gek niet, als men maar blieft aan te nemen
dat zy het genus humanum uitmaakten, en dit heeft de laaghartige Clio gedaan. Ik
zeg dat er geen erger dwingelanden
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zyn dan de heersers die hun omgeving te vriend houden. Een souverein moest in
kabinet, salon, en... slaapkamer, op den wand doen schryven: weet te weigeren!
(1876)
517:22; bij Idee 800: 't Was ten onrechte dat ik hier 't woord Böhmische Dörfer deed
voorkomen als van gelyke betekenis met Châteaux en Espagne. Met Böhmische
Dörfer bedoelen de Duitsers ‘zaken die ver af liggen, die onbekend zyn, en waaruit
men daarom niet kan wys worden’. De toepasselykheid op amerikaanse
spoorwegzaken blyft van volle kracht, maar de uitdrukking is hierom minder
verkieslyk, wyl ze niet volstrekt - gelyk toch de bedoeling moet geweest zyn - 't
begrip van opzettelyk bedrog, van zwendelary in zich sluit. Ook by de grootste
eerlykheid en soliditeit van ondernemers, administrateurs en bankiers, zouden
spoorwegen in verre landen altyd Böhmische Dörfer blyven, omdat ze buiten 't bereik
liggen van onze kennis en kontrôle.
(1876)
517:25; bij Idee 800: Deze woorden werden geschreven in 1870. Toch zyn er volgens
'n dezer dagen gepubliceerde opgave sedert dien tyd voor 'n bedrag van driehonderd
millioen guldens aan amerikaanse spoorweg-aktiën, in Nederland aan den man
gebracht! Ieder weet nu - en velen by treurige ervaring! - wat die prullen waard zyn.
En reeds zes jaren vroeger (in 1864) waarschuwde ik tegen dat spekuleren in
vreemde ondernemingen. Met het oog op zekere bladzyden van nummer 451, opper
ik alweder de vraag of 't niet tyd wordt dat m'n landgenoten zich toeleggen op de
Kunst van lezen? Me dunkt dat menigeen die nu in armoed de domheid beschreit,
waartegen ik bytyds gewaarschuwd heb, eindelyk wel genoodzaakt wezen zal my
gelyk te geven. Wat ware er met dat roekeloos vermorste geld 'n goed te doen
geweest!
(1876)
529:31; bij Idee 810: De hier bedoelde Millioenen-Studiën zyn later afzonderlyk
verschenen by den uitgever J. Waltman Jr te Delft, die me dezer dagen meedeelde
dat daarvan weldra 'n tweede druk zal nodig zyn. Dat werk schynt dus lezers te
hebben gevonden ‘die er iets van begrepen’. Goddank!
(1876)
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547:3; bij Idee 818: Sedert de verschyning van dezen bundel zyn drie, vier jaren
verlopen. Er is me gebleken dat ook weer die likdoorn-boutade - evenals de
zeeziekte-vertelling (zie noot op 242) - beneden nederlandse kritiek was. Op zeer
weinige uitzonderingen na, is dit het geval met dezen gehelen bundel... 't beste werk
dat ik geleverd heb!
De nazaat zal vragen met welke voortbrengselen onzer letterkunde m'n tydgenoten
wél waren ingenomen? En ik vraag wat er zou geworden zyn van Swift en Sterne,
wanneer zy 't ongeluk hadden gehad ter wereld te komen: ‘tussen Oostfriesland en
Schelde’?
(1874)
548:25; bij Idee 819: Aan zodanige verkwisting maken de meeste schilders zich
zelden schuldig. De oorzaak is verregaand gebrek aan oorspronkelykheid, 'n fout
die eens voor al de patiënten bewegen moest zich toe te leggen op 'n ander ambacht
dan 't hanteren van 't penseel. Hoe, in weerwil hiervan, zo vélen zich schilder
noemen, en ook by anderen daarvoor doorgaan, is sedert eeuwen toe te schryven
aan 'n dwaling van gelyke soort als die welke aspirant-dichters naar deze of gene
modellen verwyst... naar Vondel, byvoorbeeld. Men spreekt telkens van 'n ‘school’
en gaat in de leer by oude meesters, alsof de ziel 'n zwavelstokje ware, dat men
hier of daar kan aansteken aan 'n kooltje vuur. Wie nu hierby bedenkt dat er onder
die oude meesters in de schilderkunst - de zéér beroemden waarlyk niet uitgesloten!
- veel dove kolen worden gevonden, veel ambachtslui zonder andere verdiensten
dan dat ze bestelde poppetjes leverden aan de Kerk, heeft 'n antwoord op de vraag,
waarom over 't algemeen de schilders zo arm zyn aan 't hoofdbestanddeel van de
Kunst, aan scheppingsvermogen, aan poëzie!
Doch al waren de ‘meesters’ die men zich ten voorbeeld stelt, inderdaad artisten
geweest - iets wat ik met zeer weinig uitzondering ontken - dan nog blykt er uit al
dat aanpryzen en gebruik maken van ‘school’ dat men weinig besef heeft van de
wys waarop Kunst - ware wezenlyke scheppende Kunst! - in de ziel van den
kunstenaar ontstaat en zich behoort te ontwikkelen. Aannemende dat Michel Angelo,
Rafaël, Rubens, Rembrandt, e.d. altyd leveranciers waren van schone
schilderstukken - wat te
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veel aangenomen is: die al te beroemde mannen hebben meermalen foeilelyke
dingen voor den dag gebracht, om nu niet te spreken van de byna doorgaande
geesteloosheid van hun werk! - dan nog zal de ware artist geen andere behoefte
voelen aan 't staren op hun arbeid, dan nodig is om hun 't een of ander ambachtelyk
handigheidje in de uitvoering af te zien. Wat de indrukken aangaat, hy heeft schoner
beelden - dieper ideeën vooral! - in de ziel, dan zy hem leveren kunnen. En wie
géén artist is, géén schepper, géén poëet, zal 't waarachtig niet worden door
navolging. Zonderling dat deze eenvoudige waarheid zo moeilyk te vatten schynt!
Ieder weet toch dat men zich niet voeden kan met de spys die 'n ander gebruikt
heeft? Niemand immers beweert dat men zwemmen leert door naar 'n vis te kyken?
Kunst - ik spreek alweer niet van 't ambachtelyk onderdeel: van de uitvoering - Kunst
moet van binnen naar buiten werken, en niet omgekeerd. Evenals in de noot op
731, naar aanleiding van dat zotte aanpryzen van Vondel als model, vraag ik: indien
't volgen van 'n pretensen ‘meester’ den kunstenaar 'n behoefte is, wien heeft dan
die ‘meester’ gevolgd? De eis van geniale Kunst is juist dat men géén voorgangers
hebbe. Het tegenovergesteld grondbeginsel draagt de schuld dat de wereld te allen
tyde overstroomd werd met brekebenen. En dit geldt voor andere vakken vooral
niet minder dan in de schilderkunst. (921, 947). Zolang er van katheders gedoceerd
wordt dat het om ryk te worden, voldoende is z'n ogen te vestigen op 'n ryke - of...
op iemand die voor ryk doorgaat - spreekt het vanzelf dat weinigen de handen
uitsteken. Waarom zou men zich blootstellen aan de tragische ervaring waarop ik
doelde in 30, als men de smart van 't bevrucht worden, van dracht en verlossing,
zo gemakkelyk kon uitwinnen?
Ik vraag aan de Van Vlotens die op 't gebied van Kunst en Litteratuur modellen
aanpryzen, welk nut zyzelf van hun methode hebben getrokken? Ze zullen moeten
erkennen dat hiervan tot nog toe bitter weinig gebleken is. Wat al dichters en
kunstenaars zouden we hebben, als hun wawelpraat opging! De oorzaak van die
gladverkeerde les ligt alweer in armoed van geest en in luiheid. Te traag en te dor
om zelf wat degelyks voort te brengen, geven die heren zich den schyn iets verricht
te hebben
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door 't verwyzen naar 'n ander, liefst naar 'n dode met wien niemand konkurreert,
en die dus niet in den weg staat. (657) Wat zou men zeggen van den bakker die,
in plaats van brood te leveren, z'n klanten afscheepte met den raad om 'n
verhandeling over panifikatie te bestuderen! Of: zich te verzadigen aan 't indenken
van de voedingskracht der duivekaters die opgegraven zyn te Pompeji?
Om tenslotte terug te keren op m'n mening over de byna algemene armoed aan
poëzie by schilders, breng ik als tegenstelling de stukken van Alma Tadema in
herinnering. Ziedaar iemand die schept, iemand die de Natuur der dingen weet en
durft te coëfficiëren met eigen opvatting, ziedaar 'n artist! En dit blyft zo, al ware die
opvatting verkeerd, en al beweerden de mannen van 't ambacht dat-i fouten maakt
in de uitvoering van z'n denkbeelden.
(1876)
550:15; bij Idee 822: Wie deze beschouwingen onverenigbaar acht met de noten
op 731 en 819, verliest uit het oog dat daar van artisten en dichters, d.i. van
voortbrengers wordt gesproken, terwyl we hier en in 't volgend nummer te doen
hebben met de wys waarop 't voortgebrachte moet beschouwd, gewaardeerd en
genoten worden.
(1876)
559:20; bij Idee 830: Ja, dát is de vraag! Ik hel over naar ontkennende
beantwoording. De nu volgende nummers evenwel zyn geschreven van 'n standpunt
dat met de thans heersende begrippen overeenstemt, doch... onder voorbehoud!
(1876)
561:12; bij Idee 831: Waartoe dan de zeer moeilyke examens? Geen onzer Ministers
of Kamerleden is in staat zonder voorbereiding examen af te leggen als
hulponderwyzer. Ik ook niet.
(1876)
564:10; bij Idee 834: Ik heb later dit walglyk onderwerp aangeroerd in een der noten
op 451.
(1876)
565:27; bij Idee 837: Uit een in 't Schoolblad van 19 Okt. 1875 geplaatst stuk van
den heer Van Moerkerken schynt te blyken
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dat men de lichamelyke tuchtiging op de scholen, voor overal afgeschaft houdt. Dit
is 'n dwaling. In Duitsland heeft de onderwyzer nog altyd Züchtigungsrecht. Kluchtig
zyn de nogal dikwyls voorkomende processen over de vraag of dit ‘Recht’
overschreden is, gelyk nogal makkelyk gebeuren kan, dunkt me, als men nu toch
eenmaal aan 't ranselen is. 't Schynt dat de ‘tuchtiging’ om binnen de grenzen van
wettelyke bevoegdheid te blyven, geen uiterlyke tekenen mag nalaten, en daaraan
hebben we nu meermalen allergeleerdste verhandelingen van medische experts te
danken, over de ware natuur van 'n blauw plekje, van 'n builtje, van 'n roofje, van
‘Excoriationen’ enz. De onderwyzer behoort zich dus toe te leggen op 't wélberekenen
van de kracht zyner slagen, en vooral van de plaats waar-i ze appliceert. Ook ‘blauwt’
het ene kind gauwer dan 't ander.
(1876)
572:15; bij Idee 843: Eerst zeer onlangs (zie de noot op 760) ben ik begonnen iets
te begrypen van den zogenaamden tachtigjarigen oorlog. Neemt men 't me kwalyk?
In godsnaam!
(1876)
579:7; bij Idee 855: Ook zonder onoprechtheid in 't spel te brengen, heeft alweer
die spreekwys geen dragelyken zin. Zy is als veel dergelyke praatjes, 'n stopwoord.
Men is eerbied schuldig aan iets dat eer verdient, nietwaar? Op welke eer nu 't
aankleven van bespottelyke meningen kan aanspraak maken, begryp ik niet. Evenmin
waarom men eerbied zou schuldig zyn aan die opiniën zelf?
Maar, zegt men, er behoorde dan 'n kriterium te bestaan, om uit te maken welke
meningen al dan niet bespottelyk zyn? Ik antwoord dat juist het ontbreken van
zodanig kriterium, my van de verplichting tot eerbied ontslaat. Zodra men erkent
dat er bespottelyke opiniën bestaan, kan ik op grond van denzelfden deun die ook
dáárvoor eerbied vordert, eisen dat men myn mening over die bespottelykheid
eerbiedige. Ik, byv. vind het geloof aan 'n God, even bespottelyk als 2 × 2 = 5, en
hierin, zegt men, doe ik te kort aan ‘den eerbied dien men aan 't gevoelen van
andersdenkenden verschuldigd is’. M'n gebrek aan eerbied voor die ongerymdheid
stem ik van ganser harte toe, maar ik
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ontken dat ik dien eerbied zou schuldig wezen. Eerbiedigen die ‘andersdenkenden’
't geloof in O.L.V. van Lourdes? In 't wonderdadig bloed-zweten van Louise Lateau?
In weerwolven, heksery, bietebauwen of zwarte kunst? Immers neen! Welk recht
hebben ze dan, van my eerbied te vorderen voor hún bygeloof? Wat zou my
verplichten de ene spokery boven de andere te stellen?
De hier behandelde zaagdeun is nog afkeurenswaardiger dan menige andere,
omdat ze rechtstreeks 'n misdaad tegen 't gezond verstand in bescherming neemt.
Uit het uitdrukkelyk vindiceren van eerbied voor opiniën, blykt per se dat die opiniën
niet op eigen benen kunnen staan, en dat men daarvoor - als voor blinden, kreupelen
en gebrekkigen - de zeer byzondere konsideratie inroept. Gezonde denkbeelden
hebben waarlyk zo'n buitengewone bescherming niet nodig. Niemand hoeft vermaand
te worden tot ‘eerbied’ voor de mening dat twee maal twee gelyk is aan vier. De
bedoelde spreekwys is dus, wel beschouwd, 'n wanhopige poging om zekere
ongerymdheden die men aan den man wil brengen, van cognossement en paspoort
te voorzien. ‘A is géén A... ik verzoek eerbied voor deze opinie, 't geen ik bereid
ben by gelegenheid te vergelden.’ 't Spreekt vanzelf dat 'n ander dan even straffeloos
verkondigen mag dat B geen B is, enz. 't hele alfabet door, en men eerbiedigt
vice-versa maar toe, tot er de misselykheid op volgt. Amen.
(1876)
583:37; bij Idee 861: Toch ben ik voor - beperkten! - leerplicht. Maar ik beweer dat
deze kwestie niet thuishoort onder de rubriek Onderwys. 't Is 'n... politiezaak, of zo
iets.
(1876)
584:15; bij Idee 862: Misschien niet geheel, maar voor m'n tegenwoordig doel is 't
nasporen van intellektuele rasverandering niet nodig. De wyzigingen door afstamming
zyn bovendien zo veelsoortig in alle standen, dat men slechts zelden 'n doorgaand
onderscheid voor 'n byzonderen stand kan aannemen.
(1876)
598:7; bij Idee 877: Tot m'n leedwezen ben ik genoodzaakt het hier aan Rousseau
toegekend epitheton in te trekken. Na onlangs - voor de derde of vierde maal nu opnieuw z'n Confessions ge-
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lezen, en die met de ‘Correspondance’ en andere stukken vergeleken te hebben,
ben ik tot overtuiging gekomen dat hy: 1. veel verzweeg, 2. dikwyls borduurde, en
3. niet zelden loog. Doch ook zonder vergelyking met andere dokumenten, leveren
de brutale en slechts schynbaar openhartige Confessions, in zichzelf van dat alles
overvloedige blyken.
Men weet hoe Rousseau beheerst werd door den tic om altyd te spreken van z'n
‘ennemis’ waarmed-i Diderot, Grimm, Holbach, Voltaire, Hume, en nog 'n dozyn of
wat anderen bedoelde. Na 'n zeer aandachtige herlezing van 'n gedeelte zyner
werken, komt het me voor, dat de man van geluk mocht spreken over de soort van
die ennemis, 'n volkje dat waarlyk niet uitmuntte in nauwkeurigheid van zielkundige
analyse. De aanvallen waartegen-i zich te verdedigen had, waren - hoe grof ook
soms, en dikwyls dóór die grofheid - zwakker dan-i verdiende, en getuigden veelal
meer van blinde afgunst over den opgang dien-i maakte, dan van waarheidsliefde
en kritische scherpzinnigheid. Men denke slechts aan de zotte - en niet eens
gegronde! - beschuldiging van Voltaire, dat Rousseau lakei zou geweest zyn, dat-i
zilverwerk zou gestolen hebben, enz. Wie zulke middelen gebruikt om 'n litterarischen
mededinger uit het veld te slaan, is nu juist geen ‘ennemi’ van de soort die men
behoeft te vrezen. Met aanvallen van dát gehalte is Voltaire dan ook slechts geslaagd
in 't verachtelyk maken van zichzelf.
Myn ongunstig oordeel over Rousseau rust op ándere gronden. Ik ben
verontwaardigd byv. over de laaghartigheid waarmed-i Madame De Warens, de
vrouw die zo goed voor hem geweest was, aan haar lot overliet, toen ze tot armoed
was vervallen. Toch zou ik in dit feit op zichzelf geen reden van minachting zien,
wanneer 't niet blykbaar in overeenstemming was met 's mans gehele karakter. De
edelste mens kan in afwyking vervallen, in ongelykheid aan zichzelf, want ook 't
gevoel heeft z'n défaillances. Maar... gebrek aan hart was norm by Rousseau! Ik
ben tot dit besluit gekomen door de opmerking hoe ook by hem alweer - gelyk altoos,
zie 737 en in den Vyfden bundel Idee 1057 - de gebreken der ziel zich vertonen in
de fouten van den schryver. Rousseau's logiek is inkorrekt, en zelfs de inkleding
van z'n denkbeelden - 'n taak van lager orde zeker, doch geenszins zónder be-
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tekenis - draagt blyken van 'n slordigheid die 'n zeer ongunstig getuigenis aflegt van
de integriteit des gemoeds. Dat de Fransen dit niet bemerkt hebben, zegt niet veel.
Daar zyn ze Fransen voor, mensen die de betekenis van hun eigen woord:
‘philosophe’ niet verstaan.
Om m'n stelling omtrent Rousseau's slechtschryvery te staven, en om aan te
tonen hoe ook hier alweer slordig denken identisch is met onzedelykheid, zou ik 'n
langen lyst moeten overleggen van z'n misdaden tegen den H.G. der stiptheid.
Daarvoor evenwel heb ik hier geen plaats. Bovendien, men bedenke dat ik leven
moet van de opbrengst myner pen, en dat Nederland te arm is om voortbrengselen
van studie te betalen. Een werk: ‘Rousseau en z'n tyd’ zou me enige jaren arbeids
kosten, zonder me meer op te brengen dan nodig is om gedurende drie maanden
'n koekbakker in 't leven te houden. En nu spreek ik nog niet van uitgaven voor
reizen om archieven te doorsnuffelen, en van meer andere onkosten die 't grondig
behandelen van zodanige onderwerpen vereist. Deze opmerking is almede van
volle toepassing op de zaken die ik aanroerde in de tweede noot op 760. Om terug
te komen op Rousseau, zal 't voor m'n tegenwoordig doel misschien voldoende zyn,
hier te herinneren dat hy - ditmaal niet volgens 'n aanklacht van Voltaire, doch naar
eigen bekentenis! - zich op ruim vyftigjarigen ouderdom als 'n kostschooljongetje
overgaf aan onanie! Ik vraag of er op verstandelyk, d.i. zedelyk gebied iets degelyks
te wachten is van iemand die zo weinig religie koesterde voor z'n intellektuele
vermogens? Ter verklaring van den zin dien ik hier aan 't woord religie geef, verwys
ik naar de aanhef van ‘Het tableau’ in de Millioenen-Studiën.
(1876)
606:33; bij Idee 883: De onwaardige manier waarop ik gedurende 't laatste jaar door
zekere soort van penvoerders word aangevallen - vooral na den opgang van
Vorstenschool - loopt in 't burleske. Er blykt dat ik velen in den weg sta, wat dan
ook zo vreemd niet is.
(1876)
617:3; bij Idee 887: Een niet onaardige tegenhanger van de Bellamyse
bewysmethode, of liever van de kinderachtige praat-
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jes waarmee gelovers zichzelf vergenoegen en 't jonge geslacht bezwendelen, wordt
geleverd door de bekende legende uit Abrahams kindsheid. De oude Terach was
'n afgodendienaar, maar z'n jonge zoon Abraham, beter op de hoogte naar 't schynt
- schoon we niet te weten komen, waar-i z'n meerdere kennis vandaan haalde? ‘aanbad den waren God’. Om z'n verdoolden ouweheer eens 'n flink lesje te geven,
sloeg-i op zekeren dag - waarschynlyk op ingeving van den H.G. - al de houten
beelden waaraan z'n vader goddelyke eer bewees, kort en klein, op één na, de
grootste pop, die-n-i den stok waarmee de prouesse verricht was, aan de hand
bond. Op Terachs navraag wie z'n beelden vernield had, beschuldigde het vrome
zoontje den grootsten god die alleen ongedeerd was gebleven, en als bewys wees-i
op den stok. Terach aan 't ontkennen! Een houten pop, zei de man - en, oppervlakkig
geoordeeld, was dit zo heel gek niet - kon onmogelyk andere poppen stuk slaan.
Doch ziedaar juist het punt waar de slimme H.G. en Abraham den man hebben
wilden. De afschuwelyke afgodendienaar was terdeeg in den val gelopen want: ‘als
dan uw houten pop dáártoe niet machtig genoeg is, hoe kunt ge dan geloven dat-i
hemel en aarde zou geschapen hebben?’ Zo sprak 't verstandige zoontje, en men
moet erkennen dat deze redenering a fortiori, nogal klemmend is. Jammer maar
dat ze niets bewyst voor de macht van 'n god die nog minder is dan 'n houten pop,
namelyk niemendal. Ik geef alle gelovers in overweging, hun ‘waren God’ eens 'n
werkstuk op te dragen, als dat waartoe Terachs ‘afgod’ niet in staat werd geacht,
en houd me verzekerd dat-i even weinig eer zal inleggen by dat experiment, als de
zo geminachte pop van vader Terach. Hoe is 't mogelyk, nietwaar, dat deze nogal
voor de hand liggende bedenking nooit opkwam in de hersens van de ‘vromen’ die
met zulke zalvende vertellingen hun bygeloof in de harten der kinderen zaaien?
Ook 't denkvermogen van die kinderen zelf moet reeds verwrongen zyn, als ze niet
inzien qu'il y a du louche in dergelyke praatjes.
Dat sprookjen over Abraham is van joodsen oorsprong, maar werd in de
rymellitteratuur van byna alle moderne volken herhaaldelyk behandeld, waaruit ik
de gevolgtrekking maak dat men 't van heel bruikbare bewyskracht vond. In myn
jeugd
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werd het te onzent weer opgewarmd door... 'n hoogleraar in godkunde:
‘Abraham werd in zijn kindsheid
In een duister hol gevoerd’ enz.

De meer bejaarden onder m'n lezers zullen 't zich herinneren, maar dit behoeft niet
eens, want men vindt nog heden ten dage dat ding in Bloemlezingen van gelovige
kleur. Ik zeg: heden ten dage! Zúlke geestelyke medicyn schryven de
hoog-opperzielegeneesheren nog altyd hun patiënten voor, ten fine van
geloofsversterking, zegge: verstandsmoord. Wie zekere professorale verdedigingen
van 't ‘Godsbegrip’ aandachtig leest, zal erkennen dat er door die heren wel degelyk
op 't stelselmatig bederven van het denkvermogen gespekuleerd wordt. Men zie,
byv. ‘De aanval van een materialist (Dr Ludwig Büchner) op 't geloof aan God,
besproken door Dr J.I. Doedes, hoogleraar in de Godgeleerdheid te Utrecht.’
Dat woordje ‘besproken’ is aardig, maar wel wat al te bescheiden. God zal 't z'n
hoogleraar kwalyk nemen, dunkt me, dat-i niet flinkweg zei: afgeslagen. De
‘materialist’ (?) Büchner behoorde tot Gods eer en aller vromen stichting, verpletterd
en morsdood te wezen. Maar dit is-i niet, al draagt dan ook zyn werk hier en daar
blyken van echt-doctorale onbekwaamheid. Waarom ‘bespreekt’ - en verslaat! - de
hooggeleerde Doedes my niet. Dit zoud-i aan z'n God - en vooral aan z'n traktement!
- schuldig wezen, dunkt me. Dat bestryden van een in Holland weinig bekenden
vreemdeling, heeft veel van krygskunstig nietstryden, zegge: weglopen. Ik
rekommandeer me.
(1876)
620:24; bij Idee 890: Ik verneem byv. van den heer Alberdingk Thym dat er onder
't door Louise in de Vorstenschool gesprokene: ‘niets nieuws is’. Het spyt me wel,
maar wat kan men verwachten in 'n stuk dat: ‘wemelt van gemeenplaatsen’. Zó
kwalificeert het de genoemde heer en litterator Alberdingk Thym.
(1876)
622:1; bij Idee 891: Men denke aan 't bekende:
Ajo te Aeacide Romanos vincere posse,
welks betekenis zou afhangen van de plaatsing der komma voor
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of na Romanos. Al zy nu deze aardigheid slechts 'n sprookje - de griekse orakels
gaven hun adviezen gewis niet in 't latyn! - toch wordt het peil van de intelligentie
der menigte aangewezen door de gebleken mogelykheid dat zulke kinderachtige
verzinsels ingang vonden.
(1874)
628:15; bij Idee 893: Als St Eligius (Idee 966).
(1876)
631:38; bij Idee 894: De lezer zou zich moeten haasten om van die optochten nog
iets te zien, althans in Duitsland. Reeds nu worden de processiën aan velerlei
belemmeringen onderworpen, en ik verneem dat er plan bestaat, ze weldra geheel
te verbieden. Of dit billyk is, laat ik daar. Over 't geheel houd ik de vervolging van
de katholieken, zoals ze thans in Duitsland aan de orde is, voor niet verenigbaar
met de voorrechten die nog altyd aan goddienery over 't algemeen worden
toegekend. Zo lang de Staat er 'n officiëlen God op nahoudt, zie ik niet in waarom
de protestantse God meer recht op bescherming hebben zou dan de katholieke
God. En wat zulke optochten aangaat, ze worden geduld van liedertafels en
dergelyke verenigingen, waarom dan niet van de arme lui die daarmee hun ‘geloof
doen’?
Ook 't verjagen van de Jezuïeten komt me onrechtvaardig voor, en niet zeer
handig uit 'n staatkundig oogpunt. 't Heeft er veel van, of men die mensen vreest.
Bovendien, waarom hen te verheffen tot iets als martelaren? De ware manier om
geestdryvers van die soort onschadelyk te maken, zou bestaan 1. in ignoreren, 2.
in volkomen vryheid van schryven, prediken en handelen, behoudens hun
onderworpenheid aan algemene wetsbepalingen. Zo lang er voor godverkondigers
- protestantse of katholieke, om 't even - afzonderlyke wetten bestaan, zal 't Volk
die heren blyven aanzien voor iets byzonders. Vervolging werkt altyd nadelig. De
Staat behoorde zich te bepalen tot niet-beschermen. De uitbreiding en 't standhouden
van de pest der gelovery, is te wyten aan den officiëlen stempel dien de Regeringen
daarop drukten. Deze opmerking geldt, wat het christendom aangaat, van den
‘groten’ Konstantyn af, tot op onzen tyd toe. Zo lang men de ingezetenen belastingen
doet opbrengen, waar-
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uit het verdommen van de menigte bekostigd wordt, is er weinig beterschap te
hopen.
Misschien zal 't den lezer belang inboezemen, te vernemen dat er ten opzichte
van die belasting in Duitsland 'n methode wordt gevolgd, die voorzeker de voorkeur
verdient boven de nederlandse manier. De ‘Kirchensteuer’ namelyk wordt
omgeslagen door de kerkelyke-gemeentebesturen, waaruit volgt dat het ieder
vrystaat zich aan de betaling daarvan te onttrekken. Dat evenwel - vreemd genoeg
- de Ryksontvanger belast is met de inning, doet nu niet ter zake. Toen de ‘Vorstand’
der protestantse gemeente te Wiesbaden my 'n aanslagbiljet toezond - ik weet niet
naar welke aanleiding, want ik had me nooit voor ‘evangelisch’ uitgegeven, gelyk
hier de officiële benaming van de protestanten is - vroeg ik dien Kerkeraad schriftelyk
of ik volgens de wet verplicht was, my voor een der hier bestaande gemeenten te
verklaren? ‘Ik ben geen Christen, betuigde ik, maar als ik door de wet genoodzaakt
word my aan 'n bepaalde gemeente aan te sluiten, dan kies ik - onder protest tegen
den dwang - 't katholicismus. Geenszins omdat ik me verenig met de leerstellingen
van die kerk, maar omdat ze goedkoper is, naar ik verneem.’ Dit was zo. Hoe groot
het verschil was, weet ik niet meer, maar de heren protestanten eisten maar eventjes
'n bedrag gelykstaande met zestien procent van de belasting die 't grandioze Duitse
Ryk van my vorderde, het Duitse Ryk met z'n keizerlyke hofhouding, z'n prinsen,
maarschalken, generaals, vestingen, legers, bureaukratie, afkoopgelden, apanages,
enz. enz. Men ziet hier 't woord van den dichter bewaarheid: die Kirche hat einen
grossen Magen! Voor ik - heel voorwaardelyk altoos - aanbood het katholicismus
te kiezen, informeerde ik tevens naar den prys van andere ‘geloven’ want zie... ik
helde over naar 't Jodendom. Maar ach, de Israëlieten waren er nog slechter aan
toe! Ze betalen... honderd procent naar den maatstaf van de Ryksbelasting! Zó duur
zal dat geloof in de dagen der aartsvaders niet geweest zyn!
Op m'n vraag of 't kiezen van 'n gezindheid wettelyk voorgeschreven was, ontving
ik geen antwoord, maar in plaats daarvan, 'n jaar daarna opnieuw 'n aanslagbiljet.
Ik herhaalde m'n vraag. Antwoord kreeg ik alweer niet, doch nu sedert lang reeds
heeft
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men my met rust gelaten. Dit had ik voorzien, want ik begreep dat de heren
‘Evangelischen’ geen lust zouden voelen om hun konkurrenten in gelovery 'n
financieel voordeeltje te bezorgen. Sedert enige maanden overigens is 't innen der
kerkbelasting van de katholieken, aan de Ryksontvangers verboden, maar wel
blyven die Staatsbeambten nog altyd de zeer gehoorzame kassiers, boodschaplopers
en deurwaarders van 't protestantismus.
(1876)
638:18; bij Idee 900: En de dichters! Maar kunnen zy 't helpen als idee 900 wordt
opgenomen alsof daarmee 't pantheïsmus verdedigd werd in de letterlyke betekenis
van 't woord? Alsof namelyk alles, d.i. alle stof, God wezen zou en als God moest
worden aangebeden? Er is geen God, en er valt niets te aanbidden. Ik beweer
slechts dat de eigenschappen van al wat bestaat nauwkeurig overeenstemmen met
de hoedanigheden die door oude Zieners - hierin meer natuurfilosofen dan zyzelf
wisten misschien - aan 'n persoonlyken God werden toegeschreven, en dat het
bestuderen van die hoedanigheden in de plaats treden moet van idiote aanbidding.
De ware ‘tempel van Ceres’ is 'n landbouwkundige school. Men bewyst hulde aan
den donderenden Jupiter en den blazenden Aeolus door 't oprichten van 'n
meteorologisch instituut. Sluiten deze zegswyzen de bedoeling in, dat men aan
Ceres, Jupiter, Aeolus gelooft? Of... dat men graan, electriciteit en wind - d.i. de stof
- als goden vereert? Immers neen! Ik moet hier deze waarschuwing wel plaats
geven, omdat er door hen die in 'n persoonlyken God geloven, zo dikwyls valse
munt wordt geslagen uit het verwringen der betekenis van 't woord pantheïsmus.
Ook de vry-algemeen verkeerde opvatting van 't woord: materialist, weten sommigen
te gebruiken tot iets insinuerends. Zie, byv. in de Noot op blz. 709, het praedikaat
dat prof. Doedes den godloochenaar Büchner geeft. Waarschynlyk om de gelovers
eens terdeeg aan 't rillen te helpen, wil het daar eigenlyk zeggen: ‘de stommerik
Büchner, die z'n knieën buigt voor 'n handjevol stof, voor 'n hoopje drek.’ Nog altyd
de methode van 't neuswys abrahammetje in z'n donker hol! En nog altyd zyn er
suffe Terachs in overvloed, die zich laten bedotten.
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De heren professoren in... niemendal, konden 't weten als ze wilden, dat noch de
‘materialist’ stof aanbidt, noch de ‘pantheïst’, alles. Ze ‘aanbidden’ in 't geheel niet.
Er valt voor den navorser en denker heel wat ánders te doen.
Doch al ware dit anders, 't zou inderdaad moeilyk zyn, 'n voorwerp van ‘aanbidding’
te bedenken - reëel of fantastisch, om 't even! - dat minder aanbiddenswaardig
wezen zou dan de lelyke bybelgod. Nooit is er tegen de nietigste, onzinnigste of
afschuwelykste ‘af- en drekgoden’ iets ingebracht, dat niet in nog hoger maat op
hém van toepassing wezen zou. Een deïst moet den bybel godslasterlyk vinden,
en de stryd tegen 't geloof aan den daarin geschilderden God is hem 'n daad van...
godsdienst! De lezer weet dat myn godsdienst me voorschryft, 'n wyde schrede
verder te gaan. Zo zyn er velen, maar ze durven 't niet zeggen, omdat by ongeloof
de nering verloopt.
(1876)
657:33; bij Idee 917: Hyacinthische zeemanschap. Toen ik deze regels schreef,
wist ieder wie pater Hyacinthe was, doch nu - vyf jaren later slechts - hoort men z'n
naam maar zelden noemen. Misschien is de man al vergeten, waaraan weinig
verbeurd wezen zou, daar-i een van de zeer velen is, die door walglyke halfwysheid
de zotterny van 't ‘geloof’ in de hand werken. Hy was 'n tydlang als mooipreker zeer
in de mode te Parys. Op eenmaal verzette hy zich tegen 'n paar leerstukken van
de R.K. Kerk, raakte daarover aan 't kibbelen met z'n geestelyke superieuren, en
werd niet zonder enig schandaal opzy gezet. Dat de zaak algemeen opzien baarde,
had-i te danken aan de eigenaardige manier waarop de europese kranten worden
saamgeflanst. Wat in Frankryk voorvalt, is terstond evenement, omdat het vertalen
van uitknipsels makkelyker werk is dan 't leveren van nieuws uit het binnenland, of
't bewerken van eigen stukken. Vooral in óns landje is dat klaplopen op vreemden
kost zeer in zwang. De onbeduidendste faits et gestes van Mr... Chose worden dag
aan dag den hollandsen lezer opgedist, en door dezen zonder protest aangenomen.
Die Hyacinthe dan - de man heet eigenlyk, naar den vleze gesproken, Loyson is 'n knoeiertje van de niet onbekende soort. De Paus kan niet onfeilbaar zyn,
beweerde hy, en: aan priesters
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moest het trouwen vrystaan. My wél, my die niet katholiek ben. Maar wat zulke
wysheden betekenen in den mond van iemand die tezelfdertyd schreeuwend
verkondigt dat-i 'n ‘allergetrouwste zoon blyft van de alleenzaligmakende Kerk’
begryp ik niet. Of liever, ik begryp 't wél! Die m'nheer Loyson levert 'n voorbeeld te
meer hoe sommigen - de meesten helaas! - te bekrompen zyn van karakter, en te
zwak van denkvermogen, om flinkweg 'n keus te doen tussen gezond verstand en
autoriteitsgeloof. De uitslag is prulwerk. We zagen dit by de zogenaamde Hervorming
in de 15de en 16de eeuw, en by 't geknoei van de modernen in onze dagen.
Dat die onnozele Loyson, in weerwil van den bystand die hem geleverd werd door
de luiheid van krantenfabrikeurs, geen blyvenden opgang maakte, zou 'n verblydend
teken wezen, als men het verongelukken van dat schandaaltje mocht toeschryven
aan 't gezond verstand van de menigte. Maar de eigenlyke oorzaak van z'n gebrek
aan succes zal wel hierin liggen, dat z'n afgezaagd ketterytje toevallig niet paste in
de een of andere politieke lyst. Des te dwazer is de rol die ook hierin alweer 'n groot
deel van onze publicisten gespeeld heeft. Die Loyson moest noodzakelyk 'n ‘man
van betekenis’ wezen. We weten nu eenmaal dat de voorgangers onzer natie gewoon
zyn voetstoots plaats te geven in de ‘rei van beroemde mannen’ aan buitenlandse
kunstenmakertjes wier geestelyke ontwikkeling vaak minder ver gevorderd is dan
we by ons te land gewoon zyn van de leerlingen der H.B. scholen te verwachten.
Ook Wallace, de ‘natuuronderzoeker’ zegge: kapellenvanger (Vgl. de noten op 227
en 289) is een ‘beroemd man’. Deze engelse hoogvlieger verkondigt - en nog niet
eens zonder zekeren schroom - als 'n wysgerige waarheid van splinternieuwe
vinding: ‘dat, wel beschouwd, toch niet alles wat bestaat, om den wille van den mens
kan geschapen zyn.’ Verbazend osé zeker voor 'n engelsman, tevens lid van de
High Church! Maar wy, Hollanders, zyn 'n beetje verder, wil ik hopen. Althans de
lezers van m'n Ideeën zullen ternauwernood begrypen hoe zulke diepzinnighedens
kunnen worden uitgevent als 'n versen oogst op 't gebied van wysgerig onderzoek!
Men bedenke daarby dat die Wallace, om zó wys te worden, eerst jaren lang moest
rondreizen in Insulin-
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de, en daar opmerken dat er ook aan hoge bomen soms grote vruchten groeien,
een scheppings-methode die onaangename gevolgen hebben kan voor iemand die
zo'n vrucht op z'n hoofd krygt, wat dan ook nu en dan gebeurt. De bekende ‘wysheid
van den Schepper’ die we in onze jeugd o.a. hoorden betogen uit de respektieve
afmetingen van pompoenen en eikels, in verband met de hoogte waarop die dingen
groeien, krygt hier van den scherpzinnigen Wallace weliswaar 'n geduchten knak,
maar... te onzent waren de enigszins ontwikkelden voor vele jaren reeds - en zonder
de minste wereldberoemdheid! - zo vry, de doeleindenleer (575, 839) voor 'n zotterny
te houden. Moeten we nu misschien ook van dien m'nheer Loyson leren dat de
goeie Pio Nono wel eens 'n flatertje kan begaan? Straks zullen we aan Engelsen
of Fransen moeten vragen of twee maal twee wel werkelyk vier is? Door de schuld
van onze pers gelyken wy Nederlanders op zeker soort van dorpelingen die 'n
stompzinnigen eerbied koesteren voor alles wat ‘uit stad’ komt, d.i. in dit geval: uit
het Buitenland. Wat elders als reklame wordt geschreven, en dáár dan ook gewoonlyk
slechts als zodanig wordt opgenomen, krygt de hollandse lezer vertaald te slikken
als iets wezenlyks. Hierin en in de even boerse Kleinstädterei die ons weerhoudt
van 't waarderen der personen die we van al te naby zien, ligt 'n grote belemmering
van den vooruitgang. Om de Joden te bekeren, had Jezus reklame in perzische
kranten moeten maken (Vgl. Specialiteiten, hoofdstuk MVII).
(1876)
663:7; bij Idee 920: ‘Droeg niet in de dagen van de Synode, alles de kleur van
Predestinatie en Vrye Genade Gods?’ 'n Aardig voorbeeld hiervan levert ons de
kluchtspeldichter Bredero. In 'n brief aan zekere ‘seer godtvruchtighe vriendelijcke
ende deuchtrijcke jonghe Weduwe N.N.’ verzoekt-i: ‘hem in eerbaerheyt te
vergunnen’ haar ‘desen avont te neghen uren wat te mogen komen verselschappen’.
't Is te veronderstellen dat die ‘deuchtrijcke’ weduw 's dichters Molenaarsklucht
gelezen had, en dat alzo 't voorop zetten van die ‘eerbaerheyt’ haar wel 'n beetje
moet hebben verrast, om niet te zeggen: teleurgesteld. Maar ze was ‘seer
godtvruchtig’ ook, en waarschynlyk naar de dordtse mode van den dag. Ziehier hoe
de schalk z'n vriendinnetje in
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haar zwak weet te tasten, en gebruik te maken van... de predestinatie om 't beoogd
‘eerbaer’ avondje machtig te worden. ‘Ick weet, zegt-i, dat de Goddelijcke Wijsheydt
alle saacken ten besten toe-schict, en dat syn eeuwighe raadt onwederroepelijcken
is. Daeromme, mijn Alderliefste, versoect en proeft de ghetrouwe en waare Liefden
die ick u dragende ben, die uyt gheen blinde lust, noch door gheen wulpsheyt en
spruyt, maer door het heymelijck prickelen en ingheven Godts in myn geboren syn.’
We willen hopen dat de deuchtrijke weduw vriendelijk ende godvruchtig genoeg
mag geweest zyn om deur en hart open te zetten voor 'n minnaar die zo handig wist
om te gaan met ‘Godt’ en zo op de hoogte was van de theologische snufjes du jour.
Zeker, wie God vreest en... op z'n brederoos weet te pas te brengen, zullen alle
weduwen medewerken ten gerieve.
Meen toch niet, lezer, dat ik Bredero's verlangen naar dat avondje zo vreselyk
vind. (1140, 1141). Ik haal die passage uit z'n brief maar aan, om de waarheid te
staven van de woorden in den tekst, waarby dit nootje behoort. Wie voorbeelden
van minder lieftallige soort begeert, sla de Geschiedenis op, en zie eens welke
bloedige rol die fraaie dordtse Synode gespeeld heeft op heel ánder terrein dan
gezellige avondjes! Daarvan weten Loevestein en de Gevangenpoort in Den Haag,
daarvan weten de schavotten van de Barnevelds en Slatiussen te spreken. Leve
de aardige Bredero, en 't gebruik dat hy maakte van de predestinatie! We komen
wat laat met onzen wens, maar toch hopen we dat hy en z'n godvruchtig weduwtje
zich goed mogen geamuseerd hebben.
(1876)
666:18; bij Idee 921: 't Slot van dit nummer is van nog treuriger toepassing op
Duitsland, waar men 1. de Jezuieten verjaagt, 2. tot het bezoeken van de
Staatsscholen dwingt, en 3. daarby aangestelde onderwyzers nog veel kariger
betaalt dan by ons.
(1876)
669:31; bij Idee 924: In Dr Feringa's ‘Demokratie en Wetenschap’, tweeden druk,
blz. 284, komt een zeer lezenswaardige studie over dit onderwerp voor. De daarin,
op 't voetspoor van Schopenhauer aangenomen ‘grondslag der moraal’ is: mede-
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lyden. Hoewel ik my met deze stelling niet kan verenigen, raad ik toch af haar te
verwerpen, voor men Feringa's stuk gelezen heeft met al de aandacht die 't
onderwerp en de behandelingswyze verdienen. Ook leze men zyn repliek op Dr
Van Vlotens aanmerkingen. Zy is te vinden in het tydschrift ‘Vrye Gedachte’, 2e
Deel, blz. 103.
Wat my betreft... sedert jaren ben ik zoekende. Zou 't een cirkelkwadratuur wezen?
Zo ja, dan is de wysgeer aan z'n leerlingen 't bewys van de onvindbaarheid schuldig.
Dit hoop ik te leveren, indien ik by voortduring niet slaag in 't ontdekken van de
hoofdzaak, waarop ik me nog altyd toeleg.
(1874)
671:30; toevoeging aan Idee 923: En niet het minst door pretense geestverwanten
die hem kwalyk namen dat-i flinker schudde dan zy, of 'n beetje meer succes had.
(1876)
671:30; bij Idee 925: Ik noemde in dit nummer 't woord ‘christelyke begrafenis’. De
sedert opgekomen beweging voor 't lykenverbranden, heb ik met vreugd begroet.
Jammer dat de voorstanders van die verbetering met zoveel moeilykheden te kampen
hebben. Maar vreemd is 't niet. Sedert eeuwen vonden de vromen in de akeligheden
en spokeryen hunner kerkhoven, de trouwste bondgenoten voor hun bygeloof. Maar
des te gebiedender eist het plichtbesef van welmenenden en ontwikkelden, dat ze
den vyand dat wapen uit de hand slaan, en dus op 't invoeren - of althans op 't
fakultatief veroorloven - van crematie blyven aandringen. De zaak is van hygiënischen
aard, o zéker! Maar ze is dit niet minder voor 't denkvermogen van de levenden,
dan voor hun lichamen. Dat er uit de kerkhoven verpestende dampen opstygen, is
ook als beeldspraak de volle waarheid.
Om, ten overvloede naar ik gis, 'n bydrage te leveren tot de gegrondheid van 542,
heeft 'n professor - niet eens 'n professor in godkunde - onlangs 't verbranden van
lyken afgekeurd op grond van de hooggeleerde vrees dat er... gebrek ontstaan zou
aan ammoniak! Nu is myn vrees dat men over 'n kwart-eeuw niet zal willen geloven
aan die vrees, en daarom ben ik wel genoodzaakt 's mans naam te noemen, op 't
gevaar af, dat professor
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Muurling jaloers wordt. De bedoelde hoogleraar heet Harting, en doceert...
natuurwetenschap aan 't Atheneum te Amsterdam. Gelukkig is dit dezelfde hoogleraar
die in 't Album der Natuur ronduit verklaarde - nu, oprecht wás 't! - dat-i geen
biologische séances durfde bywonen uit vrees dat z'n verbeelding in de war mocht
raken. By zúlke staaltjes van professorale bêtise zou ook myn verbeelding haast
gevaar gaan lopen, en ik begryp dat de lezer meent te dromen en naar een flesje
vluggen geest grypt. Vandaar dan ook zeker Prof. Hartings aandoenlyke
bekommering over de mogelyke uitputting van den voorraad ammoniak in de natuur.
Voorzieniger kán 't niet! Zonder zyn waarschuwing zou, na invoering van de crematie,
byna 't hele dierenryk flauw vallen als 'n romanheldin, en om dan - tevergeefs helaas!
- au secours... des sels! te roepen, zouden slechts de vissen overblyven, die nu
eenmaal aan 't niet-begraven gewoon zyn geraakt, en voor hun gezondheid geen
behoefte schynen te hebben aan spokery en verrotting. Gelukkige vissen!
(1876)
672:16; bij Idee 926: De oorzaken die de in dit nummer aangestipte voornemens
tot nog toe verydelden, liggen in de laaghartigheid van 't merendeel myner
landgenoten, waarvan in den Vierden Bundel enige staaltjes voorkomen... doch
gewis de ergste niet!
Vooral betreur ik dat me tot het afwerken van den toegezegden verderen
kommentaar op 't stuk over ‘Vrye Studie’ geen loisir gegund was.
De lezer bedenke hoe de overgrote meerderheid der mannen en place op kerkelyk,
financieel en staat- of letterkundig gebied, er belang by hebben my de pen uit de
hand te slaan. Maar... zy die daartoe niet behoren, moesten dit niet zo vissig zwygend
aanzien, dunkt me.
(1874)

(Later onder de korrektie bygevoegd.) Behalve Dr Feringa in z'n tydschrift Vrye
Gedachte, en Mejuffrouw Mina Kruseman in haar kurieus go-ahead-bundeltje: ‘De
moderne Judith’ heeft voornamelyk de heer Mr C. Vosmaer onlangs den moed
gehad dit onwaardig stilzwygen te breken. Een reeks keurige artikelen van zyn hand
verschenen dezer dagen in het ‘Vaderland’. Ik
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heb ze gelezen met innige dankbaarheid, doch vooral met eerbied voor z'n karakter.
Mochten velen - als ikzelf - den my toegebrachten lof overdreven vinden - minder
overdreven toch altyd, naar ik hoop, dan den my sedert zoveel jaren aangedanen
smaad! - toch zullen de goeden onder ons aangenaam getroffen zyn door de
edelmoedige mannelykheid waarmee die schryver de handschoen voor myn streven
en werken durft opvatten. Men zou byna wensen langen tyd miskend te zyn geweest,
om zó gewroken te worden door den dichter van ‘Londinias’ en der ‘Vogels van
diverse pluimage’.
(1874)
Sedert het schryven van bovenstaande nootjes is de byna algemene poging om my
en m'n werk dood te zwygen, in zover verydeld geworden, dat tenminste de
Vorstenschool vry druk besproken is. Ik heb dit te danken aan den vasten wil en
den kunstzin van de toneeldirektie Legras, Van Zuylen & Haspels, die door goed
geslaagde opvoeringen dat stuk zo populair gemaakt hebben, als in verband met
den ernstigen inhoud - het spreekt immers vanzelf dat kluchten, schandaal, politiekery
en geloofszaken méér kans hebben op algemene belangstelling! - zo populair dan,
als in Nederland mogelyk is. 't Is my 'n aangename taak, daarvoor die heren en de
leden van hun gezelschap openlyk myn warme erkentelykheid te betuigen.
Moet ik nu, om m'n landgenoten te dwingen tot wat aandacht, ook m'n andere
schryvery bewerken voor het Toneel? Ik heb er geen lust in, en hoop nog altyd dat
de linkse oneerlykheid waarmee men in zekere kringen voorgeeft geen kennis te
dragen van m'n streven, ten laatste zal in 't oog vallen, en bezwyken onder de
algemene afkeuring. 't Wordt tyd dat m'n lezers zich tegen die struisvogel-taktiek
verzetten. Is 't nog nodig hier by te voegen dat m'n klacht over 't beoogd doodzwygen,
niet ontzenuwd wordt door 'n manier van bespreking als die welke de Van Vlotens
zich veroorloven? 't Spreekt vanzelf, meen ik, dat ik by 't aandringen op weerklank
iets anders bedoelde dan laster en scheldwoorden. Wie zedelyk, wetenschappelyk
en litterarisch te laag staat om my te beoordelen en m'n werken te behandelen, had
zonder schade voor de goede zaak z'n mond kunnen houden, of zich blyven bepalen
by 't uitgeven van
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Bloemlezingen, Bakerrymen, Vondelalmanakken en Galante dichtluimen.
Nog iets. Ik bemerk dat ik nog altyd naliet den lezer mee te delen welk verzuim
me door 'n medewerker van de Helderse Courant verweten is. Die schryver beweerde
dat ik misbruik van sterken drank had behoren op te geven onder de beletselen die
't onafhankelyk streven naar waarheid, d.i. Vrye Studie in den weg staan. Zie, al
noemde ik alles niet, die Pest had wél genoemd moeten worden! Nooit was 'n
aanmerking gegronder dan deze, en nog altyd verbind ik my de begane fout te
herstellen, maar de zaak is te gewichtig dan dat ik met 'n paar woorden in 'n nootje
zou kunnen volstaan. Of de door Multapatior voorgeslagen middelen praktisch zyn,
kan ik nog niet beoordelen, maar zeker is 't, dat z'n streven de medewerking verdient
van ieder die 't wel meent met de mensheid. Wie met goeden uitslag den drankduivel
bestrydt, verdient 'n burgerkroon. Ik kan me - op 't uitroeien van de gelovery na, die
ook 'n soort van dronkenschap is - geen nuttiger doelwit voorstellen.
(Toevoeging van 1876)
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Verantwoording
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Verantwoording
In dit vierde deel van Multatuli's Volledige Werken zijn geschriften opgenomen die
oorspronkelijk in de jaren 1867-1871 werden gepubliceerd. Het beginsel van de
chronologische ordening kon hier slechts ten dele worden verwezenlijkt. Na de
kritieke jaren 1865-1868 immers, heeft Multatuli in 1869-1870 met veel energie
meegewerkt aan verschillende bladen en tijdschriften tegelijk: De Locomotief, Het
Noorden, het maandblad Nederland. Terzelfdertijd publiceerde hij afleveringen van
de derde bundel Ideeën, en nog voor dit werk voltooid was, deed hij enkele
afzonderlijke uitgaven het licht zien, zoals zijn tweede brochure over Vrije Arbeid
en zijn meesterlijke essay over Specialiteiten. Zo lang men van elk geschrift op
zichzelf de eenheid volkomen eerbiedigt, is men wel verplicht de chronologie
enigermate prijs te geven. Enkel het vierde en vijfde deel gezámenlijk geven dan
ook pas een volledig beeld van al wat Multatuli destijds in weinig jaren heeft
voortgebracht.
Voor het vaststellen van de teksten werd gebruik gemaakt van alle bij het leven
van de auteur verschenen edities en soms van het handschrift. Overeenkomstig de
Verantwoording in deel I is Multatuli's werk, met behoud van de naamvals-n,
overgebracht in de thans gangbare spelling.
G. STUIVELING
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Een en ander over Pruisen en Nederland
Geschreven te Koblenz en te Keulen in de eerste weken van Januari 1867, nadat
Multatuli door bemiddeling van Busken Huet een exemplaar had ontvangen van
‘Pruisen en Nederland’ door Prof. J. Bosscha.
Uitgegeven in Februari 1867:
Multatuli. Een en ander naar aanleiding van J. Bosscha's Pruisen en Nederland.
- (motto) - Amsterdam - Heiligen weg, D 230, C. van Helden. 1867.
Vrijwel ongewijzigd maar met kortere titel herdrukt:
Een en ander over Pruisen en Nederland door Multatuli. Tweede druk. Amsterdam
- G.L. Funke 1879.
Het Multatuli-Museum bezit de door de auteur gecorrigeerde en aangevulde
proeven van de eerste uitgave en een exemplaar van de tweede druk met
eigenhandige aantekeningen van de auteur.
Afgedrukt overeenkomstig de eerste editie, behalve het veranderen van Christiaan
van Manteuffel in: Christoph van Manteuffel (blz. 22 r. 26). De voetnoten werden,
voor zo ver zij tekst-uitbreidingen vormen, opgenomen als Aantekeningen achter
het eigenlijke werk. De titel werd ontleend aan de tweede druk.
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Causerieën
De Causerieën van Multatuli werden geschreven tussen begin April en eind
December 1869; ze verschenen tussen 25 Mei 1869 en 15 Februari 1870 op
ongeregelde tijden in het Semarangse blad De Locomotief. Multatuli's medewerking
werd op Maandag 24 Mei 1869 door Redactie en Uitgevers aangekondigd in een
artikel, dat aldus begint:
- De klimmende belangstelling en ondersteuning die ons blad voortdurend en in
de laatste maanden meer nog dan vroeger werd betoond, heeft op nieuw een
uitbreiding van het getal medewerkers der Locomotief wenschelijk gemaakt. Uit dien
hoofde zijn onderhandelingen aangeknoopt met een verdienstelijken Nederlandschen
letterkundige, en uit dien hoofde ook is een overeenkomst gesloten met den genialen
schrijver van ‘Max Havelaar’. Den eerste hopen wij vóór het einde van de volgende
maand aan onze lezers te noemen; den laatste... maar wie kent niet het boek, dat
de schrik is der Slijmeringen, Wawelaars en Droogstoppels; dat een rilling heeft
gejaagd over het volksgeweten dat ‘in rustige ruste’ was gegaan; dat in den staat
‘tusschen Oostfriesland en de Schelde’ de beroering bracht van ‘een klewang-wettend
krijgsgezang’, en dat de baanbreker is geworden van een koloniale politiek die
‘redding en hulpe’ zal brengen aan de vele mishandelde Saidjah's ‘in het prachtig
rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den evenaar als een gordel van smaragd’.
Na deze passage wordt meegedeeld, dat De Locomotief voortaan ook op Dinsdag
en Zaterdag zal verschijnen, en dat men Multatuli's bijdragen uitsluitend in die
afleveringen zal kunnen vinden.
Het Multatuli-Museum bezit van deze Causerieën een niet geheel volledig
handschrift van de auteur. Het bevat kennelijk het eerste ontwerp ofwel een
tussenstadium, maar zeker niet de
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laatste redactie van de tekst. In grote gedeelten echter is er tussen handschrift en
krant een woordelijke gelijkheid. Voor zo ver ze van elkander verschillen, moet de
oorzaak daarvan niet enkel gezocht worden bij de auteur, die tijdens het overschrijven
zeker zijn werk nog verbeterd heeft, maar helaas ook vaak bij de redactie, die zich
niet heeft ontzien, wijzigingen en bekortingen aan te brengen. Niet minder ernstig
is het feit, dat in De Locomotief de nummering onjuist en verwarringwekkend, de
volgorde soms foutief, en de reeks onvolledig is.
De Causerieën, zoals die in dit deel zijn opgenomen, danken hun volgorde aan
het handschrift. Van de vier die geheel, en de ene die gedeeltelijk in De Locomotief
ontbreken, en die hier dus voor het eerst in druk verschijnen, is uiteraard ook de
tekst aan het handschrift ontleend. De andere Causerieën echter zijn afgedrukt
overeenkomstig De Locomotief, behalve daar waar het manuscript kennelijk een
beter of vollediger lezing geeft. Alleen op deze manier leek het ons mogelijk,
Multatuli's definitieve versie enigermate te benaderen. De desbetreffende varianten
zijn hieronder, bij iedere Causerie afzonderlijk, verantwoord.

I
Handschrift compleet, zeven blaadjes, waarvan vier aan beide zijden beschreven.
Een potloodaantekening: 22 April, is doorgestreept en veranderd in: 1? April.
Gepubliceerd in De Locomotief, Dinsdag 25 Mei 1869, tot: Wat zal men van my
denken! (blz. 108, r. 7); en verder, met de onjuiste aanduiding: Causerie II, in het
nummer van Zaterdag 29 Mei 1869.
Afgedrukt overeenkomstig De Locomotief, behalve de navolgende varianten:
blz. 103

r. 17

of - volgens Hs; in Loc:
ontbreekt

104

21

debiteerde - volgens Hs; in
Loc: debiteert

104

20

du Deffand - verbeterd uit:
Du deffant (ook 105: 9)

105

12

nee - volgens Hs; in Loc:
hé (tweemaal)

106

35

vierkante duimen gedachte
- volgens Hs; in Loc: □
duimen gedachten

107

25

hun echtgenoten - volgens
Hs; in Loc: haar
echtgenoten
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blz. 108

r. 35

't consigne - volgens Hs; in
Loc: de consigne

110

11

naby Purmerend - volgens
Hs: in Loc: in Noordholland

112

4

die fatsoenlyke - volgens
Hs; in Loc: de fatsoenlyke

II
Handschrift onvolledig, vier blaadjes, waarvan twee aan beide zijden beschreven.
Potloodaantekening: 22 April.
Gepubliceerd in De Locomotief, Dinsdag 6 Juli 1869, tot: Het spookt er, moet ge
weten! (blz. 119 r. 5); en van: De tribune (blz. 119 r. 14) af, in het nummer van
Zaterdag 10 Juli 1869. Afgedrukt overeenkomstig De Locomotief, behalve de
navolgende varianten:
blz. 113

r. 14

dan: ik heb - volgens Hs;
in Loc: dan heb ik

114

14

Zou men er niet voor
schrikken - volgens Hs; in
Loc: Zou men 't niet
verzeggen

117

36

Voor belangstellenden
diene dus à governo dat ik
- volgens Hs; in Loc: A go.
diene dat ik dus

119

6-13

Het gerucht tot veroorloven
- volgens Hs; in Loc:
ontbreekt

119

25-30

Om zulke vitteryen tot
buitenplaats - volgens Hs;
in Loc: ontbreekt. De
woorden: bepaald wordt,
komen niet in het
handschrift voor.

III
Handschrift compleet, twaalf blaadjes, aan één kant beschreven. Potloodaantekening:
6 Mei.
Gepubliceerd, direct na het slot van Causerie II, in De Locomotief van Zaterdag
10 Juli 1869, tot: naar een klein doel (blz. 125 r. 29); voorts in het nummer van

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

Dinsdag 13 Juli 1869, tot: heeft voorgezeten (blz. 130 r. 11); daarna in het nummer
van Donderdag 15 Juli 1869, tot: ergeren wou (blz. 134 r. 27), en tenslotte in het
nummer van Dinsdag 20 Juli 1869.
Afgedrukt overeenkomstig De Locomotief, behalve de navolgende varianten:
blz. 124

r. 24

mits hy slechts bewyze dat
hy nooit iets uitstekends
verrichtte, en dus - volgens
Hs; in Loc:
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mits hy bewyze nooit iets
uitstekends verricht te
hebben, en dat hy dus
blz. 127

r. 12

vervolging - volgens Hs; in
Loc: vervolgen

128

34

welgemeende - volgens
Hs; in Loc: welgemende

129

36

hun - volgens Hs; in Loc:
hen

134

34

oproer eensklaps - volgens
Hs; in Loc: oproer

IV
Handschrift compleet, met dien verstande dat de aanhaling uit het toen nog niet
gepubliceerde Vorstenschool alleen met de begin- en de slotwoorden is aangeduid.
Vijf blaadjes, waarvan drie aan beide kanten beschreven. Gedateerd: 20 Mei 1869.
Gepubliceerd, direct na het slot van Causerie III, in De Locomotief van Dinsdag
20 Juli 1869, tot: praten, causeren (blz. 140 r. 16); vervolgens in het nummer van
Zaterdag 24 Juli 1869, tot: doorgronden kan (blz. 144 r. 28), en tenslotte in het
nummer van Dinsdag 27 Juli 1869. De Brief aan Ds Francken, waarnaar op blz. 144
bovenaan verwezen wordt, is opgenomen in deel I, blz. 377.
Afgedrukt overeenkomstig De Locomotief, behalve de navolgende varianten:
blz. 137

r. 24

vry algemeen - volgens Hs;
in Loc: nogal algemeen

140

1

croustilleus - volgens Hs;
in Loc: crustilleus.

142

16

Men - volgens Hs; in Loc:
M'n

144

7

dát - volgens Hs; in Loc:
dat

V
Handschrift aanwezig van de eerste helft (tot de interlinie op op blz. 153). Vier
blaadjes, aan één kant beschreven. In de aanhef gedateerd: Ems, 30 Mei 1869. Op
de keerzijde van het eerste blad staan in het handschrift van Mimi Hamminck Schepel
korte aantekeningen betreffende het verdere deel van deze Causerie. Gepubliceerd
in De Locomotief van Donderdag 29 Juli 1869, tot: gezet worden (blz. 151 r. 27);
en voorts in het nummer van Dinsdag 3 Augustus 1869.
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151 r. 4: '85 - volgens Hs; in Loc: '87.
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VI
Handschrift compleet, acht blaadjes, aan één kant beschreven. Ongedateerd.
Gepubliceerd in De Locomotief van Dinsdag 10 Augustus 1869, tot: is zeker (blz.
161 r. 19); vervolgens in het nummer van Donderdag 12 Augustus 1869, tot: was
gevallen (blz. 163 r. 31); en tenslotte in het nummer van Dinsdag 17 Augustus 1869.
Onder deze laatste Causerie is de volgende verklaring afgedrukt:
Om den goeden knorrigen markies te hulp te komen in zyne Causerie, voegen wy
hier den juisten tekst by van het op den fatalen steen gebeiteld vonnis.
Red. Locomotief
Tot eene verfoeyelyke gedachtenisse tegen den gestraften Landverraader Pieter
Elberfeld zal niemant vermoogen te deezer plaatse te Bouwen, Timmeren, Metselen
off Planten nu of ten eenigen daage. Batavia den 14 April Anno 1722.
Volgt Javaansche vertaling.
Afgedrukt overeenkomstig de tekst in De Locomotief, behalve de navolgende
varianten:
blz. 160

r. 26

dat alles - volgens Hs; in
Loc: dit alles

160

27

chinesen - volgens Hs; in
Loc: chinezen

VII
Handschrift compleet, acht blaadjes, aan één kant beschreven. Niet gedateerd.
Niet gepubliceerd in De Locomotief.
Afgedrukt overeenkomstig het handschrift, behalve de navolgende verbeteringen:
blz. 169

r. 1

Bilderdyk - in Hs: B.

169

3

bandjir - in Hs: banjir

170

13

XVIII - in Hs: ontbreekt

170

17

te zyn - in Hs: zyn

172

34

Rafaël? - in Hs: Rafaël

174

2

vragen. - in Hs: vragen?

177

17

Sesam open u - in Hs:
Sesaat opent u
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VIII
Handschrift compleet, vijf blaadjes waarvan vier aan beide kanten beschreven. Niet
gedateerd.
Niet gepubliceerd in De Locomotief.
Afgedrukt overeenkomstig het handschrift, behalve de navolgende verbeteringen:
blz. 186

r. 38

râteau's - in Hs: rateaus

187

30

kruisen - in Hs: kruizen

187

31

Düppel - in Hs: Dypbel
(Deze plaats is door
verschillende doorhalingen
moeilijk leesbaar.)

IX
Handschrift ontbreekt.
Gepubliceerd in De Locomotief, Dinsdag 21 September 1869, tot: beide zyden
(Idee 1) (blz. 194 r. 24); vervolgens in het nummer van Donderdag 23 September
1869, tot: had moeten doen (blz. 198 r. 34); en tenslotte in het nummer van Dinsdag
28 September.
De Causerie is aan het slot gedateerd: Den Haag, 29 Juli 1869. De aanhef wijst
terug òf op een Causerie die noch in het handschrift, noch in de Locomotief bewaard
is gebleven, òf op een opmerking die als postscriptum was aangehaakt achter de
definitieve tekst van de vorige Causerie.
Met toevoeging van het nummer: IX, afgedrukt overeenkomstig De Locomotief,
behalve de volgende verbeteringen van drukfouten:
blz. 192

r. 13

saute - in Loc: sante

192

21

m'nheer - in Loc: minheer
(ook in regel 23)

X
Van het handschrift bestaan slechts twee blaadjes, beide tweezijdig beschreven,
met op het eerste de pagina's 1 en 10, op het andere de pagina's 5 en 11 (slot) van
de kopij.
Gepubliceerd in De Locomotief van Dinsdag 5 October 1869, tot: geen diploom
nodig (blz. 207 r. 18); vervolgens in het nummer van Zaterdag 16 October 1869,
tot: 't Haagse bos (blz. 211 r. 19); en tenslotte in het nummer van Dinsdag 19 October
1869.
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Afgedrukt volgens De Locomotief, met verbetering van het woord: preteuse, in:
pretense (blz. 202 r. 27)

XI
Handschrift ontbreekt.
Geschreven, blijkens de dagtekening onderaan, op 26 Augustus 1869.
Gepubliceerd, onmiddellijk na het slot van de vorige Causerie, in De Locomotief
van Dinsdag 19 October 1869, tot: zo aantrek (blz. 216 r. 23); vervolgens in het
nummer van Donderdag 21 October 1869, tot: naar Egypte te maken (blz. 220 r.
16); en tenslotte in het nummer van Dinsdag 2 November 1869. Bij de eerste zin
van dit laatste gedeelte staat de voetnoot: ‘Nl. om een reis naar Egypte te maken’,
die kennelijk van de Redactie afkomstig is.
Afgedrukt volgens De Locomotief, met de navolgende verbeteringen, die in het
handschrift van Mimi Hamminck Schepel zijn aangebracht op het exemplaar van
De Locomotief van 2 November, dat in het bezit is van het Multatuli-Museum:
blz. 221

r. 25

de aan parvenu's eigene in Loc: een zekere

221

32

het zal - in Loc: het kan

222

22

zulke wezens - in Loc: de
zodanigen

222

22

van laster en van schelden
- in Loc.: van schelden

222

25

omdat zy de misdadigsten
zyn - in Loc: omdat zy
zoveel minder zyn dan vele
anderen

222

27

talent - in Loc: talen

222

28

de vervloekte
middelmatigheid - in Loc:
ontbreekt

XII
Handschrift compleet; tien blaadjes waarvan één aan beide kanten beschreven.
Met potlood gedateerd: 9 September.
Gepubliceerd in De Locomotief van Vrijdag 24 December 1869. Afgedrukt
overeenkomstig De Locomotief, behalve de navolgende varianten:
blz. 229

r. 18

samenstelde - volgens Hs;
in Loc: samenstelt

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

230

13

Witte Zee - volgens Hs; in
Loc: witte zee

230

26

dát ivoor - volgens Hs; in
Loc: dit ivoor
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XIII
Handschrift compleet; tien blaadjes, aan één kant beschreven. Gedateerd 23
September 1869.
Niet gepubliceerd in De Locomotief.
Afgedrukt overeenkomstig het handschrift.

XIV
Handschrift compleet; gedateerd 7 October 1869. Negen blaadjes, waarvan alleen
het laatste aan beide kanten beschreven.
Gepubliceerd in De Locomotief van Zondag 5 December 1869, tot: in 't straffen!
(blz. 252 r. 36). De verdere tekst werd niet gepubliceerd.
Afgedrukt, wat het eerste gedeelte betreft, overeenkomstig De Locomotief; wat
het tweede gedeelte betreft, overeenkomstig het handschrift.
Na de woorden: Kortom 't is mooi (blz. 255 r. 30) volgt in het handschrift nog:
‘Zie hier 't ding. Leest en verheugt U’ en daarna een open plaats; in de definitieve
kopij heeft stellig de gehele circulaire van de Haagse afdeling van de Maatschappij
tot nut van den Javaan daar een plaats gevonden. Aangezien de preciese tekst
hiervan ons onbekend is gebleven, hebben we op blz. 255 ook de verwijzing: ‘Ziehier
't ding. Leest en verheugt U’ weggelaten. Multatuli's Open brief aan de Mij etc., die
eveneens in het handschrift ontbreekt, werd op blz. 256-257 toegevoegd
overeenkomstig de publicatie in brochurevorm.

XV
Handschrift compleet; tien blaadjes, aan één kant beschreven. Gedateerd: 20
October 1869.
Niet gepubliceerd in De Locomotief.
Afgedrukt overeenkomstig het handschrift, met verbetering van: Mäudreck in:
Mäusedreck (blz. 264 r. 36).
In het handschrift ontbreekt Multatuli's antwoord aan de heer Van Lier. Het werd
op de desbetreffende plaats tussengevoegd, zoals het gepubliceerd werd in de NRC
van 22 October 1869, Bijvoegsel; alleen een drukfout werd verbeterd:
blz. 267

r. 25

dat ik - in NRC: ik dat
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XVI
Handschrift compleet; zes blaadjes, aan één kant beschreven. Gedateerd: 4
November 1869.
Gepubliceerd in De Locomotief van Woensdag 22 December 1869.
Op het nummer dat Multatuli ontving, schreef hij met inkt de volgende aantekening,
die wegens het woord ‘weder’ ook van belang is voor vroegere causerieën: ‘In deze
Causerie zyn weder vele passages door de redactie van de Locomotief
gesupprimeerd. Andere plaatsen zyn verminkt.’
Bij een driedubbele regel stippeltjes na: Doch geen nood (blz. 270 r. 35): ‘een
heel stuk over De W. uitgelaten.’
Bij: na Rome, Dordrecht (blz. 273 r. 19): ‘Dit slaat op een passage die
gesupprimeerd is, en wordt daardoor nogäl ongepast.’
Bij: de gepleegde daad (blz. 273 r. 26): ‘lees: voor 't gepleegd bedrog (dat is: de
Thorbeckery van 1848)’.
Bij: die handeling (blz. 273 r. 28): ‘dat bedrog.’
Bij: schuld (blz. 274 r. 20): ‘onschuld.’
Afgedrukt overeenkomstig De Locomotief, behalve de volgende wijzigingen en
aanvullingen:
blz. 269

r. 29-32

Zou men 't actueel tot
Coen - volgens Hs; in Loc:
ontbreekt

270

6

wezen onder De Waal volgens Hs; in Loc: wezen

270

25

't onwaardig Nederland volgens Hs; in Loc:
Nederland

270

35-37

Die prediker tot hebben
gemaakt - volgens Hs; in
Loc: ontbreekt

271

15-21

Toen de katholieken tot in
pace - volgens Hs; in Loc:
ontbreekt

272

18

het derde deel - in Loc: de
‘Herdrukken’

273

26

't gepleegd bedrog volgens Hs; in Loc: de
gepleegde daad

273

28

dat bedrog - volgens Hs;
in Loc: die handeling

274

20

onschuld - volgens Hs; in
Loc: schuld
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XVII
Handschrift vrijwel compleet; drie-en-twintig blaadjes, aan één kant beschreven,
genummerd 1 tot en met 20, en 23 tot en met 25; alleen de nrs 21 en 22 ontbreken
dus.
Gedateerd 16 December 1869.
Gepubliceerd in De Locomotief van Maandag 31 Januari 1870, tot: aan te horen
(blz. 284 r. 21); daarna in het nummer van Woensdag 2 Februari 1870, tot: aan te
horen (blz. 292 r. 8); en tenslotte in het nummer van Vrijdag 4 Februari 1870. Deze
drie gedeelten zijn ten onrechte achtereenvolgens genummerd als XVII, XVIII en
XIX.
Afgedrukt overeenkomstig De Locomotief, behalve de navolgende correcties van
drukfouten:
blz. 276

r. 30

één - volgens Hs; in Loc:
een

280

32

iam - volgens Hs; in Loc:
sam

291

19

amicos - volgens Hs; in
Loc: amicus

294

2

samenspant - Hs
ontbreekt; in Loc:
samenspannende

294

35

sou en so - volgens Hs; in
Loc: zou en zo

295

18

nu - volgens in Loc: me

296

10

usum - volgens Hs; in Loc:
urum

296

27

faut - volgens Hs; in Loc:
fout

XVIII
Handschrift ontbreekt.
Geschreven 29 December 1869.
Gepubliceerd in De Locomotief van Dinsdag 15 Februari 1870. Afgedrukt
overeenkomstig deze publicatie, behalve de navolgende correcties van drukfouten:
blz. 298

r. 35

aedilisschap - in Loc:
aldilisschap

305

29

beschuldigden - in Loc:
beschuldigen
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De Maatschappy tot Nut van den Javaan
Geschreven op 5 October 1869, in antwoord op een circulaire van de Haagse
afdeling der Maatschappy tot Nut van den Javaan, waarbij steun werd gevraagd
voor plannen om de ontwikkeling der inlanders te bevorderen door het verstrekken
van geschriften en het geven van onderwijs. (Vgl. blz. 255)
Gepubliceerd in brochure-vorm, omstreeks 10 October 1869, bij F. Günst te
Amsterdam.
Herdrukt in brochure-vorm: Amsterdam, G.L. Funke (zonder jaartal; waarschijnlijk
1872). Daarna opgenomen in:
Verspreide Stukken van Multatuli. Amsterdam, - G.L. Funke. 1875. blz. 149-152.
Verspreide Stukken, zesde druk, idem 1879, blz. 149-152.
De afgedrukte tekst komt overeen met de brochure, bij Funke verschenen.
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Ideeën, derde bundel
Van deze bundel Ideeën werden de nrs 541-590 geschreven in het najaar van 1868
en onder de titel ‘Nog iets over Vrye Studie’ op Vrijdag 20 November 1868 te Delft
uitgesproken voor het dispuutgenootschap Vrye Studie, een erkende vereniging in
het Delfts Studentencorps. De titel is een toespeling op een voordracht die Prof. Dr
J. van Vloten een maand tevoren aldaar gehouden had.
De overige Ideeën ontstonden tussen Mei 1870 en Juli 1871.
Gepubliceerd in vijf afleveringen, Augustus 1870 - September 1871 en daarna
gebundeld uitgegeven:
Ideën van Multatuli. (Motto) Derde bundel. Amsterdam, Gebr. Van Helden. 1871.
De voorraad van deze oplage werd door Gebr. Van Helden overgenomen aan
de uitgever G.L. Funke, en door dezen in de handel gebracht met gewijzigd titelblad.
In deze eerste druk was de tekst verdeeld over slechts 29 uiteraard omvangrijke
nummers: 541-569.
Opnieuw uitgegeven:
Ideën van Multatuli. Derde bundel. Tweede, door den auteur herziene druk.
Amsterdam, G.L. Funke 1874.
Om het verwijzen gemakkelijker te maken heeft Multatuli in deze herdruk de tekst
ingedeeld in 388 nummers van veel kleiner omvang Aldus:
1871

Idee 541 -

1874

Idee 541-590

Idee 542 -

Idee 591-615

Idee 543 -

Idee 616-659

Idee 544 -

Idee 660-670

Idee 545 -

Idee 671-689

Idee 546 -

Idee 690-719

Idee 547 -

Idee 720-758

Idee 548 -

Idee 759-760
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1871

Idee 549 -

1874

Idee 761-765

Idee 550 -

Idee 766

Idee 551 -

Idee 767-783

Idee 552 -

Idee 784-787

Idee 553 -

Idee 788-795

Idee 554 -

ontbreekt

Idee 555 -

Idee 796

Idee 556 -

Idee 797-798

Idee 557 -

Idee 799-804

Idee 558 -

Idee 805-817

Idee 559 -

Idee 818-823

Idee 560 -

Idee 824-827

Idee 561 -

Idee 828

Idee 562 -

Idee 829-832

Idee 563 -

Idee 833-885

Idee 564 -

Idee 886-898

Idee 565 -

Idee 899-909

Idee 566 -

Idee 910-912

Idee 567 -

Idee 913-921

Idee 568 -

Idee 922-925

Idee 569 -

Idee 926-928

Voorts is de tekst uitgebreid met een klein aantal noten.
Voor de derde maal uitgegeven:
Ideën van Multatuli. Derde bundel. Derde, door den auteur herziene druk.
Amsterdam, G.L. Funke 1876.
Deze editie bevat een groot aantal nieuwe noten.
Bij het verdelen van Idee 545 (eerste druk) in de nummers 671-689 (tweede en
derde druk) is een voetnoot in de tekst opgenomen maar op een verkeerde plaats,
namelijk als Idee 674. Door dit nr te wijzigen in Idee 678, kon de juiste volgorde
worden hersteld; het gevolg is echter dat de nrs 675-678 (tweede en derde druk)
in dit volledig werk als 674-677 opgenomen zijn. De derde bundel Ideeën werd
afgedrukt overeenkomstig de editie - 1874, met dien verstande dat overal waar de
eerste druk de vormen: myn, hy, een, het, etc heeft, daaraan de voorkeur is gegeven
boven de vormen: m'n, i, 'n, 't etc. van 1874; en voorts behoudens de navolgende
varianten:
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blz. 313

r. 24

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

313

27

Geen mening is - volgens
1871; in 1874: Nooit is 'n
mening

313

27

aanhangers - volgens
1871; in 1874: vurige
aanhangers

314

17

wel inderdaad waar volgens 1876; in 1874:
waar

314

30

inkorrekt (279) - volgens
1876; in 1874: inkorrekt

315

4

Indien - volgens 1871; in
1874: Wanneer

315

13

zolang slechts - volgens
1876; in 1874: zodra

315

18

die wigge - volgens 1871;
in 1874: de wigge

315

31

dat - volgens 1871; in
1874: dit

316

2

elke - volgens 1871; in
1874: elk

316

3

uitmaakt - volgens 1876;
in 1874: uitmaken

316

9

iets is - volgens 1871; in
1874: is iets

316

19

myner pogingen by volgens 1876; in 1874: de
pogingen van

316

23

slagen mocht - volgens
1876; in 1874: slaagde

316

24

zou ik het hier - volgens
1876; in 1874: zoude ik het

317

24

grote woord - volgens
1876; in 1874: woord

317

25

die - volgens 1871; in
1874: deze

318

13

dat - volgens 1871; in
1874: dit

320

3

arme wicht - volgens 1876;
in 1874: wicht
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25

't zyn - volgens 1876; in
1874: zyn

320

26

niet - volgens 1876; in
1874: niet

320

30

kinderen - volgens 1871;
in 1874: kinderen van
vlees en been

321

5

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

321

10

nog te - volgens 1876; in
1874: te

321

30

Dat is - volgens 1871; in
1874: Dit is

322

18

die denkbeelden - volgens
1871; in 1874: deze
denkbeelden

322

24

Zie ook in 438 - volgens
1876; in 1874: Zie

323

3

over die - volgens 1871; in
1874: over de

323

29

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner

323

32

te hebben gekregen volgens 1876; in 1874:
gekregen hebben

324

3

Dat alles - volgens 1871;
in 1874: Dit alles
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blz. 324

r. 5

Dat was - volgens 1871; in
1874: Dit was

324

25

den braven - volgens 1876;
in 1874: dien

324

31

eens op - volgens 1876; in
1874: op

325

2

Ik zou - volgens 1876; in
1874: Ik zoude

325

30

bekennen - volgens 1871;
in 1874: erkennen

326

13

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

326

37

geurstof - volgens 1871; in
1874: grondstof

327

4

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner

327

13

de weersgesteldheid volgens 1876; in 1874: het
weder

327

30

waarheid - volgens 1871;
in 1874: de waarheid

328

4

had - volgens 1876; in
1874: hadde

328

4

soms - volgens 1871; in
1874: dan

328

25

koper en brons - volgens
1876; in 1874: brons

328

26

weer - volgens 1876; in
1874: weder

328

30

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

329

35

dat geval - volgens 1871;
in 1874: dit geval

330

12

die ik te Amsterdam
ontmoette en - volgens
1871; in 1874: te
Amsterdam

330

24

ons daardoor - volgens
1871; in 1874: daardoor
ons
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330

27

dat de stroom hem
wegdryft - volgens 1876;
in 1874: dat,

330

28

kracht dit geschiedt volgens 1876; in 1874:
kracht, de stroom hem
wegdryft.

330

36

indien - volgens 1871; in
1874: wanneer

331

1

dien - volgens 1871; in
1874: dezen

331

9

aan ter berekening volgens 1871; in 1874:
voor berekening aan

331

14

zou - volgens 1876; in
1874: zoude

331

14

hierop - volgens 1871; in
1874: wis hierop

332

18

van de - volgens 1876; in
1874: der

332

35

heksen en ketters volgens 1876; in 1874:
heksen

334

23

mensen - volgens 1871; in
1874: mensjes

334

34

die toch - volgens 1876; in
1874: die

335

10

daarom - volgens 1871; in
1874: hierom

335

21

honderdste - volgens 1876;
in 1874: 100ste

335

28

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner
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740

blz. 335

r. 30

aan sommige individuen
het vry studeren
onmogelyk maken volgens 1871; in 1874:
sommige individuen by het
vry studeren in den weg
staan

335

32

Alweer - volgens 1876; in
1874: Alweder

336

21

van de - volgens 1876; in
1874: der

336

29

trots - volgens 1871; in
1874: trots of hoofdigheid

336

33

zyn - volgens 1871; in
1874: wezen

336

33

van hun - volgens 1876; in
1874: hunner

337

19

dat alles - volgens 1871; in
1874: dit alles

337

32

Katholicisme - volgens
1871; in 1874:
Katholicismus

338

6

waarvan de - volgens
1876; in 1874: welker

338

14

'n privatieve eigenschap volgens 1876; in 1874: het
privatief deel.

338

22

die proef - volgens 1871;
in 1874: deze proef

338

31

die dwalingen - volgens
1871; in 1874: deze
dwalingen

338

36

van den aard der - volgens
1876; in 1874: der

339

2

hoofdvyand-volgens 1871;
in 1874: hoofdvyandin

339

7

van deze - volgens 1876;
in 1874: dezer

339

19

houd - volgens 1876; in
1874: houde

339

21

indien hy - volgens 1871;
in 1874: wanneer-i
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340

9

het individu - volgens
1871; in 1874: den individu

340

9

van de - volgens 1876; in
1874: der

341

1

van de - volgens 1876; in
1874: der

341

10

van alle - volgens 1876; in
1874: van

341

19

van de - volgens 1876; in
1874: der

341

38

van de - volgens 1876; in
1874: der

342

4

uitstel van - volgens 1876;
in 1874: uitgesteld

342

20

reeds zó ver - volgens
1876; in 1874: zó ver

342

35

Ik ben - volgens 1871; in
1874: We zyn

343

33

en - volgens 1871; in 1874:
Dit geschiedt

344

1

van die - volgens 1876; in
1874: dier

344

8

Dat - volgens 1871; in
1874; Dit

344

17

verwezenlyken - volgens
1876; in 1874: daarstellen

344

22

Dat is - volgens 1871; in
1874: Dit is

344

33

dat - volgens 1871; in
1874: dit

345

20

men zo dikwyls - volgens
1876; in 1874: men
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blz. 345

r. 31

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

345

9

zo giert - volgens 1876; in
1874: giert

346

13

die stryd - volgens 1871;
in 1874: deze stryd

346

15

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

347

11

brandt, myn - volgens
1871; in 1874: brandt. Die
myn

347

30

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

347

36

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

348

15

van de cel - volgens 1876;
in 1874: der cel

349

6

ook zonder boze bedoeling
nu - volgens 1876; in 1874:
zonder de minste boze
bedoelingen ditmaal

349

8

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

349

25

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

349

29

den rechten weg zou
aanwyzen - volgens 1876;
in 1874: den weg zou
aanwyzen die rechtuit gaat

349

35

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

350

16

van m'n leven - volgens
1876; in 1874: mynslevens

351

3

ontsnapt (491) - volgens
1876; in 1874: ontsnapt

351

12

een betoog - volgens 1871;
in 1874: betogen

351

13

dien aard - volgens 1871;
in 1874: dezen aard

351

13

Ik vraag u - volgens 1871;
in 1874: dan vraag ik u
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351

16

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

351

17

van de - volgens 1876; in
1874: der

351

27

ligt weliswaar - volgens
1876; in 1874: ligt

351

28

van de - volgens 1876; in
1874: der

351

31

van de manier - volgens
1876; in 1874: der wyze

351

33

Ziehier nu - volgens 1876;
in 1874: Ziehier

351

37

van - volgens 1876; in
1874: der

352

3

Zonder die - volgens 1871;
in 1874: Zonder deze

352

16

daarvoor - volgens 1871;
in 1874: hiervoor

353

7

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

353

28

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

353

30

had - volgens 1876; in
1874: zou

354

1

van de - volgens 1876; in
1874: der

354

12

heten dan - volgens 1876;
in 1874: zyn

354

26

onze - volgens 1876; in
1874: de

354

29

voor hun ontwikkeling
nodig is - volgens 1876; in
1874: nodig is ter hunner
ontwikkeling
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blz. 355

r. 14

Maar - volgens 1876; in
1874: En

355

22

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

355

26

Men had immers - volgens
1876; in 1874: Er was

356

4

't was te - volgens 1876; in
1874: te

356

10

ten behoeve van de arme
- volgens 1876; in 1874:
aan de behoeftige

356

18

waar om allen - volgens
1876; in 1874: waar, allen

356

21

beneden een - volgens
1871; in 1874: beneden 't

356

34

en of ze - volgens 1876; in
1874: en

356

34

die - volgens 1876; in
1874: ze

357

19

van de - volgens 1876; in
1874: der

358

7

het maar - volgens 1876;
in 1874: het

358

8

je 'n - volgens 1871; in
1874: je-n-'n

358

15

je er - volgens 1871; in
1874: je-'n-er

358

18

zien... - volgens 1871; in
1874: zien, want

358

31

we even - volgens 1871; in
1874: we-n-even

359

5

ze in - volgens 1871; in
1874: ze-n-in

359

25

je aan - volgens 1871; in
1874: je-n-aan

360

9

je al - volgens 1871; in
1874: je-n-al

360

13

dat - volgens 1871; in
1874: dit

360

18

we er - volgens 1871; in
1874: we-n-er
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360

23

vloekte als - volgens 1871;
in 1874: vloekte-n-als

360

30

aan, niets - volgens 1876;
in 1874: aan

360

38

dat moet - volgens 1871;
in 1874: dit moet

361

2

je ook - volgens 1871; in
1874: je-n-ook

361

5

zo'n mooie - volgens 1871;
in 1874: 'n mooie

361

10

die - volgens 1876; in
1874: en die

361

11

me over - volgens 1871; in
1874: me-n-over

361

24

verdommenis - volgens
1876; in 1874:
verdoemenis

361

36

ondergaat - volgens 1876;
in 1874: subisseert

362

14

vaak - volgens 1871; in
1874: dikwyls

362

20

van de - volgens 1876; in
1874: der

362

23

zowel - volgens 1876; in
1874: én

362

24

als - volgens 1876; in
1874: én

362

36

niet alleen onvolledig volgens 1876; in 1874:
onvolledig niet alleen

363

21

komen zien - volgens
1876; in 1874: zien
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743

blz. 365

r. 8

geen tante - volgens 1871;
in 1874: noch tante

365

14

met dat - volgens 1876; in
1874: met het

366

22

voorschrift van onzedelyke
wereldwysheid - volgens
1876; in 1874: dicton

366

31

van de - volgens 1876; in
1874: der

367

1

omdat - volgens 1876; in
1874: wyl

367

3

Meedelen, geven - volgens
1876; in 1874: Geven

367

4

er over - volgens 1876; in
1874: er

367

19

énige - volgens 1871; in
1874: slechts enige

367

20

een - volgens 1871; in
1874: 't

368

22

Die dames - volgens 1871;
in 1874: Deze dames

368

24

Dát - volgens 1871; in
1874: Dit

369

3

zowel fysische als volgens 1876; in 1874: én
fysische, én

369

6

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

369

9

dat weten - volgens 1871;
in 1874: dit weten

369

16

Die - volgens 1871; in
1874: Deze

369

19

dien naam - volgens 1871;
in 1874: dezen naam

369

21

en wel van de meest
ambachtelyke soort volgens 1876; in 1874:
ontbreekt

369

36

van de - volgens 1876; in
1874: der

370

16

van de - volgens 1876; in
1874: der
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371

8

die kunst - volgens 1871;
in 1874: deze kunst

371

27

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

371

33

m'nheer - volgens 1876; in
1874: Mr

372

8

namelyk - volgens 1876; in
1874: =

372

17

iets - volgens 1871; in
1874: 'n deel

372

38

portret van den auteur dan,
of fiktie - volgens 1876; in
1874: ontbreekt

373

8

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

373

29

dat wist - volgens 1871; in
1874: dit wist

373

32

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

373

33

Die taak - volgens 1871; in
1874: Deze taak

374

13

weergeven - volgens 1876;
in 1874: wedergeven

374

17

en dit blyft z'n taak, ook al
kon er worden uitgemaakt
dat die indruk ten enen
male vals is - volgens
1876; in 1874: ontbreekt

374

30

Daartoe - volgens 1871; in
1874: Hiertoe
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744

blz. 374

r. 36

't individu - volgens 1871;
in 1874: den individu

374

37

vandaar - volgens 1871; in
1874: vanhier

375

1

van 't portret - volgens
1876; in 1874: des portrets

376

21

weergeven - volgens 1876;
in 1874: wedergeven

376

30

zei - volgens 1876; in
1874: zeide

377

20

in 't vaderland van Jean
Paul - volgens 1876; in
1874: ontbreekt

377

23

dat is - volgens 1871; in
1874: dit is

377

28

zouden maken - volgens
1876; in 1874: maken

377

29

dien - volgens 1871, in
1874: dezen

377

31

doch slechts - volgens
1876; in 1874: slechts

378

9

dat - volgens 1871; in
1874: dit

379

8

omdat - volgens 1876; in
1874: wyl

379

12

zei - volgens 1876; in
1874: zeide

379

18

doet weten - volgens 1876;
in 1874: doet te weten

379

21

kinderen - volgens 1871;
in 1874: kindertjes

380

3

om toch - volgens 1876; in
1874: toch

380

29

daartoe - volgens 1871; in
1874: hiertoe

381

6

dien - volgens 1871; in
1874: dezen

382

8

is - volgens 1871; in 1874:
wezen zal

382

8

haar - volgens 1871; in
1874: 'r
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383

27

van de - volgens 1876; in
1874: der

384

17

niet nieuw - volgens 1871;
in 1874: nieuw

384

24

vooroordeel - volgens
1876; in 1874: veroordeel

385

36

misschien - volgens 1876;
in 1874: staande

385

36

staande - volgens 1876; in
1874: misschien

386

7

die eis - volgens 1871; in
1874: deze eis

386

9

even - volgens 1876; in
1874: zo

386

17

indien - volgens 1871; in
1874: wanneer

386

21

dát - volgens 1871; in
1874: dit

390

32

gelde de wet - volgens
1871; in 1874: moet de wet
gelden

390

32

van de - volgens 1876; in
1874: der

390

33

dat de - volgens 1876; in
1874: de

390

33

aanbod - volgens 1876; in
1874: aanbod regele

390

34

prys regelt - volgens 1876;
in 1874: prys

391

1

van de - volgens 1876; in
1874: der

391

8

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner
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745

blz. 391

r. 31

nog láger - volgens 1871;
in 1874: nóg lager

392

24

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

392

35

Dat is - volgens 1871; in
1874: Dit is

393

9

van de - volgens 1876; in
1874: der

393

11

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

393

21

zou - volgens 1871; in
1874: had

393

36

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

394

10

van de - volgens 1876; in
1874: der

395

27

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

396

5

die wereld - volgens 1871;
in 1874: de wereld

396

16

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

396

34

En dát - volgens 1871; in
1874: En dit

398

11

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

398

31

lauwheid, diefstal - volgens
1876; in 1874: diefstal

399

3

van den kunstenaar volgens 1876; in 1874: des
kunstenaars

399

6

die hem voedden, werden
verstopt - volgens 1876 in
1874: werden verstopt, die
hem voedden

399

34

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

400

6

die - volgens 1871; in
1874; deze

401

8

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner
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401

27

erken - volgens 1876; in
1874: beken

401

35

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

402

4

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

402

8

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

402

24

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

403

12

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

404

2

om den - volgens 1876; in
1874: den

405

30

van de - volgens 1876; in
1874: der

406

1

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

406

22

die, pronkende - volgens
1871; in 1874: 'n diersoort
dat, pronkend

407

4

alom - volgens 1871; in
1874: byna overal

407

6

van de - volgens 1876; in
1874: der

407

14

manier - volgens 1876; in
1874: wyze

407

18

om niet - volgens 1876; in
1874: niet

407

24

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit
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746

blz. 407

r. 27

haar op die fameuze reis volgens 1876; in 1874: 't
mens op dat reisje

407

33

Dat was - volgens 1871; in
1874: Dit was

408

1

dat is - volgens 1871; in
1874: dit is

408

1

dat is - volgens 1871; in
1874: dit is

408

2

dat is - volgens 1871; in
1874: dit is

408

3

verbeeld u - volgens 1871;
in 1874: verbeelje

408

3

me in - volgens 1871; in
1874: me-n-in

408

22

sur mer - volgens 1876; in
1874: s/m

409

8

van deze - volgens 1876;
in 1874: dezer

410

8

was - volgens 1876; in
1874: ware

410

25

onkunde - volgens 1871;
in 1874: eigenlyk gezegde
onkunde

410

31

van de - volgens 1876; in
1874: der

411

8

moet - volgens 1871; in
1874: moest

411

10

tydperk - volgens 1871; in
1874: geheel tydperk

411

19

om - volgens 1876; in
1874: over

411

23

van de - volgens 1876; in
1874: der

411

27

dat - volgens 1871; in
1874: dat

412

1

eigenlyk van - volgens
1871; in 1874: van

412

15

gemakkelyk kan - volgens
1876; in 1874: kan

413

22

Die - volgens 1871; in
1874: Deze
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413

36

dien - volgens 1871; in
1874: arbeid

414

5

die fout - volgens 1871; in
1874: deze fout

415

12

Moet - volgens 1871; in
1874: Moest

415

21

omdat - volgens 1876; in
1874: wyl

416

33

van de - volgens 1876; in
1874: der

417

2

daardoor - volgens 1871;
in 1874: hierdoor

417

10

van dezulken - volgens
1876; in 1874: derzulken

417

27

zei - volgens 1876; in
1874: zeide

417

34

publieke spreker - volgens
1871; in 1874: publiek
spreker

418

9

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

419

32

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

420

2

onderscheidene - volgens
1871; in 1874:
onderscheiden

420

13

dien - volgens 1871; in
1874: den

420

18

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner
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747

blz. 420

r. 23

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner

421

22

manier - volgens 1876; in
1874: wyze

421

27

Ik zei - volgens 1876; in
1874: Ik zeide

422

12

Dat moet - volgens 1871;
in 1874: Dit moet

422

29

als beul - volgens 1971; in
1874: in de funktiën van

423

15

met wien - volgens 1871;
in 1874: die met

423

24

gehele - volgens 1876; in
1874: geheel

424

1

particulier - volgens 1871;
in 1874: byzonder

425

29

hoge - volgens 1876; in
1874: hogere

425

33

en ik - volgens 1876: in
1874; Ik

426

4

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner

426

11

omdat - volgens 1876; in
1874: wyl

426

32

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

427

2

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

427

10

had - volgens 1876; in
1874: hadde

427

10

nog - volgens 1871; in
1874: nóg

427

16

hun - volgens 1876; in
1874: hen

428

12

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

428

36

afgunst - volgens 1876; in
1874: spyt

428

37

van de - volgens 1876; in
1874: der
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430

4

aan de - volgens 1876; in
1874: allen

430

39

ook wel eens - volgens
1876; in 1874: ook

431

1

eigenlyk - volgens 1876; in
1874: anders

431

1

geüsurpeerd - volgens
1871; in 1874: overweldigd

431

23

liever 'reis - volgens 1876;
in 1874: liever

432

1

van de - volgens 1876; in
1874: der

432

21

Dat mag - volgens 1871;
in 1874: 't Mag

432

36

verkoopt - volgens 1871;
in 1874: verkoop

433

13

En de heerlykheid volgens 1871; in 1874:
ontbr.

433

33

mededeling - volgens
1871; in 1874: meedeling

434

16

savoyaards - volgens
1876; in 1874: savoyaars

434

23

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

435

1

De gewoonlyk niet zeer
ontwikkelde - volgens
1876; in 1874: De
eenvoudige

435

2

worden - volgens 1876; in
1874: meestal personen
van geringe ontwikkeling worden

435

2

van uw - volgens 1876; in
1874: uwer

435

11

ook wel - volgens 1876; in
1874: wel
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blz. 435

r. 25

van zyn - volgens 1876; in
1874: zyner

435

32

'n paar - volgens 1876; in
1874: enige

439

14

van de - volgens 1876; in
1874: der

449

18

kón - volgens 1876; in
1874: kon

439

31

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

439

36

En hy vervolgde - volgens
1876; in 1874: ontbr.

440

21

deze historie - volgens
1871; in 1874: dit sprookje

441

6

van de - volgens 1876; in
1874: der

441

10

dat - volgens 1871; in
1874: dit

442

3

van 't volk - volgens 1876;
in 1874: des volks

442

27

daarin - volgens 1871; in
1874: hierin

443

7

eerlyke - volgens 1876; in
1874: nuchtere

443

9

daaraan eens - volgens
1876; in 1874: daaraan

443

11

van de - volgens 1876; in
1874: der

443

21

eenzaamheid - volgens
1871; in 1874:
eenzaamheid (zie
‘Duizend-en-enige
Hoofdstukken’)

443

25

die - volgens 1871; in
1874: deze

443

29

m'nheer - volgens 1871; in
1874: m'heer

444

14

bescheiden mening volgens 1876; in 1874:
mening

444

23

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner
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444

28

alweer - volgens 1876; in
1874: alweder

445

31

die variëteit - volgens
1871; in 1874: deze
variëteit

445

32

deze benaming - volgens
1871; in 1874: die
benaming

446

18

vroeg - volgens 1876; in
1874: vraagde

446

24

Zulke kleine
schermutselingen
gebruikte - volgens 1876;
in 1874: Dit deed

447

8

of 'n fragment uit Paul volgens 1876; in 1874: of
Paul

447

34

Verband en betekenis
doen niet tot de zaak volgens 1876; in 1874:
ontbreekt

447

36

ik bedoel - volgens 1871;
in 1874: ik hier bedoel

448

33

Dat zeg ik altyd - volgens
1876; in 1874: ontbreekt

448

38

is niet getrouwd. Hy deed
- volgens 1876; in 1874:
deed

449

1

makelaar - volgens 1876;
in 1874: 'n makelaar

449

2

altyd nogal - volgens 1876;
in 1874: altyd
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blz. 449

r. 4

u - volgens 1871; in 1874:
je

449

17

zal het begrypelyk vinden
- volgens 1876; in 1874:
vindt het begrypelyk

449

20

geuit - volgens 1871; in
1874: gedebiteerd

449

33

enige in zekere orde volgens 1876; in 1874:
zekere in orde

450

19

my nu - volgens 1876; in
1874: my

450

25

uitgesproken - volgens
1876; in 1874: geuit

450

38

zo wat - volgens 1876; in
1874: zo

451

30

van hun - volgens 1876; in
1874: hunner

451

36

van de - volgens 1876; in
1874: der

452

16

recht om hun - volgens
1876; in 1874: recht hun

453

14

Immers indien wy - volgens
1876; in 1874: Indien we
toch

454

3

dat - volgens 1871; in
1874: dit

454

10

der - volgens 1871; in
1874: van

456

3

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

456

31

van de - volgens 1876; in
1874: der

456

36

karakter? - volgens 1871;
in 1874: karakter? (Zie blz.
204, vlgg. Vde bundel)

457

7

Ieder zal begrypen volgens 1876; in 1874: Het
spreekt vanzelf

458

1

voor - in dat geval niet
onbillyke - volgens 1876;
in 1874: voor
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458

5

zou - volgens 1876; in
1874: zoude

458

12

die hulp - volgens 1871; in
1874: deze hulp

458

22

gebied - volgens 1876; in
1874: terrein

459

4

die dan ook zelden of nooit
gespeeld wordt - volgens
1876; in 1874: ontbreekt

459

20

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

460

1

het volk - volgens 1871; in
1874: om 't volk

460

9

acht-en-veertigse - volgens
1876; in 1874:
acht-en-veertigste

460

17

drie jaren - volgens 1871;
in 1874: vele jaren

460

17

21 Juli 1870 - volgens
1871; in 1874: 21 Juli 1870
- en in dezen herdruk: vier
jaren later nog! -

461

1

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner

463

14

zyn - volgens 1871; in
1874: wezen
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blz. 463

r. 28

altyd - volgens 1876; in
1874: immer

463

29

van die - volgens 1876; in
1874; dier

464

25

van de meesten - volgens
1876; in 1874: der
meesten

465

6

geenszins het standpunt volgens 1876; in 1874: het
standpunt niet

465

15

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

465

27

aldus - volgens 1871; in
1874: aldus weder

467

15

keine - volgens 1871; in
1874: kleine

468

30

die waarheid - volgens
1871; in 1874: deze
waarheid

468

30

deze leugen - volgens
1871; in 1874: de leugen

469

21

dát is waar - volgens 1871;
in 1874: dit is waar

469

25

Dat kan - volgens 1871; in
1874: Dit kan

469

35

volkomen ongestorven
Fransen rond - volgens
gens 1876; in 1874:
Fransen rond, volkomen
ongestorven,

470

32

watertanden - volgens
1871; in 1874: watertanden
en in geestdrift te
ontbranden

471

22

hollands - volgens 1871; in
1874: hollands, atjinees

472

4

van de - volgens 1876; in
1874: der

472

28

er al - volgens 1876; in
1874: daar reeds

472

28

zo'n manier - volgens
1876; in 1874: deze wyze
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472

30

middeltjes - volgens 1876;
in 1874: manieren

473

2

Dat lettertje - volgens
1871; in 1874: Dit lettertje

473

10

gespeend zouden blyven
- volgens 1871; in 1874:
zoudt gespeend blyven

474

20

Die - volgens 1871; in
1874: Zo'n

474

21

zo'n - volgens 1871; in
1874: 'n

474

29

weer - volgens 1876; in
1874: weder

474

30

en zelfs - volgens 1876; in
1874: en

475

22

uw deugd - volgens 1876;
in 1874: uwer deugd

475

32

blyf je - volgens 1876; in
1874: blyft ge

475

38

doe je - volgens 1876; in
1874: doet gy

476

9

denk ik - volgens 1876; in
1874: ontbreekt

476

13

XIX

476

20

die opinie - volgens 1871;
in 1874: deze opinie

- volgens 1876; in
1874: 20 (ook elders)
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blz. 476

r. 26

hy - volgens 1871; in 1874:
de man

476

33

duidelyk - volgens 1876; in
1874: klaar

477

1

hun - volgens 1876; in
1874: aan hun

477

23

de conceptie - volgens
1871; in 1874: het
bepeinzen

478

2

Dat kan - volgens 1871; in
1874: Dit kan

478

8

moesten - volgens 1876;
in 1874: zouden

479

4

wist te gebruiken - volgens
1876; in 1874: gebruikte

479

7

van den - volgens 1876; in
1874: des

479

13

verheven - volgens 1876;
in 1874: verhevene

479

19

die - volgens 1871; in
1874: de

480

14

van hun - volgens 1876; in
1874: hunner

481

17

van de - volgens 1876; in
1874: der

482

30

heet Wachenhusen en is volgens 1876; in 1874: Wachenhusen - is

482

31

in Duitsland niet - volgens
1876; in 1874: niet

483

20

van de - volgens 1876; in
1874: der

484

34

die - volgens 1871; in
1874: deze

485

3

dat denkbeeld - volgens
1871; in 1874: dit
denkbeeld

485

5

na ons nog - volgens 1876;
in 1874: nog na ons

485

6

En dat - volgens 1871; in
1874: En dit
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485

12

van de - volgens 1876; in
1874: der

485

21

myn ogen - volgens 1871;
in 1874: de ogen

485

24

den verderen - volgens
1871; in 1874: den

485

33

dat - volgens 1871; in
1874: dit

486

11

publieke spreker - volgens
1871; in 1874:
publiekspreker

486

15

Die - volgens 1871; in
1874: Deze

486

19

dat alles - volgens 1871; in
1874: dit alles

486

28

publieke spreker - volgens
1871; in 1874:
publiekspreker

487

4

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

487

11

van de - volgens 1876; in
1874: der

487

13

van z'n - volgens 1876; in
1871: zyner

487

18

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

487

27

omdat - volgens 1876; in
1874: wyl
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blz. 488

r. 4

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

488

14

publieken spreker volgens 1871; in 1874:
publiekspreker

488

16

bepaald - volgens 1871; in
1874: bestemd

488

17

omdat - volgens 1876; in
1874: wyl

488

22

en genezen - volgens
1876; in 1874: genezen

488

24

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

488

24

mededeling - volgens
1871; in 1874: meedeling

488

36

niet - volgens 1876; in
1874: dat hy niet

488

37

te zyn - volgens 1876; in
1874: is

489

2

publieken spreker volgens 1871; in 1874:
publiekspreker

489

10

van den waarheidzoeker volgens 1876; in 1874: des
waarheidszoekers

489

11

van deze - volgens 1876;
in 1874: dezer

489

17

wedervoer - volgens 1871;
in 1874: weervoer

489

17

mededelen - volgens 1871;
in 1874: meedelen

489

24

Een redenaar - volgens
1876; in 1874: De
redenaar

489

25

van de - volgens 1876; in
1874: der

490

12

alweer - volgens 1876; in
1874: alweder

490

13

van de - volgens 1876; in
1874: der

490

33

ik zelf - volgens 1876; in
1874: ik
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491

17

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

491

20

die poging - volgens 1871;
in 1874: deze poging

492

3

daaraan - volgens 1871; in
1874: hieraan

492

4

is geen vraag - volgens
1871; in 1874: is géén
vraag

492

28

de waarheid - volgens
1876; in 1874: het ware

492

34

van de - volgens 1876; in
1874: der

492

35

van de - volgens 1876; in
1874: der

493

7

van onze - volgens 1876;
in 1874: onzer

493

16

veroorzaakten - volgens
1876; in 1874: daarstelden

493

30

blindgeborene - volgens
1871; in 1874 blinde

494

3

Die betuiging - volgens
1871; in 1874: Deze
betuiging

494

24

volkomen - volgens 1876;
in 1874: volkomene

494

33

't verbranden van de volgens 1876; in 1874: de
verbranding der
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blz. 497

r. 9

maar - volgens 1876; in
1874: slechts

497

14

van deze - volgens 1876;
in 1874: dezer

497

30

de menigte - volgens 1876;
in 1874: het algemeen

497

31

die ze - volgens 1876; in
1874: die 't

497

31

haar eigen - volgens 1876;
in 1874: z'n eigen

498

25

van de - volgens 1876; in
1874: der

499

1

beyverd hebt - volgens
1876; in 1874: beyverdet

500

3

makkelyk - volgens 1876;
in 1874: licht

500

23

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

501

19

van de - volgens 1876; in
1874: der

501

20

in een - volgens 1871; in
1874: in

501

21

van onze - volgens 1876;
in 1874: onzer

501

35

dooie - volgens 1876; in
1874: dode

502

15

Dat zullen - volgens 1871;
in 1874: Dit zullen

503

6

trouwen - volgens 1871; in
1874: noch trouwen

503

10

van de - volgens 1876; in
1874: der

503

11

van de - volgens 1876; in
1874: der

504

11

van haar - volgens 1871;
in 1874: van 'r

504

25

meer - volgens 1876; in
1874: verder

505

28

had - volgens 1876; in
1874: hadde
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505

33

Dat kan - volgens 1871; in
1874: Dit kan

506

5

van de - volgens 1876; in
1874: der

506

23

die geschiedenis - volgens
1876; in 1874: die

506

37

van deze - volgens 1876;
in 1874: dezer

507

14

van de - volgens 1876; in
1874: der

507

20

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

507

35

van de - volgens 1876; in
1874: der

508

5

Titus of Trajanus - volgens
1876; in 1874: Trajanus

508

6

van de - volgens 1876; in
1874: der

508

14

uitspraak - volgens 1871;
in 1874: beweren

508

15

aan haar kant - volgens
1876; in 1874: op haar
zyde

508

32

dat wilde - volgens 1871;
in 1874: dit wilde

509

18

je - volgens 1876; in 1874:
ge

509

24

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

510

10

het recht - volgens 1871;
in 1874: de pretentie

511

10

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner
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blz. 511

r. 28

van de - volgens 1876; in
1874: der

512

4

een - volgens 1871; in
1874: zekere

512

9

die - volgens 1871; in
1874: deze

512

12

Is me - volgens 1876; in
1874: Is

512

28

van de - volgens 1876; in
1874: der

513

8

van hun - volgens 1876; in
1874: hunner

514

3

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

514

5

dat - volgens 1871; in
1874: dit

514

28

795a. Afkeer van etc. volgens 1871; Deze
opmerking, aansluitend bij
de laatste zin van Idee
545, komt in de drukken
van 1874 en 1876 niet
voor.

515

1

van de - volgens 1876; in
1874: der

516

5

Die eis - volgens 1871; in
1874: Deze eis

516

24

van 't allerongerymdste,
van - volgens 1876; in
1874: van

516

35

dat moet - volgens 1871;
in 1874: dit moet

517

6

dit doel - volgens 1876; in
1874: háár doel

517

20

dat - volgens 1871; in
1874: hetwelk

517

33

van de - volgens 1876; in
1874: der

518

1

Dat spreekt - volgens
1871; in 1874: Dit spreekt

518

27

van de - volgens 1876; in
1874: der
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519

27

die soort - volgens 1871;
in 1874: deze soort

519

29

dingen toch - volgens
1876; in 1874: dingen

519

32

Dat is - volgens 1871; in
1874: Dit is

520

1

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

521

31

van de - volgens 1876; in
1874: der

522

4

zoals - volgens 1876; in
1874: als

522

12

daarin - volgens 1871; in
1874: hierin

522

13

van de - volgens 1876; in
1874: der

523

30

die - volgens 1871; in
1874: de

524

1

van die - volgens 1876; in
1874: dier

524

8

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

524

21

Dat zou jammer geweest
zyn - volgens 1876; in
1874: Het ware jammer
geweest

524

30

kort gesprek - volgens
1876; in 1874: gesprek

542

34

dat spyt me - volgens
1871; in 1874: dit spyt me

525

2

Die gewoonte - volgens
1871; in 1874: Deze
gewoonte
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blz. 525

r. 3

van onze - volgens 1876;
in 1874: onzer

525

22

hun zon - volgens 1871; in
1874: haar zon

527

17

weer - volgens 1876; in
1874: weder

528

28

weer - volgens 1876; in
1874: weder

529

12

sprake - volgens 1871; in
1874: spraak

529

19

van hun - volgens 1876; in
1874: hunner

529

26

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner

530

14

die lofspraak - volgens
1871; in 1874: deze
lofspraak

530

28

en m'n ziel tot lekkerny volgens 1876; in 1874:
ontbreekt

531

2

fraterrnité - volgens 1876;
in 1874: fraternité

532

24

vroeg - volgens 1876; in
1874: vraagde

533

6

die - volgens 1871: in
1874: deze

533

16

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

533

17

die - volgens 1871; in
1874: deze

533

18

van de - volgens 1876; in
1874: der

533

33

al het - volgens 1876; in
1874: het

534

5

vroeg - volgens 1876; in
1874: vraagde

534

22

Wel vreemd tot appel volgens 1876; in 1874
ontbreekt

534

26

Om reeds nu - volgens
1876; in 1874: Om
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534

26

van de - volgens 1876; in
1874: der

535

19

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

535

25

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner

535

30

vroeg - volgens 1876; in
1874: vraagde

535

37

dat - volgens 1871; in
1874: dit

536

16

ze maar altyd - volgens
1867; in 1874: ze

537

28

die reden - volgens 1871;
in 1874: deze reden

538

28

Je vais vous le montrer volgens 1876; in 1874: Je
vous le montrerai

538

38

wat moed - volgens 1876;
in 1874: moed

539

22

vroeg - volgens 1876; in
1874: vraagde

542

35

dat - volgens 1871; in
1874: dit

543

4

van de - volgens 1876; in
1874: der

543

35

die ik in tot aanneem volgens 1876; in 1874:
ontbreekt

544

6

dat - volgens 1871; in
1874: dit
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756

blz. 544

r. 8

haar plaats - volgens 1876;
in 1874: 'r plaats

544

15

Dat is - volgens 1871; in
1874: Dit is

545

14

Dat was - volgens 1871; in
1874: Dit was

545

29

Doe dat - volgens 1871; in
1874: Doe dit

546

26

Wel, die - volgens 1876; in
1874: Die

547

11

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

547

18

van de - volgens 1876; in
1874: der

547

30

van de - volgens 1876; in
1874: der

547

34

gy - volgens 1871; in 1874:
ge

547

35

hele - volgens 1876; in
1874: ganse

547

37

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

548

11

van hun - volgens 1876; in
1874: hunner

550

5

en ze - volgens 1876; in
1874: en

550

7

hun overig leven geheel of
gedeeltelyk - volgens
1876; in 1874: hun geheel
overig leven

550

15

Geist - volgens 1876; in
1874: Mann

551

8

van de - volgens 1876; in
1874: der

551

16

die - volgens 1871; in
1874: deze

551

35

zóveel - volgens 1871; in
1874: 'n zeker quantum

552

14

van de - volgens 1871; in
1874: der
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552

29

hieruit voortvloeien dat z'n
- volgens 1876; in 1874:
hierom zyn dat haar

552

31

gehele stelsel - volgens
1871; in 1874: stelsel

553

1

flikflooien - volgens 1876;
in 1874: aduleren

553

1

die N.B. - volgens 1876; in
1874: die

553

10

Molières Orgon - volgens
1876; in 1874: Orgon

553

27

van de - volgens 1876; in
1874: der

553

32

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner

554

14

van de Maatschappy volgens 1876; in 1874: der
Maatschappy

554

30

die Maatschappy - volgens
1871; in 1874: de
Maatschappy

554

32

onderricht - volgens 1871;
in 1874: Onderwys

557

5

helpen - volgens 1871; in
1874: helpt

557

24

Laag berekend - volgens
1871; in 1874: De laatste
post is berekend

559

2

den staat - volgens 1876;
in 1874: een staat
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757

blz. 559

r. 3

van de - volgens 1876; in
1874: der

557

9

die straf - volgens 1871; in
1874: deze straf

559

26

aan - volgens 1871; in
1874: van

560

8

dat - volgens 1871; in
1874: dit

560

22

van de - volgens 1876; in
1874: der

560

23

dat spreekt - volgens 1871;
in 1874: dit spreekt

560

29

dat blykt - volgens 1871; in
1874 dit is... gebleken

560

30

van deze - volgens 1876;
in 1874: dezer

561

25

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

561

28

van de - volgens 1876; in
1874: der

562

9

wel van - volgens 1876; in
1874: van

562

31

haar nu - volgens 1876; in
1874: haar

562

34

te wassen, te - volgens
1876; in 1874: te

562

34

van onze - volgens 1876;
in 1874: onzer

563

2

of maar - volgens 1876; in
1874: of

563

32

schuld heeft aan - volgens
1876; in 1874: de schuld
draagt zyner

563

33

dat woord - volgens 1871;
in 1874: dit woord

563

37

die fout - volgens 1871; in
1874: deze fout

564

10

dat deugt - volgens 1871;
in 1874: dit deugt

564

25

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener
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564

29

Ook dat zou winst zyn volgens 1871; in 1874:
ontbreekt

564

30

Als richtsnoer by de
behandeling leg ik my volgens 1876; in 1874: Als
handleiding voor myzelf
stel ik

565

6

die - volgens 1871; in
1874: deze

565

27

van de - volgens 1876; in
1874: der

566

6

de nyverheid - volgens
1876; in 1874: nyverheid

566

7

van onze - volgens 1876;
in 1874: onzer

566

24

omdat ze - volgens 1876;
in 1874: die

566

32

nu met - volgens 1871; in
1874: met

567

20

en om 't beetje niet volgens 1876; in 1874:
ontbr.

567

30

van de - volgens 1876; in
1874: der

567

37

in verband met - volgens
1876; in 1874: en

568

31

om dat - volgens 1871; in
1874: om dit

568

35

van de - volgens 1876; in
1874: der

569

21

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

758

blz. 569

r. 26

epopee - volgens 1871; in
1874: epos

569

34

tot - volgens 1876; in 1874:
van

569

37

Die verhouding - volgens
1876; in 1874: Deze
verhouding

570

3

die fout - volgens 1871; in
1874: deze fout

570

15

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

570

25

en - volgens 1876; in 1874:
Hy

570

32

van - volgens 1876; in
1874: der

571

6

Die - volgens 1871; in
1874: Deze

571

17

althans - volgens 1876; in
1874: toch

572

14

kwam eerst - volgens
1876; in 1874: kwam

573

6

van de - volgens 1876; in
1874: der

573

12

in het licht - volgens 1876;
in 1874: in licht

573

15

kennen - volgens 1876; in
1874: weten

573

15

kent - volgens 1876; in
1874: weet

573

32

dat instampen - volgens
1871; in 1874: dit
instampen

573

37

Dat is - volgens 1871; in
1874: Dit is

574

7

die stenen - volgens 1871;
in 1874: deze stenen

574

9

jaar lang - volgens 1876;
in 1874: jaar

574

20

dat komt - volgens 1871;
in 1874: dit komt

575

5

terug - volgens 1876; in
1874: weder
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575

7

was winst - volgens 1876;
in 1874: was weder winst

575

13

dat geval - volgens 1871;
in 1874: dit geval

576

13

ligt juist - volgens 1876; in
1874: ligt

576

29

te behalen zyn door volgens 1876; in 1874: zyn
in

577

4

van myn - volgens 1876;
in 1874: myner

577

9

't zelfde - volgens 1876; in
1874: 't

577

15

van de - volgens 1876; in
1874: der

577

17

dat broeien - volgens 1871;
in 1874: dit broeien

577

36

van de - volgens 1876; in
1874: der

578

13

van de - volgens 1876; in
1874: der

578

15

dat doel - volgens 1871; in
1874: dit doel

578

30

al 'n heel slecht - volgens
1876; in 1874: een slecht

579

3

die misslag - volgens 1871;
in 1874: deze misslag

579

14

van de - volgens 1876; in
1874: der

579

26

die maat - volgens 1871;
in 1874: deze maat
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759

blz. 580

r. 6

voor algemene - volgens
1876; in 1874: voor

580

8

noemen. (779) - volgens
1876; in 1874: noemen.

580

14

van 't Volk - volgens 1876;
in 1874: des Volks

581

23

en dat 'n professor meer
wetenschap levert dan 'n
ander - volgens 1876; in
1874: ontbreekt

582

14

dat splitsen - volgens
1871; in 1874: het splitsen

582

17

stedeling - volgens 1876;
in 1874: steeling

583

20

van de zaak - volgens
1876; in 1874: der zaak

583

23

mededeling - volgens
1871; in 1874: meedeling

583

28

dat geval - volgens 1871;
in 1874: dit geval

583

31

die paradox - volgens
1871; in 1874: deze
paradox

584

3

van de gelegenheid volgens 1876; in 1874: der
gelegenheid

584

18

van opgedane kennis volgens 1871; in 1874: der
kennis

584

32

van een - volgens 1871; in
1874: ener

584

35

Dat is - volgens 1871; in
1874: Dit is

584

36

dien tyd - volgens 1871; in
1874: dezen tyd

586

16

van den onderwyzer volgens 1876; in 1874: des
onderwyzers

587

7

dat zoú - volgens 1871; in
1874: dit zoú

587

9

van de - volgens 1876; in
1874: der
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587

21

eigenlyk was - volgens
1876; in 1874: was

587

31

Ik heb overigens enz. volgens 1871; in 1874:
ontbr.

588

31

Maar noch - volgens 1876;
in 1874: Noch

589

18

van die - volgens 1876; in
1874: dier

589

30

van hun - volgens 1876; in
1874: hunner

589

33

dat woord - volgens 1871;
in 1874: dit woord

591

14

daaronder - volgens 1876;
in 1874: hieronder

591

16

den helen - volgens 1876;
in 1874: den

592

2

die verontschuldiging volgens 1876; in 1874:
deze verontschuldiging

592

34

van de - volgens 1876; in
1874: der

593

6

van de - volgens 1876; in
1874: der

593

16

van de - volgens 1876; in
1874: der

593

25

dat - volgens 1871; in
1874: dit

594

9

van de - volgens 1876; in
1874: der

594

16

daarom - volgens 1871; in
1874: hierom
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760

blz. 594

r. 33

van de - volgens 1876; in
1874: der

595

19

Wel zeker - volgens 1876;
in 1874: Ja

595

20

van deze - volgens 1876;
in 1874: dezer

595

26

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner

596

35

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

597

11

het merendeel van m'n volgens 1876; in 1874: de
meeste myner

597

12

is - volgens 1876; in 1874:
zyn

597

21

van onze - volgens 1876;
in 1874: onzer

597

25

van deze - volgens 1876;
in 1874: dezer

598

8

van de - volgens 1876; in
1874: der

598

18

heet verricht te hebben volgens 1876; in 1874:
verrichtte

599

18

ook - volgens 1871; in
1874: zelfs

599

25

van de - volgens 1876; in
1874: der

600

2

er duidelyk - volgens 1876;
in 1874: er

600

7

mening - volgens 1871; in
1874: gevoelen

600

15

van deze - volgens 1876;
in 1874: dezer

600

29

Die meerderheid - volgens
1871; in 1874: Deze
meerderheid

601

4

gemakkelyker - volgens
1876; in 1874: makkelyker

601

7

van de wet - volgens 1876;
in 1874: der wet

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

601

27

byna - volgens 1876; in
1874: haast

603

20

disertie en dissertatie volgens 1871; in 1874:
dissertatiën en disertie

604

25

een oorveeg - volgens
1871; in 1874: oorvegen

604

28

die erkentenis - volgens
1871; in 1874: deze
erkentenis

604

36

van 'n stad - volgens 1876;
in 1874: der steden

605

23

zinnelykheid zelve volgens 1871; in 1874:
zinnelykheid zelf

606

8

het voorslaan van 'n volgens 1876; in 1874:
voorslaan ener

606

12

van 't - volgens 1876; in
1874: van

606

31

die soort - volgens 1871;
in 1874: deze soort

607

16

zo opeens te ontdoen volgens 1876; in 1874: te
ontdoen
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761

blz. 607

r. 27

van deze vraag - volgens
1876; in 1874: dezer vraag

608

26

grondbeginselen - volgens
1876; in 1874:
grondbeginsels

608

35

dat gemis - volgens 1871;
in 1874: dit gemis

609

5

't eerlyk onderzoeken volgens 1876; in 1874: 't
onderzoeken

609

11

die fout - volgens 1871; in
1874: deze fout

609

24

van de - volgens 1876; in
1874: der

611

22

daaromtrent - volgens
1871; in 1874: hieromtrent

611

28

van de - volgens 1876; in
1874: der

612

1

weinig - volgens 1876; in
1874: weinige

612

37

daarin - volgens 1871; in
1874: hierin

613

7

van de - volgens 1876; in
1874: der

613

16

vooraf de zenuwen volgens 1876; in 1874: de
zenuwen vooraf

613

24

de zonderlinge misstap volgens 1871; in 1874: den
verdrietigen misstap

613

25

Hy zou bakker worden volgens 1871; in 1874: Het
plan was eerst dat-i bakker
worden zou.

614

38

Amsterdams: schuilhokkie
- volgens 1876; in 1874:
ontbreekt

615

6

wanhopig - volgens 1871;
in 1874: wanhopend

615

7

Die - volgens 1871; in
1874: Deze

615

9

van de - volgens 1876; in
1874: der
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615

27

van de - volgens 1876; in
1874: der

615

30

oostzyde - volgens 1871;
in 1874: oostzy

616

30

die gelegenheid - volgens
1871; in 1874: deze
gelegenheid

616

35

nederlaag - volgens 1875;
in 1874: neerlaag

617

12

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

617

19

van de - volgens 1876; in
1874: der

617

25

die wyze - volgens 1871;
in 1874: deze wyze

617

33

schromen - volgens 1876;
in 1874: schuwen

618

4

van de - volgens 1876; in
1874: der

618

20

want hierdoor - volgens
1876; in 1874: Hierdoor

618

23

van hun - volgens 1876; in
1874: hunner
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762

blz. 619

r. 13

die - volgens 1871; in
1874: deze

619

30

vraag ik - volgens 1876; in
1874: ik vraag

620

24

van de - volgens 1876; in
1874: der

620

26

dat weten - volgens 1871;
in 1874: dit weten

621

5

zeer velen - volgens 1876;
in 1874: natuurlyk velen

621

12

verschynselen - volgens
1871; in 1874:
verschynsels

621

13

van de - volgens 1876; in
1874: der

621

16

hersenen - volgens 1871;
in 1874: hersens

621

23

van de - volgens 1876; in
1874: der

621

27

die - volgens 1871; in
1874: deze

621

35

die - volgens 1871; in
1874: zulke

622

1

van de - volgens 1876; in
1874: der

622

13

de Croesussen en de
Sauls - volgens 1876; in
1874: Croesussen en
Sauls

622

14

uit zulke - volgens 1875; in
1874: op zulke

622

30

indische dorpen - volgens
1876; in 1874: dorpen

622

37

dier zaak - volgens 1871;
in 1874: dezer zaak

623

22

keteltje met - volgens
1871; in 1874: keteltje

623

32

van die - volgens 1876; in
1874: der

623

36

Cambier - volgens 1876;
in 1874: C.
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624

4

'n ogenblik - volgens 1876;
in 1874: het ogenblik

625

17

van de - volgens 1876; in
1874: der

625

30

van de - volgens 1876; in
1874: der

626

7

daarop - volgens 1871; in
1874: hierop

626

9

van de - volgens 1876; in
1874: der

626

14

van de - volgens 1876; in
1874: der

626

34

zyn - volgens 1871; in
1874: wezen

627

2

antwoord leveren - volgens
1876; in 1874: antwoorden

627

34

dát - volgens 1871; in
1874: dít

627

37

geschapen - volgens 1876;
in 1874: gemaakt

627

38

heel - volgens 1876; in
1874: zeer

628

5

Quirinaal - volgens 1876;
in 1874: Kapitool

628

16

Dat - volgens 1871; in
1874: Dit

628

36

onnozel - volgens 1876; in
1874: ellendig
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763

blz. 629

r. 1

en ‘doet’ al sedert drie
paasfeesten z'n geloof niet
- volgens 1876; in 1874: en
‘doet’ z'n geloof niet sedert
drie paasfeesten

630

1

van m'n - volgens 1876; in
1874: myner

630

15

niet meer - volgens 1876;
in 1874: niet

630

16

van deze - volgens 1876;
in 1874: dezer

630

18

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

630

22

byna in - volgens 1876; in
1874: in

630

34

van de - volgens 1876; in
1874: der

631

21

alsof hy dacht - volgens
1876; in 1874: dat-i
klaagde

632

1

van de - volgens 1876; in
1874: der

632

5

gebruikten in Europa volgens 1876; in 1874:
gebruikten

632

25

die - volgens 1871; in
1874: deze

633

13

van onze - volgens 1876;
in 1874: onzer

633

14

van de - volgens 1876; in
1874: der

633

21

Zie een der noten op 527
- volgens 1876; in 1874:
ontbreekt

634

1

die - volgens 1871; in
1874: deze

635

18

fatsoenlyke - volgens
1876; in 1874: deftige

636

17

vandaag - volgens 1876;
in 1874: heden

636

31

lege - volgens 1876; in
1874: ledige
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637

1

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

637

3

myn parabels - volgens
1876; in 1874: de parabels

637

17

Maar by - volgens 1876; in
1874: En, by

637

25

van den priester - volgens
1876; in 1874: des
priesters

637

33

dien klank - volgens 1871;
in 1874: dezen klank

638

29

van de - volgens 1876;
1874: der

639

8

Dat is - volgens 1871; in
1874: Dit is

639

14

552, slot; 772; 779 volgens 1876; in 1874:
552, slot.

639

22

van 'n - volgens 1876; in
1874: ener

639

24

met ophelderende noten
dan! - volgens 1876; in
1874: ontbreekt

639

30

of anderen martelt volgens 1876; in 1874:
martelt of anderen
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764

blz. 639

r. 35

Dat is - volgens 1871; in
1874: Dit is

640

28

van de - volgens 1876; in
1874: der

640

31

van de - volgens 1876; in
1874: der

642

9

al blykt hy - volgens 1876;
in 1874: al zyd-i

642

24

terstond in - volgens 1876;
in 1874: in

642

30

die - volgens 1876; in
1874: deze

643

31

alweer - volgens 1876; in
1874: alweder

644

18

dat - volgens 1871; in
1874: dit

645

23

een eigen - volgens 1871;
in 1874: haar eigen

646

3

van de - volgens 1876; in
1874: der

646

27

dat geval - volgens 1871;
in 1874: dit geval

646

31

die beschuldiging - volgens
1871; in 1874: de
beschuldiging

646

38

van de rede - volgens
1876; in 1874: der rede

647

22

die Natuur - volgens 1871;
in 1874: deze Natuur

647

30

van onze - volgens 1876;
in 1874: onzer

647

35

van de - volgens 1876; in
1874: der

648

7

dat getal - volgens 1871;
in 1874: dit getal

648

8

wyze - volgens 1871; in
1874: wys

648

12

van de - volgens 1876; in
1874: der

648

23

m.a.w. ge moogt hem geen
malle dingen voorstellen -
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volgens 1876; in 1874:
ontbreekt
648

35

zoude - volgens 1876; in
1874: zouden

649

12

Daarop - volgens 1871; in
1874: Hierop

649

23

konsekwente gevolgen
slechts - volgens 1876; in
1874: alle konsekwente
gevolgen

650

19

onthaalde - volgens 1871;
in 1874: vergastte

651

7

Me dunkt, een - volgens
1876; in 1874: Een

651

28

aartsengel - volgens 1876;
in 1874: engel

651

29

woord: principe moderne volgens 1876; in 1874:
moderne

651

34

van de - volgens 1876; in
1874: der

652

11

van de - volgens 1876; in
1874: der

652

13

prentjes - volgens 1876; in
1874: printjes

652

17

herinnerden - volgens
1876; in 1874: herinnerde

652

20

byzonder gelovige
snoeshaan - ik meen dat-i
Burdett heette - volgens
1876; in 1874: Burdett
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blz. 652

r. 31

van de - volgens 1876; in
1874: der

652

32

van hun - volgens 1876; in
1874: hunner

653

33

somwylen in - volgens
1876; in 1874: in

654

15

zal te boven gaan volgens 1876; in 1874: te
boven ga

654

22

dat weinige - volgens
1871; in 1874: dit weinige

654

23

van 't Christendom volgens 1876; in 1874: des
Christendoms

654

35

alweer - volgens 1876; in
1874: alweder

654

36

van onze - volgens 1876;
in 1874: onzer

655

10

niet als in vroeger eeuwen
- volgens 1876; in 1874: in
onze eeuw

655

10

en de monniken - volgens
1876; in 1874: niet, van de
monniken niet

655

23

861 - volgens 1876; in
1874: 856

656

7

gaat nog - volgens 1876;
in 1874: gaat

656

20

of communistische volgens 1876; in 1874:
communistische

656

28

de communards - volgens
1876; in 1874: men

656

29

slachtten - volgens 1876;
in 1874: slachtte

657

2

vooroordelen - volgens
1876; in 1874: veroordelen

657

10

van de Rede - volgens
1876; in 1874: der Rede

658

16

van de Commune volgens 1876; in 1874: der
Commune
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26

van die - volgens 1876; in
1874: der

659

4

die aanhoudend door
Godsdienst in de
gemoederen - volgens
1876; in 1874: die ons
aanhoudend in 't grote
boek der Natuur geleraard,
maar even aanhoudend
door Godsdienst

659

6

de Natuur - volgens 1871;
in 1874: die Natuur

659

22

van de Rede - volgens
1876; in 1874: der Rede

659

25

hete - volgens 1871; in
1874: heette

660

6

wachtte misschien op 'n
wenk, een blyk, een blik volgens 1876; in 1874:
wachtte op 'n wenk, op 'n
blyk, op 'n blik

660

21

van deze - volgens 1876;
in 1874: dezer

661

8

die - volgens 1871; in
1874: deze

661

24

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

766

blz. 661

r. 31

van den bybel - volgens
1876; in 1874: des bybels

661

35

dat Onderwys - volgens
1871; in 1874: dit
Onderwys

662

8

van de Regering - volgens
1876; in 1874: der
Regering

662

18

van hun - volgens 1876; in
1874: hunner

662

29

van de - volgens 1876;
1874: der

662

33

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

662

34

onzer dagen - volgens
1876; in 1874: ontbreekt

663

14

van hun - volgens 1876; in
1874: hunner

663

27

die vorm - volgens 1876;
in 1874: deze vorm

663

28

van onze - volgens 1876;
in 1874: onzer

664

5

uit 'n mengseltje van volgens 1876; in 1874: uit

664

11

van de - volgens 1876; in
1874: der

664

21

omtrent de mogelykheid
dat we met ons Onderwys
op 'n verkeerden weg zyn,
mocht wantrouwen volgens 1876; in 1874:
wantrouwt

666

9

als uw bevoegdheid te
boven - volgens 1876; in
1874: te boven, als uw
bevoegdheid

667

19

van onze - volgens 1876;
in 1874: der

667

28

van de - volgens 1876; in
1874: der

667

30

in één woord - volgens
1876; in 1874: ontbreekt
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33

zou - volgens 1876; in
1874: zoude

668

1

israëlietische - volgens
1876; in 1874: israëlische

668

22

van z'n - volgens 1876; in
1874: zyner

669

34

bereiken - volgens 1871;
in 1874: verkrygen

670

1

hun doel - volgens 1876;
in 1874: het doel

672

2

van de - volgens 1876; in
1874: der

672

24

van de - volgens 1876; in
1874: der

672

24

aan die oorzaak - volgens
1876; in 1874: daaraan

673

9

te miskennen en te volgens 1876; in 1874: te

673

35

van de - volgens 1876; in
1874: der

674

10

Neen (395) - volgens 1876;
in 1874: Neen

674

35

uitbarsting - volgens 1871;
in 1874: uitbersting

675

1

van de - volgens 1876; in
1874: der

715-716

De spelling van Bredero's
briefcitaten is gecorrigeerd
naar de uitgave van Dr
J.A.N. Knuttel.
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Alphabetische lijst van verklaringen
De aanduidingen (I), (II) etc. verwijzen naar uitvoerige omschrijvingen in
een der voorgaande delen.

abolitie: het opgeven van het recht tot strafvervolging.
acte van Seclusie: acte van uitsluiting (van de Prins van Oranje van alle
ambten), voorwaarde van Cromwell aan De Witt, bij de vrede van 1654.
Aerssen: geslacht van Nederlandse diplomaten, waarvan o.a. bekendheid
verwierven:
Cornelis (1545-1627), o.a. als griffier der Staten-Generaal, een
ambt dat hij van 1584 tot 1623 bekleedde;
François (1572-1641), zoon van de vorige, van 1598 af agent, later
gezant te Parijs, tegenstander van Oldenbarnevelt; groot
onderhandelaar; door aankoop Heer van Sommelsdijk;
Cornelis (1600-1662), zoon van de vorige, gold als de rijkste
inwoner van Holland, vriend van Willem II.
Agamemnon: koning van Mycene, aanvoerder der Grieken in de Trojaanse
Oorlog, vermoord op aanstoken van zijn gemalin Clytemnestra.
a governo: tot richtsnoer, ter inlichting.
à jeun (Fr.): nuchter.
ajo te, Aeacide, Romanos posse vincere (Lat.): orakelspreuk, die zowel kan
betekenen: ‘ik verklaar dat gij, Aeacides, de Romeinen kunt overwinnen’, als
ook: ‘ik verklaar dat u, Aeacides, de Romeinen kunnen overwinnen’. Cicero,
Div. II, 50.
Alberdingk Thijm, Josephus Albertus -: R.K. letterkundige (1820-1889).
Vondelkenner. Toneelrecensent.
Alting, Mr Willem Arnold -: Nederlands staatsman (1724-1800), die van 1780
tot 1796 Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië was.
amor ac deliciae generis humani (Lat.): de liefde en de lust der mensheid; nl.
Titus. Suetonius: Vita Titi I.
Amorie van der Hoeven, Martinus des -: Nederlands rechtsgeleerde
(1824-1868), hoogleraar te Amsterdam, bekend om zijn
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welsprekendheid; in zijn voordrachten en geschriften gaf hij blijk van een
orthodox-mystieke richting. Broer van Multatuli's jeugdvriend Abraham des
Amorie van der Hoeven.
anch' io sono pittore! (Ital.): ook ik ben schilder! Uitroep, toegeschreven aan
Coreggio (1494-1534), en door hem gebruikt bij het zien van een meesterwerk
van Rafaël.
Anderson, Marie -: schrijfster van romans en brochures (1842-1912), behoorde
tot de kring van Multatuli in Den Haag na 1862.
Andrieux, François Guillaume Jean Stanislaus -: Frans letterkundige
(1759-1833). (III)
Apelles: Grieks schilder (gestorven omstr. 300 v. Chr.), een tijdlang hofschilder
van Alexander de Grote.
apophthegme (Gr.): spreuk, kort en geestig gezegde, aphorisme.
Archimedes: Grieks wis- en natuurkundige (287-212 v. Chr.).
Archives de la Maison d'Orange: belangrijke documentenuitgave, door Mr G.
Groen van Prinsterer (1801-1876) in 1835 begonnen.
archonten: de negen opperbestuurders van het oude Athene.
arma virumque cano (Lat.): ik bezing de held en zijn wapenbedrijf. Aanvang
van de ‘Aeneis’ van Vergilius.
Arminius, Jacobus -: Nederlands theoloog (1560-1609), hoogleraar te Leiden,
voorganger van de Arminianen (later genoemd Remonstranten) die de
voorbeschikking verwierpen.
Arsaciden: koningen van het Parthisch Rijk, gegrondvest door Arsaces I (256
v. Chr.). De laatste koning, Artabanos IV, werd in 226 n. Chr. door Artaxerxes
van Perzië ten val gebracht.
Astyages: laatste koning van Medië, door Cyrus ten val gebracht (± 550 v.
Chr.).
à tant par heure (Fr.): tegen zoveel per uur.
Athalia: koningin van Juda (9de eeuw v. Chr.), bekend om haar misdaden. Zij
roeide haar gehele geslacht uit, op haar kleinzoon Joas na, die door een priester
verborgen werd.
atonie: lichaamszwakte, tengevolge van spierverslapping.
audi et alteram partem (Lat.): hoor ook de andere partij.
augur (Lat.): vogelwichelaar, waarzegger uit de vogelvlucht.
avatara: vleeswording, belichaming. (II)
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Bayard: Pierre du Terrail (1476-1524), Heer van Bayard. Frans legeraanvoerder,
genaamd ‘de ridder zonder vrees of blaam’.
Bayle, Pierre -: Frans criticus (1647-1706), volgeling van Descartes (1596-1650).
Hij was leraar aan de Latijnse school te Rotterdam, en oefende door zijn
Dictionnaire historique et critique grote invloed uit.
Beiling, Albrecht: Allairt Beylinc, Kabeljauws krijgsoverste, die in 1425 het
kasteel van Schoonhoven aan de Hoeksen moest overgeven en een jaar later,
op last van Gerard van Poelgeest, levend zou zijn begraven.
Bellamy, Jacobus -: eerst bakkersknecht te Vlissingen, later student in de
godgeleerdheid te Utrecht (1757-1786), dichter o.a. van Roosje. Hij was een
vurig patriot, ook in zijn poëzie. Schuilnaam: Zelandus.
Belsazar: laatste koning der Chaldeeën (± 550 v. Chr.). Bij een feestmaaltijd
liet hij het uit Jeruzalems tempel geroofde gouden en zilveren vaatwerk
gebruiken. Op dat moment werden door onbekende hand de woorden: ‘mene
mene, tekel, upharsin’ op de muur geschreven (populair: gewogen maar te
licht bevonden). In dezelfde nacht werd Belsazar vermoord. Babylon ging te
gronde. (Daniël V: 1-30).
betjoenen: Frisisme voor beheksen, verleiden.
Betz, Gerardus Henri -: Nederlands politicus (1816-1868), tussen 1862 en 1865
minister van Financiën.
Beuningen, Coenraad van -: Nederlands staatsman (1622-1693). In 1652
gezant naar Zweden. Pensionaris van Amsterdam. Gezant te Parijs.
Burgemeester van Amsterdam. Gezant in Engeland. Stierf krankzinnig.
Beust, Friedrich Ferdinand graaf von -: Staatsman (1809-1886). Sedert October
1866 in Oostenrijkse dienst als Minister van Buitenlandse Zaken, werd in 1867
Ministerpresident, kort daarna Rijkskanselier en in 1868 Graaf. Later gezant
in Londen, in 1878-1882 te Parijs.
Bias: Grieks wijsgeer (ong. 470 v. Chr.). (II)
Bismarck, Otto von - Schönhausen: Duits politicus (1815-1898); sedert 1862
Minister van Pruisen, stichter van het Duitse keizerrijk onder Pruisische leiding,
1871.
bitjara kosong (Indon.): beuzelpraat, zinloos gebabbel.
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Blair, Hugh -: Schots geleerde (1718-1800), oorspronkelijk predikant; later te
Edinburgh hoogleraar in welsprekendheid en letterkunde.
Boileau, Nicolas Despréaux -: Frans dichter (1636-1711). Door zijn ‘Art poétique’
de wetgever van de Franse, klassieke dichtkunst.
Borger, Elias Annes -: Nederlands theoloog en dichter (1784-1820), professor
in de godgeleerdheid te Leiden, vnl. bekend gebleven door zijn gedicht ‘Aan
den Rijn’.
Bosscha, Prof. Dr Johannes -: Nederlands geleerde en politicus 1797-1874).
Hoogleraar in geschiedenis en letteren. Lid van de Tweede Kamer. Minister
van Hervormde Eredienst.
Bourdaloue, Louis -: Frans Jezuiet (1632-1704), bekend kanselredenaar.
Brutus, Marcus Junius -: nam deel aan samenzwering tegen Caesar (44 v.
Chr.), pleegde in 42 v. Chr. zelfmoord.
Cacus: mythologische figuur, gewelddadig en listig vechter, tegenstander van
Herculus.
Cagliostro, Alexander Graaf -: eig. Giuseppe Balsamo (1743-1795), avonturier
(III).
cancan (Fr.): woeste dans.
captatio benevolentiae (Lat.): poging om de lezer of hoorder gunstig voor zich
te stemmen; stille bede om een toegevend gehoor of een gunstige beoordeling.
Carlos, Don -: treurspel in verzen over de Spaanse koning Philips II en zijn
zoon, door de Duitse dichter Johann Christoph Friedrich von Schiller
(1759-1805).
Cartouche (eig. Bourguignon): hoofd van een dievenbende; werd levend
geradbraakt (1693-1721).
caryatide: vrouwenfiguur als schoorzuil of pilaster.
Cassagnac, Bernard Adolphe Granier de -: Frans journalist (1806-1880),
medewerker aan Journal des Débats.
cataclysme (Fr.): hevige beroering, grote ramp, die een verandering van het
aardoppervlak ten gevolge heeft; gehele omkeer.
cavalière (Fr.): ongegeneerd, onhebbelijk, al te vrij.
cedant arma togae (Lat.): laat de wapenen wijken voor de vrede: citaat uit
Cicero's werk ‘De Officiis’ I, 77.
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ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante (Fr.): wat de moeite niet
waard is gezegd te worden, zingt men.
Champollion, Jean François -: Frans geleerde (1790-1832), grondlegger van
de Egyptologie.
Changarnier, Nicolas Anne Théodule -: Frans generaal en politicus (1793-1877).
chassepot-geweer: het, in 1866 in Frankrijk ingevoerde, getrokken
achterladingsgeweer; uitgevonden door Antoine Chassepot (1833-1905).
Circumfluus umor
Ultima possedit, solidumque coercuit orbem (Lat.):
Ovidius, Metamorphosen I: 30-31. Het rondom-stromende water nam de uiterste
randen in bezit en omsloot de aardschijf zodat deze aaneen bleef.
Clausewitz, Karl von -: Pruisisch generaal en bekend strateeg (1780-1831).
Cleerens, Johannes Baptiste -: Nederlands-Indisch militair (1785-1850),
afkomstig uit Antwerpen. Vertrok in 1817 naar Indië. Nam als kolonel deel aan
de Java-oorlog. In 1836 generaal ter W.-kust van Sumatra; in 1846 Gouverneur
der Molukken.
Cobden, Richard -: Engels staathuishoudkundige (1804-1865), voorstander
van vrije arbeid, leider van de beweging tegen de graanrechten
(anti-corn-law-league).
Coen, Jan Pieterszoon -: Nederlands staatsman (1587-1629), vestigde als
Gouverneur-Generaal van Indië (1619-1623 en 1627-1629) het Nederlandse
gezag aldaar.
comme deux larrons en foire (Fr.): als dief en diefjesmaat.
compelle intrare (Lat.): dwingt hen om in te gaan.
compérage (Fr.): peetschap; verstandhouding tussen twee personen, knoeierij.
continentaal stelsel: bij decreet van Berlijn (21 November 1806) verbood
Napoleon de invoer van alle Engelse waren. Een snelle verarming van de
handelaars en een enorme vermeerdering van de smokkelarij waren de
gevolgen ervan op het Continent, terwijl het doel om de Engelse handel dodelijk
te treffen, niet werd bereikt.
Cooper, James Fenimore -: Amerikaans romanschrijver (1798-1851), vooral
bekend door: ‘De laatste der Mohikanen’ (1826).
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Copernicus, Nicolaus -: grondlegger van de moderne sterrenkunde (1473-1543),
schrijver van ‘De revolutionibus orbium caelestium’, waarin hij aantoonde dat
de aarde niet het centrum van het heelal is.
coram populo (Lat.): in het openbaar; in het bijzijn van iedereen.
coup de jarnac (Fr.): verraderlijke steek.
credo quia absurdum (Lat.): ik geloof, omdat het ongerijmd, in strijd met de
rede is; uitspraak van Tertullianus, christelijk apologeet (± 200) in: De carne
Christi, V.
croustilleus (Fr.): korsterig; ook: onbehoorlijk.
Cuvier, Georges baron -: Frans dier- en ontleedkundige (1769-1832).
Cyropaedie: titel van een geschrift van de Griekse historicus en legeraanvoerder
Xenophon.
Cyrus de Jonge: zoon van Dareios Ochos, kwam als stadhouder van Klein-Azië
in opstand tegen zijn broer Artaxerxes Mnemon, werd bij Cunaxa overwonnen.
Zijn lotgevallen zijn opgetekend door de Griekse historicus Xenophon in zijn
Anabasis, boek I.
Cyrus de Oude: stichter en koning van Perzië (559-529 v. Chr.), veroverde
Medië, Lydië, en Babylonië.
de auditu (Lat.): op het gehoor af.
Defoe, Daniel -: Engels auteur (1661-1731), beroemd gebleven als schrijver
van het avontuurlijke, didactisch bedoelde boek: ‘Robinson Crusoë’ (1719).
delenda, deleta (Lat.): (Carthago) moest vernield worden en werd vernield.
deliberante senatu, Saguntum periit (Lat.): terwijl de senaat beraadslaagde,
ging de stad Saguntum verloren.
Delphi: plaats in Phocis bij de Parnassus, bekend wegens het beroemde Orakel
en de Pythische spelen.
diabolus fit, non nascitur (Lat.): de duivel wordt gemaakt, niet geboren.
diatribe: eig. onderhoud met een denkbeeldige tegenstander; bittere, hevige
uitval; hekelschrift.
dii minorum gentium (Lat.): goden van lagere orde; minder belangrijke lieden.
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Dio Cassius: eig. Cassius Dio Coccejanus, (ong. 150-235), Grieks
geschiedschrijver; redenaar en staatsman te Rome.
Diocletianus, Cajus Aurelius Valerianus -: Romeins Keizer (245-313), die de
Christenen vervolgde.
disertie: welbespraaktheid, welsprekendheid. Van Fr. woord disert: welsprekend.
divide et impera (Lat.): verdeel en heers.
Djagarnaut-kar: kar van 15 m hoogte en met zestien raderen van elk 2 m
doorsnee, waarop het afschrikwekkende godenbeeld der Brahmanen in de
stad Jagganath (India) staat. De kar wordt bij het grote wagenfeest in Maart
door 4200 bedevaartgangers getrokken, vroeger vaak over de lichamen van
de samengestroomde mensenmassa heen.
Dodona: plaats in de Epirus (Griekenland), met bekend orakel van Zeus.
domicilium citandi et executandi (Lat.): verblijfplaats voor aanklacht en
tenuitvoerlegging.
Druïden: Keltische priesters, geneesheren, rechters en staatslieden.
Drusus: Romeins veldheer (38-9 v. Chr.), die de Germanen tot de Elbe voor
zich uitdreef.
Ducrot, Auguste Alexandre -: Frans generaal (1817-1882), streed in de
Frans-Duitse oorlog, werd bij Sedan krijgsgevangen gemaakt.
Du Deffand, Marie de Vichy-Chamrond, Markiezin -: Franse salondame
(1697-1780), vriendin van Voltaire, d'Alembert, Montesquieu, Hume, Walpole
e.a.
dum meretrix blanda vivet (Lat.): zo lang de bekoorlijke hoer zal leven.
Duymaer van Twist, Mr Albertus Jacobus -: Liberaal staatsman (1809-1887).
Advocaat te Deventer. Lid van de Tweede Kamer. Gouverneur-Generaal van
Ned.-Indië, 1851-1856, en als zodanig verantwoordelijk voor het ontslag van
Douwes Dekker als assistent-resident van Lebak. Minister van Staat. Lid van
de Eerste Kamer.
écrasant (Fr.): verpletterend, vernietigend.
emollit mores (Lat.): het verzacht de zeden. Citaat uit Ovidius.
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Esser, Isaac -: geboren te Haarlem, Mei 1818; Indisch ambtenaar, resident
van Timor. Na 1864 in Nederland; evangelist en straatprediker. Overleden 11
Oct. 1885.
Eteocles: zoon van de Thebaanse koning Oedipus en van Iocaste; broeder
van Polynices. Nadat zijn vader in ballingschap was gegaan, nam hij met zijn
broer, afwisselend, de regering over. Uit de vijandschap, welke daaruit ontstond,
kwam de ‘tocht van de zeven tegen Thebe’ voort. Beiden sneuvelden.
Fabius Cunctator: Quintus Fabius Maximus, Romeins veldheer, bijgenaamd
de draler, dictator in 217, overwon Hannibal door elke veldslag te ontwijken.
fabula docet (Lat.): de fabel leert; de moraal der geschiedenis is...
fata morgana: luchtspiegeling, gezichtsbedrog, waardoor men iets ziet, dat in
werkelijkheid niet bestaat.
Fichte, Johann Gottlieb -: Duits wijsgeer (1762-1814), kentheoretisch en zedelijk
idealist, schreef o.a.: ‘Wissenschaftslehre’ (1794) en: ‘Reden an die deutsche
Nation’ (1808).
Fokke Simonsz, Arend -: Nederlands letterkundige (1755-1812), eerst uitgever
te Amsterdam, daarna onderwijzer; schrijver en voordrager in boertige trant.
Leefde doorgaans in moeilijke omstandigheden.
framee: werpspies bij de Germanen.
Frans I: Lotharings vorst (1708-1765), gehuwd met de Oostenrijkse vorstin
Maria Theresia; in 1745 was Frans I te Frankfort tot Rooms-Duits keizer
gekroond.
Frans II: Oostenrijks vorst (1768-1835), sedert 1792 Rooms-Duits keizer.
Fransen van de Putte, Isaäc Dignus -: Liberaal staatsman (1822-1892). Lid
van de Tweede Kamer. Minister van Koloniën.
Frederik I: bijgenaamd Barbarossa (ong. 1123-1190), sedert 1152 koning en
keizer van het Duitse rijk.
Frederik de Grote: koning Frederik II van Pruisen (1712-1786).
Frigida pugnabant calidis, umentia siccis,
Mollia cum duris, sine pondere, habentia pondus (Lat.):
Ovidius, Metamorphosen I: 19-20. De koude dingen streden met de warme,
de vochtige met de droge, de zachte met de harde, de weegbare met de
gewichtloze.
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Galliffet, Gaston Alexandre Auguste, markies de -: Frans generaal (1830-1909),
werd bij Sedan, in de Frans-Duitse oorlog, krijgsgevangen gemaakt. Was
1899-1900 Minister van Oorlog.
Genlis, Stephanie Félicité Ducrest de Saint-Aubin, Markiezin van Sillery, Gravin
van -: Frans schrijfster (1746-1830).
Gomarus, Franciscus -: Nederlands theoloog (1563-1641), hoogleraar te Leiden,
later te Groningen, streng Calvinist, voorganger van de Contra-Remonstranten
die op de Synode van Dordrecht (1618-'19) een volledige overwinning op de
Remonstranten behaalden.
Gracchus, Tiberius en Gajus -: twee gebroeders uit een oudromeins plebejisch
geslacht, zoons van Cornelia; de eerste, geb. 163 v. Chr., veroorzaakte, door
zijn wetsvoorstellen (Leges Semproniae) t.a.v. akkerverdeling ten gunste van
de armen, de Gracchische onlusten en werd daarna met 300 aanhangers
verslagen (133). Gajus Gracchus, geb. 153, evenals zijn broeder tribuun, zette
diens pogingen voort, maar werd in 121 bij een gevecht gedood.
Grant, Ulysser Simpson -: Amerikaans militair en politicus (1822-1885),
opperbevelhebber van de Noordelijke troepen in de Amerikaanse burgeroorlog;
18de president van de Verenigde Staten.
Griekse uitdrukkingen:
αὐτὸς ἒφα (autos epha): hijzelf heeft het gezegd.
εὕρηϰα (heureka): ik heb het gevonden.
πᾶν (pan): alles.
Grimm, Friedrich Melchior baron -: schrijver, geboren 1723 te Regensburg,
leefde tot 1790 te Parijs in de kring van de Encyclopedisten, overleden te Gotha
in 1807. Belangrijk is zijn Correspondance littéraire etc., waarvan 1878-1882
een nieuwe editie verscheen.
guimpe (Fr.): bef met kap voor nonnen; borststuk, los inzetsel in een japon.
Guizot, François Pierre Guillaume -: Frans staatsman en historicus (1787-1874).
(III)
Guzman d'Alfarache: roman (1732) van de Franse schrijver Lesage
(1668-1747).
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Haafner, Jacob Godfried -: beambte in dienst van de Oostindische Compagnie,
op de kust van Coromandel (1755-1809); auteur van een ‘Reize door Ceylon’.
Hanc deus et melior litem natura diremit,
Nam coelo terras, et terris abscidit undas,
Et liquidum spisso secrevit ab aere coelum... (Lat.):
Ovidius, Metamorphosen I: 21-23.
Een betere natuur en god beslechtte elks driften,
En wist het hemels en het aards vaneen te schiften,
De wateren van d'aarde, en 't hemels van de lucht.
Vertaling van Vondel. De slotregel is in het Latijn uitvoeriger: en
scheidde de doorschijnende hemel van de dichte dampkring.
Hannibal: Carthaags veldheer (246-182 v. Chr.). (II)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich -: Duits wijsgeer (1770-1831); stelde het begrip
op van de dialectische ontwikkeling (thesis, antithesis, synthesis), schreef o.a.
‘Phänomenologie des Geistes’ (1807).
Helmers, Jan Frederik -: (1767-1813). Metselaar, makelaar en dichter te
Amsterdam. Kwam op voor verlichting en verdraagzaamheid. In ‘De Hollandsche
Natie’ (1812) trachtte hij bij het volk liefde voor het vaderland op te wekken.
Hendrik III: vroom en krachtig vorst uit het Frankisch-Salische huis (1017-1056),
sedert 1026 Duits koning, sedert 1039 Duits keizer en tevens koning van
Bourgondië. Hij maakte in 1046 op een tocht naar Italië een einde aan de strijd
tussen drie gelijktijdige pausen.
Hendrik IV: koning van Frankrijk, de eerste uit het Huis van Bourbon, geb. 13
Dec. 1553, door een katholiek fanaticus wegens zijn verdraagzaamheid
vermoord op 14 Mei 1610.
Hendrik VI: vorst uit het Hohenstaufische huis (1165-1197), als derde
Rooms-Duitse keizer in 1190 opvolger van zijn vader, Frederik Barbarossa.
Hohenzollern: Duitse vorstenfamilie die in 1415 het keurvorstendom
Brandenburg kreeg, dat in 1700 koninkrijk Pruisen werd. In 1871 werd de koning
van Pruisen uitgeroepen tot keizer van Duitsland. De revolutie van November
1918 maakte aan koning- en keizerschap een einde.
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Hol, Richard -: Nederlands componist (1825-1904). (II)
Holofernes: veldheer van Nebukadnezar, volgens het apocriefe boek Judith,
bij het beleg van Bethulia, door de joodse vrouw Judith gedood.
homologeren: een accoord bekrachtigen.
Hooft, Pieter Corneliszoon -: Nederlands dichter, prozaïst, historicus en
toneelschrijver (1581-1647); de meest kenmerkende vertegenwoordiger van
de Renaissancepoëzie in Nederland.
horror vacui (Lat.): vermijding van ledige ruimte in de natuur.
Houtman, Cornelis de -: Nederlands zeevaarder (omstr. 1565-1599), voerde
het commando over de vier schepen, die in 1595-1596 de eerste Nederlandse
tocht naar Java maakten.
Huets opstel in de Gids: in Januari 1865 publiceerde Cd. Busken Huet
(1826-1886) zijn scherpe kritiek op de dichterlijke almanak ‘Aurora’ in de vorm
van een dialoog tussen koningin Sophie en enkele van haar hofdames. Het
gevolg was een protest van het Hof, en een breuk in de redactie van de Gids.
Hume, David -: Engels wijsgeer en geschiedschrijver (1711-1776), scherpzinnig
scepticus.
Hyacinthe (familienaam Charles Loyson): Frans priester en kanselredenaar
(geb. 1827), die de misbruiken der Kerk hekelde. Trad uit het klooster, nadat
hem door de kerkelijke overheid het zwijgen was opgelegd. Werd
geëxcommuniceerd, was tot 1874 Oud-Katholiek priester te Genève en stichtte
in 1879 te Parijs de ‘gallicaanse’ kerk.
intempestiviteit: ontijdigheid; het niet-passend -, of het verkeerd aangebracht
zijn.
incrusteren: met een steen- of kalkachtige korst overdekken; inleggen.
indemniteits-bill: Bill of indemnity (Eng.), wet die een eigenmachtige daad van
een minister later goedkeurt.
ineptie: ongerijmdheid.
injurieus: smadelijk, eerrovend.
Jason: held uit de Gr. mythologie; voer met het schip Argo, waarop vijftig
Argonauten waren, naar Colchis (in Klein-Azië) om het gulden vlies te halen.
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Joas: koning van Juda (837-797 v. Chr.), na de dood van Athalia.
Jozua X: 12-13: Toen sprak Jozua tot den Heer, ten dage als de Heer de
Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de
ogen der Israëlieten: Zon, sta stil te Gibeon, en gij maan, in het dal van Ajálon.
En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijne
vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des Oprechten? De
zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte zich niet onder te gaan
omtrent een volkomen dag.
Judith: Hoofdfiguur uit een der Apocriefe boeken van het Oude Testament.
Doodde de Assyrische veldheer Holofernes met een krijgslist, om haar stad
Bethulia te redden.
jus belli (Lat.): oorlogsrecht.
jus primi occupantis (Lat.): recht van de eerste bezetter.
jus talionis (Lat.): recht van wedervergelding.
Juvenalis: Romeins satyrendichter (47-130). (II)
Kandioten: bewoners van het eiland Kandia of Kreta.
Kadmus: figuur uit de Griekse mythologie, die een door hem gedode draak alle
tanden uittrok en op bevel van Pallas Athene de helft ervan zaaide. Daaruit
groeiden geharnaste mannen op, die elkaar zo hevig bevochten, dat er slechts
vijf overbleven; deze vijf hielpen Kadmus bij de bouw van Thebe.
Kant, Immanuel -: Duits wijsgeer (1724-1804), filosofisch idealist, stelde het
begrip op van het ‘Ding an sich’, maakte verschil tussen de zintuiglijke wereld
der verschijningen en de ‘intellegible’, vrije wereld. Schreef o.a. Kritik der reinen
Vernunft (1781), Kritik der praktischen Vernunft (1788) en Kritik der Urteilskraft
(1790).
Karel de Grote: Koning der Franken (742-814), werd op Kerstmis 800 te Rome
gezalfd als Keizer van het Westen.
Karel VI: Oostenrijks vorst (1685-1740), sedert 1711 Rooms-Duits keizer. Hij
besteedde een groot deel van zijn aandacht aan zijn plannen, om zijn dochter
Maria Theresia de opvolging in zijn erflanden te verzekeren.
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Karr, Jean Baptiste Alphonse -: Frans journalist en letterkundige (1808-1890).
Kattenburger doop: aardappelen met azijn, omstreeks 1860 volksvoedsel.
Kattenburg, wijk van Amsterdam, met Wittenburg en Oostenburg, de ‘eilanden’
aan het afgesloten IJ, ten O. van het Centraal Station; havenbuurten.
Keuchenius, Levinus Wilhelmus Christiaan -: Nederlands rechtsgeleerde en
staatsman (1822-1893), anti-revolutionnair Tweede-Kamerlid, minister van
Koloniën in 1888, deskundige voor Indische zaken.
Klaasje Zevenster: opzienbarende zedenroman, door Jacob van Lennep
(1802-1868) in 1866 gepubliceerd, en wegens het zg. realisme bestreden.
Königgrätz: stad in Bohemen, tot 1884 vesting, aan de uitmonding van de Adler
in de Elbe. Hier vond op 3 Juli 1866 de overwinning der Pruisen op het
Oostenrijks-Saksische leger plaats.
Kotzebue, August von -: Duits toneelschrijver (1761-1819). (I)
Kroesen, Willem Egbert -: Nederlands militair (1817-1873), werd in 1869
benoemd tot luit.-gen. commandant van het Indische leger.
Labre, Saint Benoit -: Frans karthuizermonnik (1748-1783).
Labruyère, Jean de -: Frans letterkundige (1645-1696), schrijver van: Les
caractères de Théophraste.
Lachaud: beroemd Frans advocaat (1818-1882).
Lafontaine, August Heinrich Julius -: Duits romanschrijver (1758-1831).
Lamartine, Aphonse Marie Louis Prat de -: Frans dichter en staatsman
(1790-1869). Een der voormannen van de revolutie van 1848.
Lateau, Louise -: Belgisch meisje (1850-1883), die door stigmatisatie en
langdurig vasten grote belangstelling trok.
laudator temporis acti (Lat.): lofspreker van de voorbije tijd.
lazzarone (It.): bedelaar.
Lee, Robert Edmond -: Amerikaans militair (1807-1870), opperbevelhebber
van de Zuidelijke troepen in de Amerikaanse burgeroorlog.
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Lennep, Jacob van -: Nederlands letterkundige (1802-1868), publiceerde na
de historische romans: De Pleegzoon (1833), De Roos van Dekama (1836)
en Ferdinand Huyck (1840), in 1866 het modern-realistische verhaal: Klaasje
Zevenster, dat tot een litterair schandaaltje leidde.
Leonidas: Koning van Sparta (sedert 488 v. Chr.), verdedigde in 480 met 300
Spartanen en ongeveer 6000 man hulptroepen de bergengte Thermopylae
tegen een grote overmacht van de Perzen, tot hij met de zijnen door het verraad
van Ephialtes sneuvelde.
Lespinasse, Julie de -: Franse dame (1732-1776), wier salon door de
beroemdste mannen uit het Frankrijk van die tijd werd bezocht.
licentia rustica (Lat.): landelijke, boerse of plompe vrijheid.
Limburg Brouwer, Dr Petrus van -: Nederlands theoloog en prozaïst
(1795-1847), behandelde taferelen uit de Griekse oudheid in verschillende
romans.
limitrophe (Fr.): aangrenzend.
Linde, Dr Antonius van der -: Nederlands geleerde (1833-1897), Bibliothecaris
te Wiesbaden. Schreef o.a. over Laurens Janszoon Coster, de ‘uitvinder’ der
boekdrukkunst. Bekend schaaktheoreticus.
Liszt, Franz -: Hongaars musicus (1811-1886), die als pianist Europese triomfen
vierde.
Locke, John -: Engels wijsgeer (1632-1704), natuurwetenschappelijk idealist
en psychologisch empirist, grondlegger van de moderne opvoedkunde, in
kentheoretisch opzicht een voorloper van Kant.
Mac Mahon, Maurice de -, hertog van Magenta: Frans generaal (1808-1893),
streed in de Krimoorlog en in Italië. Werd in de Frans-Duitse oorlog bij Sedan
verslagen, 1870. Bedwong in 1871 de Commune en was 1873-1879 president
van de Franse Republiek.
Maistre, comte Joseph le -: Frans schrijver en diplomaat (1753-1821). (I)
malencontreus (Fr. malencontreux): ongelukkig, rampspoedig.
manisan (Indon.): zoetigheden, in suiker ingemaakte vruchten.
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Manteuffel, Ernst Christoph Reichsgraf von -: Saksisch politicus (1676-1749),
gezant in Kopenhagen en Berlijn; minister van August de Sterke; woonde sedert
1740 als beoefenaar van wetenschap en letteren in Leipzig.
mantri (Indon.): Inlands politieman of opzichter, op Java.
Marathon: plaats aan de Oostkust van Attica, waar de Grieken in 490 v. Chr.
een grote overwinning op de Perzen behaalden.
Maria Laetitia - eig. Maria Laetitia Ramolino, echtgenote van Carlo Buonaparte
(1750-1836), moeder van Napoleon I; tijdens het keizerschap van haar zoon
aangeduid als Madame Mère.
Massillon, Jean Baptiste -: Frans geestelijke (1663-1742), bisschop van
Clermont; beroemd kanselredenaar.
mazette (Fr.): kruk, beginneling.
Metternich, Clemens, Vorst van -: eerste minister van Oostenrijk (1773-1859),
voorzitter van het Wener Congres (1814-1815).
Meyboom, Louis Susan Pedro -: Nederlands godgeleerde (1817-1874), vrijzinnig
predikant te Amsterdam. (II)
Mezzofanti, Giuseppe -: beroemd talenkenner, geb. 17 September 1774 te
Bologna, gest. 14 Maart 1849 als kardinaal te Napels. Sprak 58 talen.
Michiels, Andreas Victor -: Militair (1797-1849). Civiel- en militair Gouverneur
van Sumatra's Westkust. Maakte een einde aan de Padri-oorlog. De Generaal
Van Damme uit de Max Havelaar. Gesneuveld op Bali.
minta ampoen (Indon.): ik vraag vergiffenis.
Mirecourt, Eugène de -: ps. van Eugène Jacquot: Frans letterkundige
(1812-1880).
mixtum compositum (Lat.): samengesteld mengseltje.
Molière: kunstenaarsnaam van Jean Baptiste Poquelin (1622-1673), Frans
blijspeldichter.
Moltke, Hellmuth graaf von -: Pruisisch generaal-veldmaarschalk (1800-1891).
morveus (Fr. morveux): snotterig, slijmerig.
Multapatior (Lat.): ik lijd veel; schuilnaam gevormd op voorbeeld van: Multatuli.
munificentie: milddadigheid.
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navita de ventis, de tauris narrat arator (Lat.): de zeeman spreekt over winden,
de boer over stieren. Propertius II, 1, 43.
nec sinit esse feros (Lat.): het laat niet toe dat zij woest zijn. Citaat uit Ovidius,
aansluitend bij: emollit mores.
Nemesis: wraakgodin in de Gr. mythologie.
nènèk (Indon.): oud vrouwtje.
ne sultor ultra crepidam (Lat.): schoenmaker houd je bij je leest. Plinius,
Naturalis Historia XXXV, 10 (36) 85.
Nisard, Désiré -: Frans litteratuur-historicus (1806-1888). Hoogleraar te Parijs.
No los Estados, mas vos, vos, vos (Sp.): Niet de Staten, maar gij, gij, gij!
Woorden die koning Philips II (1528-1598) bij zijn vertrek uit de Nederlanden
in 1559, de Prins van Oranje als verwijt zou hebben toegevoegd.
nomina sunt odiosa (Lat.): namen zijn hatelijk; men moet geen namen noemen
in een gesprek over misstanden enz.
Nomsz, Johannes -: treurspeldichter (1738-1803), die arm overleed in het
St-Pietersgasthuis te Amsterdam.
non curat praetor de minimis (Lat.): de hoogste rechter (of ambtenaar)
bekommert zich niet om de kleinste zaken.
non digni estis intrare (Lat.): gij zijt niet waardig om binnen te gaan.
non omnibus licet adire Corinthum (Lat.): het is niet iedereen gegeven naar
Corinthe te gaan. Bedoeld wordt: het is niet iedereen gegeven zijn ideaal te
bereiken. In gewijzigde vorm ontleend aan Horatius, Epistolae I, 17, 36.
Nullus adhuc mundo praebebat lumina Titan,
Nec nova crescendo reparabat cornua Phoebe (Lat.):
Ovidius, Metamorphosen I: 10-11. De klare zon bescheen.
Nog 't aardrijk niet. Het licht der mane, nooit herboren,
Was nog niet opgegaan, noch kromde haren horen. (Vondel).
obsequium amicos, veritas odium parit (Lat.): toegevendheid maakt vrienden,
waarheid maakt haat. Citaat uit Terentius' toneelstuk Andria.
Ockerse, Willem Anthony -: theoloog, letterkundige en dichter (1760-1826),
dominee tot 1795. Vurig Patriot. Hij was lid der Nationale Vergadering. Vriend
van Bellamy.
odium theologicum (Lat.): haat onder godgeleerden; godsdiensthaat.

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

783

oedang (Indon.): garnaal.
omnia iam fiunt, fieri quae posse negabam (Lat.): alle dingen gebeuren nu,
waarvan ik ontkende dat zij gebeuren kònden. Ovidius Tristia I, 8, 7.
Orsini, Graaf Felix -: Italiaans nationalist (1819-1858), die in 1858 een aanslag
op keizer Napoleon III pleegde en terechtgesteld werd.
pacotille (Fr.): boeltje, rommeltje; waardeloze zaken.
palimpsest: perkamentrol, die na verwijdering van het vorige handschrift,
opnieuw beschreven is.
Palisse, une vérité de monsieur de La - (Fr.): een waarheid als een koe.
Pallas Athene (Gr.): godin der wijsheid, ook van dapperheid in de strijd; in het
Lat. Minerva.
Palm, Johannes Henricus van der -: Nederlands theoloog en letterkundige
(1763-1840). Aanvankelijk predikant. In 1796 hoogleraar te Leiden in de
godgeleerdheid. Agent van Opvoeding en Onderwijs, 1799-1806. Voerde 1801
de eerste Schoolwet in. Weer hoogleraar (1806-1836). Bekend kanselredenaar
en schrijver van preken en andere werken. Zijn ‘Gedenkschrift van Nederlands
herstelling’ is van 1816.
par acquit de conscience (Fr.): ter geruststelling van het geweten, voor alle
zekerheid.
pâte de guimauve (Fr.): witte drop.
patelin (Fr.): zoetsappig, bedriegelijk, vleiend.
Paul, Jean -: schuilnaam van de Duitse romanticus Johann Paul Friedrich
Richter (1763-1825).
Paul et Virginie: titel van een roman van de Franse letterkundige Jacques Henri
Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814).
pectus est quod disertos facit (Lat.): het is het hart dat welsprekend maakt.
Quintilianus, Institutio X, 7, 15.
Penelope: echtgenote van de jarenlang zwervende vorst Odysseus; des nachts
rafelde zij weer uit, wat zij des daags geweven had, om aldus het werk te rekken
waarvan de voltooiing haar verplichten zou tot een beslissing die zij wilde
uitstellen zolang zij nog hoopte op de terugkeer van Odysseus.
penghoeloe (Indon.): hoogste moskeebeambte.
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Penn, William -: stichter van Pennsylvanië (1644-1718). Ging, om zich aan
vervolging te onttrekken, uit Engeland naar Amerika. Droeg in 1712 zijn
eigendomsrecht op de kolonie voor 280.000 pond sterling aan de Engelse
kroon over.
pénurie (Fr.): armoede, volslagen gebrek.
perkara (Indon.): geval, zaak, klacht, aanklacht.
Persépolis: hoofdstad van het oude Perzische Rijk, in 330 v. Chr. verwoest.
petitio principii (Lat.): het aanvoeren van iets als bewijsgrond, dat zelf eerst
bewezen moet worden.
pitance (Fr.): portie, rantsoen.
Pius IX (Pio Nono): Graaf Mastai-Feretti (geb. 13 Mei 1792 te Sinigaglia, overl.
7 Februari 1878). Paus (1846-1878). Verkondigde 8 December 1854 het dogma
van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Riep het Vaticaanse Concilie bijeen,
dat 18 Juli 1870 de Pauselijke Onfeilbaarheid afkondigde.
pivoteren (Fr. pivoter): om een spil draaien; een hartwortel schieten, loodrecht
in de grond dringen.
Plinius, Gajus -: Romeins geleerde (23-79), auteur van een groot encyclopedisch
werk: Naturalis Historia.
Polynices: vorst van Thebe, zoon van Oedipus en Iocaste, broer van Eteocles.
post festum (Lat.): na het feest, te laat, achteraan.
pré aux clercs (Fr.): kerkelijk land, soms gebruikt voor godsdienstige
bijeenkomsten. (II)
prestidigitateur (Fr.): goochelaar.
propriété c'est le vol, la - (Fr.): eigendom is diefstal. In algemene zin werd deze
gedachte reeds in 1780 uitgesproken door Jacques Pierre Brissot (1754-1793);
de bovenstaande formulering is afkomstig van Pierre Joseph Proudhon
(1809-1865).
pythonissa: profetes, waarzegster.
quantum sufficit (Lat.): zoveel als genoeg is, genoeg.
quem devorent (Lat.): wien zij mogen verslinden.
qu'ils aillent se faire pendre ailleurs (Fr.): ze mogen zich ergens anders laten
ophangen.
Quintilianus: Romeins redenaar (eerste eeuw n. Chr.); schrijver van de Institutio
oratoria.

Multatuli, Volledige werken. Deel 4. Een en ander over Pruisen en Nederland. Causerieën. De Maatschappij tot Nut van den
Javaan. Ideeën, derde bundel

785

quorum pars magna fui (Lat.): waarin ik een groot aandeel had.
râteau (Fr.): speelharkje van een croupier in een speelzaal.
rerum cognoscere causas (Lat.): het leren kennen van de oorzaken der dingen.
Virgilius, Georgica II, 490.
res publica (Lat.): openbare zaak, algemeen belang.
Richelieu: Armand Jean Duplessis, Kardinaal de Richelieu (1585-1642), Frans
staatsman, die de handhaving van de koninklijke macht en de vernedering van
het Habsburgse Huis nastreefde. Hij brak de macht van de Franse adel, van
de Hugenoten en van het Duitse Rijk.
Rochefort, Victor Henri, graaf de -: Frans radicaal dagbladschrijver (1830-1913),
in 1871 een van de leiders der Commune.
Rossini, Gioacchino Antonio -: Italiaans musicus (1792-1868), die de opera
‘De Barbier van Sevilla’ (1816) componeerde.
Rouher, Eugène -: Frans staatsman (1814-1884).
salvum fac imperatorem (Lat.): lett.: maak de keizer ongedeerd; schenk de
keizer Uw bescherming.
sans bourse délier (Fr.): zonder de beurs te openen; zonder betaling.
sapada: woord van onverklaarbare afkomst en betekenis (blz. 178). Misschien
heeft het Hs. capada.
Saragossa: hoofdstad van de Spaanse provincie Saragossa. Deze stad werd
door het Franse leger van Juni tot 15 Augustus 1808 en van 20 December
1808 tot 21 Februari 1809 belegerd.
Sardou, Victor -: Frans toneelschrijver (1831-1908), auteur van ‘Madame
Sans-Gêne’.
Scarron, Paul -: Frans dichter (1610-1660), echtgenoot van Francine d'Aubigné
(1635-1719). (I)
Scheltema, Jacobus -: Nederlands rechtsgeleerde, historicus, folklorist, taalen letterkundige (1767-1835).
Schepping, De -: groot christelijk dichtwerk (1866) van J.J.L. ten Kate
(1819-1889), door Huet onbarmhartig gecritiseerd.
Schrant, J.M. -: pastoor en letterkundige (1783-1866), hoogleraar te Gent sedert
1817, en te Leiden sedert 1831.
Selkirk, Alexander -: Schots zeeman, die op het eiland Juan Fernandez aan
land werd gezet, en wiens avontuur Defoe diende als voorbeeld van zijn
Robinson Crusoë.
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Semiramis: koningin van Assyrië, die regeerde omstr. 800 v. Chr. en grote
overwinningen behaalde. De Hangende Tuinen in het oude Babylon zouden
op haar bevel aangelegd zijn.
Seneca, Lucius Annaeus -: Romeins wijsgeer en dichter van tragedies (4 v.
Chr. - 65 n. Chr.), leraar en raadsman van Nero; na wegens een samenzwering
tegen de keizer door deze veroordeeld te zijn, begaf Seneca zich vrijwillig in
de dood.
sequelen: gevolgen, veelal van een ziekte.
sequester: bewaarder, van rechtswege aangesteld persoon, die de
gesequestreerde zaken in bewaring neemt.
Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, Markiezin de -: Franse dame (1626-1696),
bekend door de briefwisseling met haar dochter Françoise Marguerite, Gravin
van Grignan (1648-1705).
Sidon: Phoenicische stad, in 348 v. Chr. door de Perzen veroverd en vernield.
similia similibus (Lat.): lett.: gelijke dingen voor gelijke dingen; volgens
homoeopathische opvatting moet men ziekten bestrijden met middelen die met
deze ziekten verwant zijn.
Sisera: Kanaänietisch veldoverste, die na een nederlaag geleden te hebben
tegen de Israëlieten, een schuilplaats vond bij Jaël, huisvrouw van Heber, de
Keniet. Toen Sisera sliep, doodde zij hem (Richteren II: 12-21).
Smalkaldisch Verbond: in 1530 sloten zich enkele Protestantse Duitse vorsten
aaneen om hun (godsdienstige) belangen tegenover Keizer Karel V te
verdedigen. In 1535-1536 werd het Verbond nog uitgebreid. Door verzet van
de Keizer ontstond de Smalkaldische Oorlog, die in 1547 eindigde met de
overwinning van Karel V bij Mühlberg. Het Verbond werd opgeheven. Schmalkalden is een plaats in Hessen-Nassau.
Smith, Adam -: Engels staathuishoudkundige (1723-1790). (I)
Smout: het spotversje op de terechtstelling van een misdadiger te Dordrecht,
die doorging voor een basterdzoon van de felle calvinistische predikant Smout,
is waarschijnlijk niet van Vondel. De tekst op blz. 22 is overeenkomstig de grote
Vondel-uitgave (Amsterdam 1929) deel III, blz. 896. Bij Multatuli, die dit versje
uit zijn hoofd zal hebben geciteerd, bevatte de tekst enige onnauwkeurigheden.
De bijbehorende noot (zie blz. 92) is ten aanzien van Ds Smout geheel onjuist.
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Solferino: plaats in Italië, waar Frankrijk in 1859 de Oostenrijkers versloeg.
Speyk, Jan Carel Josephus van -: Amsterdamse weesjongen, luitenant ter zee
(1802-1831), liet 5 Februari 1831 bij Antwerpen zijn schip in de lucht vliegen.
spinsbek: beter: pinsbek; goudkleurige legéring van koper en zink, zo genoemd
naar de uitvinder Chr. Pinchbeck te Londen, gestorven 1732.
Staring, Mr Antony Christiaan Wynandt -: Nederlands dichter (1767-1840), die
o.a. te Göttingen gestudeerd heeft. Starings antwoord op de professorale
hatelijkheid (vgl. blz. 9) wordt door Multatuli vermeld op blz. 14.
steeple-chase (Eng.): wedren met hindernissen.
Sterne, Laurence -: Engels humoristisch schrijver (1713-1768). (II)
Stieltjes, Dr Thomas J. -: waterbouwkundige (1819-1878). (III)
Stuart Mill, John -: Engels wijsgeer en staathuishoudkundige (1806-1873),
positivist, schreef o.a. ‘Principles of political economy’ (1848).
succomberen (Fr. succomber): bezwijken, verliezen.
Suetonius, Gajus -: Romeins geschiedschrijver, geboren onder de regering
van keizer Vespasianus (9-79).
Swift, Jonathan -: Iers-Engels schrijver (1667-1745). (II)
Sybel, Heinrich von -: Duits liberaal historicus (1817-1895), leerling van Ranke,
hoogleraar te Marburg, later te München.
Tacitus: Romeins geschiedschrijver (56-118), schrijver van de ‘Historiae’ en
de ‘Annales’. Voorbeeld voor Hooft, toen deze zijn ‘Historiën’ ontwierp.
Tadema, Laurens Alma -: Fries schilder van antieke stukken (1836-1912),
werkte en overleed te Londen.
testimonium paupertatis (Lat.): bewijs van onvermogen (in letterlijke en figuurlijke
zin).
Times: sedert 1788 de naam van een in 1783 door J. Walter te Londen opgericht
blad, dat door de objectiviteit van zijn berichtgeving wereldgezag verwierf.
Thermopylae: bergpas in Thessalië, waar de Spartaanse koning Leonidas met
driehonderd anderen sneuvelde, na in de strijd tegen de Perzen door Ephialtes
verraden te zijn (480 v. Chr.).
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tripot (Fr.): speelhuis.
Trochu, Louis Jules -: Frans generaal (1815-1896), nam na de val van Napoleon
III (1870) het bestuur van Frankrijk in handen met Favre (1809-1880) en
Gambetta (1838-1882).
Tyrus: op één na de grootste stad van het oude Phoenicië.
ubi patria, ibi bene (Lat.): waar mijn vaderland is, daar is het goed. Ironische
omkering van de spreuk: Ubi bene, ibi patria; waar ik het goed heb, daar is
mijn vaderland.
un premier ténor a le droit d'être bête, mais il-y-en a qui en abusent (Fr.): een
eerste-tenor heeft het recht dom te zijn; maar er zijn er die er misbruik van
maken.
usque recurret (Lat.): (verdrijf de natuur), toch zal zij steeds terugkeren.
Horatius, Epistolae I, 10, 24.
ut alii desint (Lat.): bij afwezigheid van de anderen.
Valentijn, Ds François -: Ned. theoloog en schrijver (1666-1727). (I)
variis modis bene (male) fit (Lat.): op verschillende manieren kan men iets
goed (resp. slecht) doen.
VerHuell, Carel Hendrik -: Nederlands vlagofficier (1764-1845). (III)
VerHuell, Jhr Mr Alexander -: illustrator (1822-1897), tekenaar van humoristische
platen.
Victoria: sedert 1837 koningin van Engeland (1819-1901), familielid van de
blinde koning George V van Hannover, die in October 1866 door Pruisen werd
afgezet en wiens rijk werd geannexeerd.
vindicte (Fr.): afkeuring, veroordeling, eis tot bestraffing.
visum repertum (Lat.): schouwverslag (van deskundigen), verslag van
(geneeskundig) onderzoek, verslag van een lijkopening.
Vloten, Dr Johannes van -: Letterkundige, bloemlezer, geschiedschrijver en
auteur van polemische geschriften (1818-1884). Aanvankelijk theoloog. In 1854
hoogleraar te Deventer. Kreeg ontslag vanwege zijn anti-godsdienstige houding.
Redacteur van De Levensbode. Eerst vriend, later tegenstander van Multatuli;
schrijver van ‘Onkruid onder de tarwe’.
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Voigt, Georg -: Duits historicus (1827-1891), professor te Leipzig.
Voo, G.W. van der -: vrijdenker uit Rotterdam (1806-1902).
Wallenstein, Albrecht von -: Duits veldheer (1583-1634), diende de Keizer
tegen de Hervormden, werd in 1630 ontslagen. Wegens zijn streven naar
onafhankelijkheid werd hij in 1634 te Eger vermoord.
Welfen: Duits vorstenhuis, dat ten tijde van Karel de Grote zeer vermogend
was. Omstr. 1150 bezat het Beieren en Saksen. In 1180 alleen nog Brunswijk
en Luneburg. Van 1692-1866 regeerde het, eerst als keurvorsten later als
koningen in Hannover; 1714-1901 was ook het koningshuis van Engeland van
deze familie.
Witsen Geysbeek, P.G. -: boekverkoper en letterkundige te Amsterdam
(1774-1833). Maakte puntdichten en schreef o.a. een rijmwoordenboek.
Witte Dame van Charlottenburg: spook, dat, naar de volkssage, op de kastelen
der Duitse vorsten verscheen, wanneer zich gewichtige gebeurtenissen
voordeden. Charlottenburg was het slot van Sophie Charlotte, gemalin van
koning Frederik I.
Xenophon: Grieks historicus, redenaar en legeraanvoerder (± 440-355 v. Chr.),
schreef o.a. ‘Anabasis’, en ‘Cyropaedie’.
Xerxes: Perzisch koning, regeerde van 485-465 v. Chr., voerde oorlog tegen
de Grieken.
Zaalberg, Johannes Cornelis -: Nederlands theoloog (1828-1885). (III)
Zama: stad in Noord-Afrika; in 202 v. Chr. werd Hannibal hier door Scipio
verslagen.
Zeuxis: Grieks schilder te Athene (420-380 v. Chr.). Van hem gaat het verhaal,
dat de vogels kwamen pikken in de druiven die hij had geschilderd.
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