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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Ik acht het nodig den lezer mede te delen dat deze Millioenenstudiën
aanvankelyk bestemd waren te verschynen als feuilleton in het dagblad
‘Het Noorden’. Al zeer spoedig echter zag ik my genoodzaakt myn arbeid
af te breken, omdat de lezers van die courant, volgens de verzekering
van de redactie ‘er niets van begrepen’.
Ik hoop ditmaal gelukkiger te zyn.
MULTATULI
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Langs velden en wegen
Ik schryf ditmaal niet voor burgerlui. Zelfs prinsen en genieën wier inkomen iets
minder mocht bedragen dan een zak guldens per uur, worden beleefd - of desnoods
onbeleefd - verzocht zich niet met myn geschryf te bemoeien. Willen zy zich beteren...
à la bonne heure!
A tout péché miséricorde, maar eerst... beterschap.
- Ikzelf ben soldaat geweest, zei de pas bevorderde vice-korporaal-titulair...
En ook ik herinner me den tyd dat ik geen millionnair was.
Jammer genoeg dat daartoe een minder sterk geheugen voldoende wezen zou,
dan waaronder ik gebukt ga.
Maar hoe recent ook myn standverwisseling wezen moge, toch voel ik een
onweerstaanbare minachting voor myn kameraden van gister, en ik beken ronduit
niet in staat te zyn my op te voeren tot het verheven standpunt van dien anderen
vice-korporaal, wiens bovenmenselyk: ‘Vrouw, geef dien man een borrel’
geboekstaafd is op de schoonste bladzyde der Fasti van elke kazerne. In weerwil
echter van dien allerbeminnelyksten parvenu-trots, word ik in sommige ogenblikken
van zwakheid aangegrepen door 'n overblyfsel van vorige goedhartigheid: ‘quo
semel est imbuta recens’ etc. Het schynt toch dat niets menselyks my vreemd is,
en dat de testa haar odor behoudt, al spoelden de golven der levenszee haar vry
ruw heen en weder, jaren, jaren, jaren lang...
't Is vervelend!
Hoe dit zy, ik wil ook burgerlui of arme vorsten en verkeerd-geborenen in de
gelegenheid stellen, deel te nemen aan myn feuilleton, door hun den weg te wyzen
die tot beterschap leidt, i.e. door hen millionnairs te maken als anderen. Zodra de
allerarmste zó ryk is, dat hy met z'n geld geen raad weet, mag ieder my lezen.
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Wie er tegen dien tyd zal broodbakken of schoenmaken, ja zelfs hoe ‘Het Noorden’
het zal aanleggen om myn feuilleton gezet en gedrukt te krygen... dát weet ik niet.
Maar myn bekommering daarover is niet groot, omdat ik in myn nieuwe functiën
van richard, my niet behoef in te laten met staathuishoudkunde. Dat is een vak voor
arme drommels.
Lieve standgenoten! Myn levendige belangstelling in alles wat u wedervaart, doet
me hopen dat ook gy niet onverschillig zyt omtrent myn lief en leed. Weet dan dat
ik gedurende de gehele maand Maart en de helft van April, my alleronaangenaamst
heb moeten bezighouden met hoesten. Ook Bismarck is onwel, en ik lees in de
Kölnische Zeitung van 22 April, eerste blad, tweede bladzyde, tweede kolom, reg.
14, vv.:
‘Graf Bismarck, der die Osterfeiertage in Varzin zubrachte, ist dort erkrankt, so
dass er die heute stattfindende Eröffnung des Zollparlamentes Herrn Delbrück hat
überlassen müssen. Genaueres über seine Krankheit weiss man noch nicht; nur ist
es nachgerade klar, dass wir uns auf häufige Unterbrechungen der Tätigkeit
Bismarcks gefasst machen müssen, und der Preussiche Staat sich darauf einrichten
muss, auch ohne seinen berühmten Minister fertig zu werden’.
Die ondankbare nationaal-liberalen! Dat hebt gy op uw geweten, o Montesquieu,
met uw onzinnig ‘les hommes ne manquent jamais aux circonstances’! Citroen
Bismarck is uitgeknepen.
Het nummer van de courant die ik aanhaalde - nec non numerus omen, misschien
*
- is 111.
Nu dan, ik hoestte. Lang voor de ‘Osterfeiertage’ moest ik

*

Het nummer van de courant ‘Het Noorden’ waarin deze Millioenenstudiën aanvingen, was
van 5 Mei 1870. Zonder de minste bescheidenheid meen ik te mogen geloven, dat de
gebeurtenissen die enige maanden daarna, dit jaar maakten tot een der belangrykste in de
wereldgeschiedenis, en tevens Bismarck's voortdurende bruikbaarheid als Pruisisch minister
en Bondskanselier nog al voldoende hebben gestaafd, een eigenaardig relief geven aan de
woorden waarmede ik hier de ondankbare zotterny der ‘liberalen’ brandmerkte. Ik erken echter
dat myn zelfverheffing op 't profetisch karakter van deze sarkasme plat neervalt, indien 't myn
lot blyven mocht steeds te doen te hebben met lezers: ‘die er niets van begrypen’.
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aant.

Holland verlaten, omdat myn longen daar niet langer verkozen te ademen, en ik
niet, als Bismarck, een ‘Ehrengeschenk’ van de natie ontvangen had om een
landgoed te kopen, waar de lucht wat milder is dan in Den Haag. Ik ging alzo, adem
zoekende en verademing, naar Duitsland, waar ik bovendien iets te verrichten had.
Zwervend tussen Ryn en Main, Oder en Moezel...
De Moezel is prachtig, lieve mede-millionnairs! Bezoekt haar eens, die lieve
Mosella, en zegt of 't niet waar is, wat Ausonius - ik meen in de 3de eeuw, maar ik
kan 't niet naslaan, want ik verheug me hartelyk in een kalmtegevende absentie van
alle boeken - ja, onderzoekt eens of 't overdreven is, wat die heidense schryver van
de bevallige jonkvrouw zegt, die na zoveel minzieke méanders sedert haar kindsheid
by Trier, eindelyk zich kwasi besiegt, maar inderdaad zegevierend in de armen
werpt van den flinken mannelyken Ryn by Koblenz...
By Confluentes! Hoort ge, taalkenners en standgenoten - confluentes! Daar vloeien
ze in één, de Schicksale - ik weet niet of 't woord een meervoud toelaat, maar wat
geeft 'n millionnair om taal! - de verdere lotgevallen dan, van den bruigom uit Helvetië
en de Luxemburgse verloofde. Schuchter was ze... maar begerig. Telkens schynt
ze te vlieden... telkens blykt er dat haar vlucht gemaakt was, liefelyk-vals,
aanhalig-vrouwelyk, fatsoenlyk, eerbaar en dartel, wellustig en kuis. Welzeker zag
ze den Ryn van verre aankomen! Wel wis en waarachtig wist ze dat hy voor haar,
zy voor hem bestemd was...
En de oeverbewoners van het water, het grote water van den Germaansen
Maschaschabe... als bezorgde ouders vraagden zy zich af, of hun forse lieveling
paren zou?
- Hy is te jong, zeiden de Zwitsers. Zie, ternauwernood draagt hy den Kahn op
z'n rug, dien 'n gems zou doen kentelen. Maar sterk voor z'n jaren is hy.
- Sterk? Nogal... zei 'n ander, maar wild en onrustig. Il faut que jeunesse passe.
't Zal wel beteren voor...
Voor wát? vraag ik. Vóór z'n dood? Vóór Emmerik en Lobith, waar nog altyd in
1870 - ik kan 't met getuigen staven! - kantoren zyn met uniformlui die koffers en
valiezen doorsnuffelen? Vóór hy philisterig-laag en plat wordt? Vóór de modder?
Vóór Katwyk?
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O Helmers! Eigenlyk houd ik niet van u, maar toch vind ik het lief dat ge 't bejammert
- al zy 't dan maar in rympjes - die jeugd en zúlke manbaarheid te zien ondergaan
in zó'n ouderdom.
Maar dat wisten ze niet, de Elzassers en Badènsers die den forsen knaap zagen
opgroeien tot jongeling, en waarlyk niet klagen konden over gebrek aan kracht, al
werd er wat gecomméreerd over de wyze waarop hy nu en dan die kracht verspilde
naar jongelui's manier...
- Alle mooie meisjes myn! zei de Ryn, en gaf er niet om of er lelyke waren onder
die mooie.
Zo als jongelui gewoon zyn alweer. Appetyt geldt voor smaak, in die jaren. Later
wordt men keuriger. Nog later blasé. Eindelyk dégoûté. En die toestand wordt aan
fynheid van smaak toegeschreven. Maar ik geloof er niets van. Nous ne quittons
jamais nos vices, ce sont eux qui nous quittent. Nu, als ik een Vice was, deed ik dat
ook. 't Moet een ondankbaar werk zyn mensen te regeren, en Koning Vice wordt
voor al z'n moeite nog uitgescholden toe, door alle moralisten.
- Alle mooie meisjes myn! zei de Ryn, en speelde den Don Juan. ‘In jedem
Städtchen find' ich mein Mädchen’...
Eén? Honderd, duizend... millioenen!
- Kom maar mée, lief Anna-bronnetje. Hier, Mariechenbach! Wo bleibt denn mein
allerliebstes Waldquellchen! Ach, was 't u zo benauwd daar in die Schlucht? Arm
kind - ik aanbid u, dat spreekt vanzelf - om uwentwille heb ik de reis uit de
hooglanden gemaakt... Kom mee naar Holland...
En Waldquellchen valt in den strik, en merkt al gauw dat ze niet gehuwd is, maar
slechts No 1001 geworden in den harem van den ondeugenden minnaar.
Als 'n tamme wyfjesolifant helpt ze andere olifanten vangen, al zyn 't dan geen
mannetjes, als op Ceylon.
Elk straaltje, elke bron, elke beek - eerst jammerend als de bedrogen Elvira - zingt
weldra mee in 't algemene koor:
Reich mir die Hand, mein Leben,
Komm in mein Schloss mit mir...

O, die koppelaarsters!
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En jonkvrouw Mosella wacht!
Zou hy komen?
- Ik zal me houden alsof ik hem niet ontmoeten wil.
En ze wendt rechts.
- Toch zou ik graag weten of hy nadert...
En ze kykt om.
- Hy moet niet denken dat ik om hem verlegen ben...
Rechtsom!
- Waar blyft hy toch? 't Is niet uit te houden...
Linksom!
- Wat verbeeldt hy zich wel! Meent hy dat ik den weg naar zee niet zou kunnen
vinden zonder hém?...
Rechts weer, links weer, terug, vooruit, schuins, krom, scheef, oost, west... waarheen
toch? Och die arme verliefde jonkvrouw Mosella!
Dan hoopt ze alles, dan niets meer. Opgetogen is ze... hy zal komen... snel nu,
niet gevreesd, hem in de armen!
Helaas!
- Daar heeft zich de ondeugd geëncanailleerd met die vuile Main? Is 't geen
schande?
Dat hadden boze tongen haar overgebracht, en ze was wel drie kilometers lang
wanhopend.
Het baatte niet, dat een der voorouders van m'n kinderen - een
Winneberg-Beilstein, naar ik meen - haar moed insprak:
- Hy is jong, lieve Moezel. Ik ben zeker dat de Main u niet schaden zal, ze heeft
Frankforter beursmanieren, en dat bevalt niet op den duur. Houd moed en blyf mooi,
dan is er nog altyd kans...
De Moezel wou zich verdrinken. Maar 'n rivier komt daar zelden toe. En ook
anderen doen 't niet spoedig.
Er zyn weinig ongelukkige liefden... tenzy men - en zo behoort het misschien de vervelende niet-ongelukkige meerekene.
Mosella - maar om 's hemels wil vertel het niet verder - wreekte zich door wat
koketteren met háár buurtjes.
Ze moest toch zorgen niet uit te drogen voor de ware bruigom kwam...
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Weer een bericht. Die Frau Schneidermeisterin had ‘am Brunnen’ - daar is de beurs,
het corso, het forum der Duitse bakers - aan Frau... Wat-anders-in verteld, dat de
langverwachte Lovelace zich verlopen had met de Lahn...
Ja, ja, lieve Mosella:
Res est solliciti plena timoris amor!

Eindelyk was er feest te Koblenz, en by 't vallen van de gordyn, zei de oude brave
voogd die de jongelui zegende (zich tot het publiek kerende): ‘Zo ziet men dat trouwe
liefde altyd bekroond wordt.’
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Staccata, de auteur en andere ruïnes
Maar niet om de liefde-menuet te schetsen van Moezel en Ryn - die ge trouwens
op elk spoorkaartje van centraal Europa heel choreografisch op uw gemak kunt
beschouwen - heb ik u toegesproken, lieve mede-ryken. Ik wil u myn pasverworven
schatten tonen, en tegelykertyd anderen opwekken mee te delven in de myn die
me voor een paar nachten ontsloten werd.
Vóór alles eis ik stipt, onvoorwaardelyk geloof. Dit zal u te gemakkelyker vallen,
omdat myn verhaal een zeer theologische tint heeft. Want er komt van aardmannetjes
en kobolden in, en zulke dingen zyn lichter te verteren dan onwaarheden die voor
de hand liggen. Ik zou u niet durven opdringen dat 2 × 2 = 5 is, maar ietwat spokery
zal uw gezond verstand niet in oproer brengen. Althans...
Ik was dan te Wiesbaden, en voor 't eerst sedert vele weken verruimde zich myn
borst. Indien niet m'n geboorte-acte over de vyftig jaren oud was, zou ik nog altyd
in verzoeking komen te hopen op 'n jongen dood aan romantische tering. En wie
weet wat er nog gebeurt. Maar ik vrees er voor als ik te Wiesbaden blyf, want de
lucht is hier zo zacht dat doodgravers en bidders hun patiënten van elders moeten
ontbieden, om niet genoodzaakt te zyn zichzelf te begraven uit armoed.
Al myn lezers kennen zeker de ruïne Sonnenberg. Dat is het overblyfsel van een
slot, aan welks bouw een der vele Adolfen van Nassau, die Duits Keizer geweest
is - hetgeen en parenthèse niet veel zeggen wil - veel onderdanen-moeite besteed
had. De bouwval bestaat uit een groep verspreide stukken muur, hier en daar nog
kampend met den plantengroei die sedert eeuwen een parlementerig: ‘ôte toi de là,
que je m'y mette’ schynt te willen toepassen. Op andere plekken, ja byna
doorgaande, is die oppositie op 't kussen gekomen, en men heeft moeite met enige
juistheid te bepalen, hoeveel herendienst die Nassause graaf te
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zyner beschikking had, en hoe dik de muren moesten zyn, om hem te beschermen
tegen de al te onbescheiden liefde van z'n onderdanen. De brokstukken echter die
overbleven, zyn ruim voldoende om te oordelen over het ontbrekende.
Eén deel van 't geheel, een toren, is minder geschonden dan de rest, en dit is by
veel ruïnen het geval. Misschien wel omdat mosplantjes, struik en boom - die yverige
vernielingswerktuigen van den Tyd - meer moeite hebben om naby, tegen, op, of
in torens vasten voet te krygen.
En - o gruwel! - alweder als by veel andere ruïnen, zyn sommige brokken muur...
gerestaureerd!
Dien onzin vindt men overal. Ik ken, ook in ons land, bouwvallen, die door de
vaderlyke zorg van stads- of dorpsbestuur heel netjes bepleisterd en gewit zyn. In
godsnaam! Zulke lui moeten er ook wezen. Maar ik wenste de natiën genoeg smaak,
gevoel en verstand toe, om hun geen ereplaats aan te wyzen in een
gemeentebestuur. Overal elders kunnen zy als metselaars of opperlui en stukadoors
inderdaad nuttig zyn.
Ik verklaar uitdrukkelyk, dat deze uitval tegen ruïne-bedervers volstrekt niets te
maken heeft, noch met Lahnstein, dat door een ryken Engelsman ‘op speculatie’
herbouwd is, noch met den Stolzenfels, het slot dat de vorige koning van Pruisen
‘restaurieren’ liet, noch met andere kastelen langs den Ryn, waarop zich koninklyke
wansmaak oefende, noch met de afwerking van den Keulsen Dom - 't malste
anachronisme dat men zich denken kan - neen, ik wil niemand beledigen.
Waarom ook, daar uitlachen voldoende is?
Nu, om te lachen is het, zo netjes men dien Sonnenbergsen toren ‘restauriert’
heeft. Toen ik hem voor veertien jaren 't eerst zag, had hy iets eerwaardigs, en het
‘schauderte’ den toerist by de vrees dat die stenen trap vanbinnen, en zelfs de later
ten behoeve van bezoekers aangebrachte buitentrap, bezwyken zou onder zyn tred.
Thans... geen nood meer, noch voor halsbreken noch voor romantiek.
Mocht het den Pruisischen Staat eenmaal in den zin komen - er is een déficit in
de Bondskas, en dat zal er niet beter op worden, nu Schwartzburg gratie vraagt
voor z'n Matrikular-Beiträge! - dien toren rentabel te maken door 't uitsteken van
een bordje:
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Möblierte Zimmer zu vermieten, dan behoeft men niet bevreesd te zyn voor invallen.
Er zyn moderne woningen in Den Haag, die ik minder vertrouw.
Maar 't zal veel afhangen van het meubilair en den prys, of de zaak over 't geheel
aannemelyk is.
En die concierge moet er uit.
Want de Pruisische Staat heeft er een concierge in geplaatst, sedert de annexatie
van Nassau en de overname van den toren, die vroeger aan de gemeente
Sonnenberg behoorde.
Die man houdt zich op in de eerste verdieping. Daar vertelt hy u, hoe oud, hoe
hoog en hoe dik de muren zyn. Hy opent een valluik, en verzekert dat daarin vroeger
de gevangenen werden bewaard... god-bewaar-ons voor zulke bewaringen! Hy
tracht u een paar zeer slecht uitgevoerde fotografieën van 't kasteel en het dorp
Sonnenberg te verkopen, en neemt fooien aan. Kortom: een complete gids, d.w.z.
een allerincompleetst instrument.
Tussen de brokstukken muur, die hier en daar uit den grond steken als de
laatst-overgebleven kiezen van een nog niet geheel tandeloos besje, heeft de pachter
van het omliggend terrein, op geschikte plekjes tafels en stoelen geplaatst, waar
men ‘verfrissingen’ bekomen kan.
By mooi weer wordt Sonnenberg druk bezocht, en wonder is het niet. Want behalve
het genot dat de waarlyk schone omtrek den bezoeker aanbiedt, heerst er in den
kuil waar Keizer Adolf op grond van onnaspoorlyke vestingbouwkundige regelen,
zyn versterking liet aanleggen, een kalmte die aangenaam verpoost van de drukte
der hele-, halve-, kwart- (of in 't geheel geen) monde in 't Wiesbader Kurhaus.
Toen ik, voor 't eerst na veertien jaar, enige weken geleden de Sonnenbergse ruïne
weder bezocht, was 't vinnig koud. Almanak en couranten-reclame hadden
verkondigd dat de Sommersaison begonnen was, maar de koppige Wirt die Keizer
Adolf na een vry lange reeks van tussenregeringen was opgevolgd, dacht er anders
over. De groene tafeltjes en stoelen - waarachtig, ze waren eens geverfd geweest
- die bestemd schenen des zomers de plekjes te garneren, waar 't schone uitzicht
bezoekers lokken
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moet, lagen nog op elkaar gestapeld onder een half ingestort afdak dat zich met
moeite vastklemde aan 't overschot van de burchtkapel, of hier en daar, als dode
mussen, met de poten omhoog. 't Zag er melankoliek uit. En de herberg zelf droeg
overal blyken van verwaarlozing. 't Is mogelyk dat de eigenaar zich voor zyn
hoofdkwartier weinig moeite behoeft te geven, daar de zomergasten gewoonlyk niet
dáár, maar op hogere punten van de bouwvalgroep plaats nemen, maar dan bleek
er toch dat Herr Sonnenwirt en de zynen weinig last hadden van schoonheidsgevoel,
en geen hand meer uitstaken dan door 't Geschäft volstrekt gevorderd werd. Slechts
twee half-verrotte, uit ongeschaafd hout samengestelde tafeltjes, met een paar ruwe
vuile herbergbanken, nodigden - en niet zeer dringend waarlyk - den bezoeker uit,
plaats te nemen.
Nu, wie als ik, wat vermoeid was van de wandeling, nam 't zo nauw niet. Ik ging
zitten, en bestelde: 'nen Holländer.
Ik wed drie tegen één, dat er tussen Schelde en Dollard een paar millioen
individuen wonen, die zich verbeelden te weten wat 'n Holländer is.
Ieder heeft daarover zyn eigen denkbeelden. Ik ook. Je suis payé pour cela!
In den omtrek van Mainz beduidt dit woord een stuk Schwarzbrot mit Senf und
Käse. Men betaalt daarvoor een kleinigheid, ik meen zes of acht kreutzers, naarmate
van de deftigheid der plaats waar 't serviert wordt. Op zeer deftige plaatsen wordt
zo'n ding in 't geheel niet serviert.
Wanneer men nu nagaat dat 'n andere Hollander - ik bedoel nu een der door
Helmers bezongenen - by z'n geboorte een negatieve bezitting meebrengt, gelyk
staande met een driemillioenste aandeel in de grandioze Nederlandse staatsschuld...
als men voorts die zes of acht kreutzers vergelykt met den staat van onze pensioenen
- niet zonder acht te slaan op de cumulatiën, die door de betrokken gealimenteerden
‘allerbillykst’ worden gevonden - dan moet men erkennen dat zo'n Hollander van
brood, mosterd en kaas onbegrypelyk goedkoop is.
En in die overtuiging at ik hem op.
Keizer Adolfs opvolger, een oud man, liep heen en weer alsof hy wat uitvoerde.
Twee minderjarige jongelui met iets als muts-
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jes op 't hoofd, die door kleur en grootte aan rode ouwels deden denken, wilden
drie kreutzers minder betalen, dan een der dienende meisjes voor het door hen
genotene gevorderd had. Zy vloekten en raasden. De arme meid werd bedolven
onder Donnerwetters.
- Das ist nun wirklich zu kolossal.
De lezer wordt verzocht dit zu scherp te accentueren, want daarin ligt het
zwaartepunt van de fraze. Cuvier reconstrueerde een helen mastodont uit 'n klein
vezeltje van de lichen, waarmee 't beest z'n laatste maal had gedaan. Een
ziele-Cuvier moet, om z'n vak te verstaan, een volkomen student van Goslar of
Heidelberg weten saam te stellen uit 'n slechts eenmaal gehoord zu.
Voyons:
‘Ik, Friedrich Plump, der Wissenschaften Zögling’...
Vertaal niet: zuigeling, asjeblieft!
...‘ik voedsterzoon van de alma mater in Bierstadt, ridder van Pfeife, Kneipe en
straatschendery, ik die in m'n eerste jaar mich zweimal geschlagen habe, ik die
gevreesd word door Füchse en niet ongeacht ben bei bemoosten Häuptern, ik die
't hele Kommerz-Liederbuch auswendig ken, ik die’...
Volgt: al de kwalificatiën van 't roodgeouwelde ik.
... ‘Ik heb veel kolossaals gezien. Sudavi et alsi’...
O god, ik word verdrietig. Kerel, als je 't eerste woord van dien versregel had
uitgesproken, ik had je aangevlogen.
Nu, 't komt daarop neer, dat z'n beouwelde ikheid nooit iets zó kolossaals had
gezien als die drie kreutzers te veel. Ik wens hem tyd van leven om meer te zien.
Er is kans op.
Het uitgescholden meisje wees verlegen op den principaal die by 't fragment
burchtkapel - met veel moeite, want hy was zeer oud - enige stenen verlegde. De
goeie stumperd strompelde den vyand tegemoet, en scheen de donnerwetters te
willen trotseren. Maar ter halver wege bedacht hy zich, en ging 't huis in om hulp te
halen naar 't scheen, want ogenblikkelyk daarna vertoonde zich een vrouwspersoon
die heel cordaat op de schreeuwers aanstapte.
Zy was mager en zag er onaanzienlyk uit. Alleen de ogen spraken van iets beters
dan 't katoen japonnetje waarin ze heel anspruchslos gekleed was. Maar dit zag ik
eerst later, toen ik haar
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herkende. Want, lezer - ik houd niet van verrassingen - ik zal u maar terstond
vertellen dat ik veertien jaar geleden, toen ik nog iets minder moe was dan nu, een
gans uur met haar op het plat van den Sonnenberger toren had doorgebracht. En
- alweer omdat ik niet van schryvers-taktiek houd - denk niet dat die ontmoeting
zeer interessant was. Ik had haar niet eens verleid, iets dat ik anders by zulke
gelegenheid terstond doe. Misschien had ik kiespyn of zoiets, in den zomer van '54.
Wat me in haar aantrok - ik spreek nu van myn laatst bezoek - was haar gang.
Ook daaruit kon Cuvier iets samenstellen. Die tred zei:
‘Ik heb alles gehoord wat er gesproken werd. Die twee jongens...’ Buben zal ze
gedacht hebben. Zo'n herbergkind heeft geen verstand van akademische
waardigheden.
‘...die twee Buben hebben de meid uitgescholden. Der Vater...’ Dat lidwoord is
aardig in 't Duits. Er is iets gemoedelyks in. De Italianen doen 't ook.
‘...Der Vater ist alt und fürchtet sich. Ich nicht, ich...’
Dat was een mooier ik dan van den rooien ouwel!
Zó stapte ze.
Daar ik aan de groene tafel drie gulden had verloren, en dus graag iets wou
terugwinnen, al was 't dan maar voor 'n kreutzer of wat Cuviérisme, luisterde ik
scherp toe.
Langzaam maar zeer regelmatig, alsof ze haar schreden telde om den weg te
meten, naderde zy de donderende Ajaxen:
- Meine Herren... Sie haben genossen?...
- Gottsakraments Donnerwetter...
- Sie haben genossen?...
- Kolossal! Auf Ehre, zu kolossal, Donnerwett...
- Fürs Wetter schulden Sie gar nichts, junger Herr. Sie haben genossen?...
- Omelett, Schwarzbrot, Schinken, Bier... Gottsdonner...
- Omelett, Schwarzbrot, Schinken, alles zweimal. Bier... drei Flaschen. Sie
bezahlen...
Zóveel! Ik weet de som niet, en niemand zal er nieuwsgierig naar zyn. Maar wel
herinner ik my de handbeweging waarmee ze na 't uitspreken van haar eis, als 't
ware een punt zette op de tafel, een punt dat opwoog tegen een oceaan van
donnerwetters: staccato!
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De jongelui... betaalden, en durfden niet gehörig uitvloeken vóór de vrouw - of 't
meisje, dit weet ik niet - vertrokken was. ‘Zu kolossal!’ verzekerden de twee vrienden
om stryd by 't verlaten van de plek. En ze schenen elkaar op 't woord te geloven
met zekere berusting die ik in wysgeren niet zeer pryzenswaardig vind.
Zeide ik reeds dat ze mager was, en lelyk? Nu, dat is ze. Wat me in haar aantrok,
was de eenvoudige menniste vastheid, waarmede zy die zaak behandelde, en eerst
enige ogenblikken later klonk me haar ‘Sie haben genossen?’... uitgesproken als:
‘dáárop komt de zaak neer, met uw gevloek heb ik niet te maken’ in de oren, als
vage naklank van een vroeger gehoord lied. 't Schynt dat ze in '54, toen we samen
op den toren zaten, iets gezegd had wat daarop leek, schoon ik me niet herinner
met haar te hebben gedonnerwettert of over kreutzers gekibbeld.
Dat ze toch my niet herkend had, was duidelyk. Misschien zou dit wél 't geval
geweest zyn, wanneer ik in zekere stemming gesproken had. Maar myn zwygen
en 't opkruimelen van myn Holländer kon onmogelyk gelyken op een half-vergeten
melodie. En wie weet ook hoevéél liederen ze op dien toren heeft moeten aanhoren,
in de dagen toen ze minder lelyk was en nog smaak vond in reizende troubadours.
Nu was ze gesetzt, dat kan ik verzekeren. Zó gesetzt, dat ze meer dan ooit
geschikt leek voor 't ambt van concierge. Maar de moralisten die 't ergerlyk vonden
dat een nogal mooi jong meisjen oude torens laat kyken aan een vreemdeling, en
haar eerst dan daartoe bekwaam rekenen, als ze door Gesetztheit vaster staat op
die uitgesleten stenen wenteltrap... rekenden buiten den waard misschien, buiten
Bismarck zeker.
Buiten den waard. Dit wil ik niet onderzoeken. Ik laat onbeslist of er verband was
tussen 't Geschäft van den vader, de waarlyk schone ogen en het torenklimmen
van Fräulein... ik wil griffermeerd worden als ik haar naam weet.
Buiten Bismarck. Ziehier hoe die boze landweer-kurassier-generaal - hy is
diplomaat ook, en zelfs staatsman - den moralisten een poets gespeeld heeft.
Juffrouw Staccata moet, als ik wél reken, in 1865 zowat dertig jaren oud geweest
zyn. Sedert tien, twaalf jaren - misschien lan-
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ger - had ze zich als cicerone van allerlei vreemdelingen bewogen op de smalle
wenteltrap van den Sonnenberger toren. Met angst zagen de moralisten haar
gevaarlyk dalen en nog gevaarlyker stygen. Want wie den weg wyst, gaat vóór...
denk eens! Zy bespiedden elken rimpel die wel de goedheid had zich te vertonen
op Staccata's gelaat. Ze hielden boek van de moedervlekjes en sproetjes die de
zedelykheid gaandeweg zouden te hulp komen. ‘Nog één halfjaar, riepen ze, en 't
levensseizoen der starre vroomheid is aangebroken! Weldra zullen we zonder rilling
den jeugdigen toerist op 't plat van den toren zien, op de derde verdieping, op de
tweede, ja, in den kelder, als 't wezen moet! Nog één bevalligheid afgedankt, en
Staccata is de onze. Dan zal ze...’
En de moralisten berekenden dat er vroom hout zou te snyden zyn uit het gewas
van Staccata's welig opschietende lelykheid. Ik geloof dat ze er al aan dachten een
behoorlyk seminarium op te zetten in 't gewelf waar Keizer Adolf z'n onderdanen
beschermde tegen guur weer.
Maar zie, juist toen de grap beginnen zou, komt die Bismarck met z'n annexatiën.
Koning George... weg! Keurvorst van Hessen... weg! Frankfort... weg! - Och, dat
arme Frankfort! Juist had het met veel ophef zyn jubelfeest van ‘fünfzigjährige
Wiederherstellung als freie Deutsche Reichstadt’ gevierd! - En eindelyk, Hertog
Adolf van Nassau... weg!
De Pruisen namen 't land. Ze namen de hertogelyke lusthoven, kastelen, tuinen,
oranjerieën. Ze namen alles.
Ook sloegen ze hier en daar wat stuk. Zie den nu ledigen en verwaarloosden
botanischen tuin, en de beelden op de tinnen van 't slot, te Biebrich.
Die Pruisen namen ook Sonnenberg, dorp en bouwval beide. De grond nu, waarop
die ruïne staat, schynt te hebben behoord aan de gemeente die dan ook
waarschynlyk de pachtgelden ontving van den Sonnenwirt.
Maar wie wat bezit moet het onderhouden, en die toren, de pièce de résistance
van 't menu, gedroeg zich slecht. Hy permitteerde zich er slordig uit te zien. Ik voor
my beweer dat de Sonnenberger gemeenteraad ongelyk had hem dit kwalyk te
nemen, en durf den eerzamen burgemeester vragen, welk figuur
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hy maken zou, als men hem zeshonderd jaar in wind en regen had laten staan?
Hoe dit zy, de Pruisische Staat kocht den toren. En ik - oud-adjunkt-kommies by
een cour des comptes - ik ben nog altyd zeer nieuwsgierig te weten op welk hoofd
der begroting die enorme zysprong op 't gebied der financiën geaffecteerd is.
‘Aankoop, herstel, bewaring, van vaderlandse monumenten?’ Eilieve, vaderlands?
De gekroonde voorgangers van Staccata's papa waren Nassauers, en 't woord:
Pruisen (Borussia) was, meen ik, nog niet anders bekend dan als byklank van Rus,
Brus, (Boreas), iets heel onkristelyks in 't Noorden, waaraan men eigenlyk geen
behoorlyken naam wist te geven.
‘Aankoop’? Goed. ‘Bewaring’? Goed. Dit weten wy, wat eenmaal door Pruisen
genomen is of gekocht, dat wordt inderdaad bewaard. Maar... ‘herstel’?
Precies! Nu komen we op de stukadoors-episode. En dat zou de moralisten niet
gehinderd hebben. Maar de in 1866 volrype Staccata werd, juist op 't ogenblik dat
zy een boeterigen indruk begon te voelen en mee te delen, vervangen door 'n
gewezen Pruisischen onderofficier die ‘zu ziviler Besorgung berechtigt war’.
Zie nu eens, lieve lezer - ik hoop dat ge lezen kunt... er zyn lezers die 't niet kunnen
- zie nu, hoe ik op echt Horatiaanse manier het nuttige met het aangename verbind.
Ik geef u daar, zonder prysverhoging van dit feuilleton, zo maar pratende entre la
poire et le fromage de oplossing van de annexatie-politiek. De hele bereddering van
'66 had geen ander doel dan Pruisische onderofficieren aan een baantje te helpen.
Men jaagt een Koning of Hertog weg, men neemt zyn land, men koopt de oude
torens, laat ze pleisteren en witten, zet er een verlopen sergeant in, et le tour est
fait. Ik ga terstond een brief aan Bismarck schryven, om hem te vertellen dat de
abdy te Wyk by Duurstede netjes gewit is - ‘door 'n ringetje te halen’ zeggen de
bakers - en gereed om 'n afgedankten Feldwebel met gele knevels, witte
wenkbrauwen en halftoegeknepen varkensogen - zie zekere Germaanse
vorstenportretten - ordentelyk te logeren. Te Brederode zal wel plaats wezen voor
'n korporaal. Doch daar zit nog hier en daar mos tussen de voegen... weg met die
vuiligheid!
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Bergpoëzie
Marryat vertelt ergens dat een jong zeemannetje misselyk werd toen hy voor 't eerst
aan wal stapte. De knaap was aan boord ter wereld gekomen, en zó gewoon geraakt
aan wiegelen, hobbelen, horten, stoten en geschommel, dat de onbeweeglyke
bodem van het land hem z'n evenwicht deed verliezen. Toen ik die historie las - 't
is lang geleden: want ik lees niet meer sedert men my, wreed genoeg, heeft
gedwongen iets als schryver te zyn - hield ik haar voor 'n auteursverzinsel. Later
zag ik in, ongelyk te hebben, of liever ik begreep de mogelykheid daarvan, nadat ik
albatrossen en kaapse duiven, die bevallige reuzevlinders van de zee, onpasselyk
had zien worden, zodra ze waren aangeland op het dek van een schip, iets als
vasten grond voor wezens die gewoon zyn in den orkaan te zwieren en uit te rusten
op de kruin der golven.
Iets dergelyks nu valt op te merken by hen die, in een vlak land geboren, voor 't
eerst in bergstreken komen. Of ook, omgekeerd, een Zwitser zeeziek wordt, als
men hem onverwachts overplaatst in een Hollandse wei, weet ik niet.
En misschien is 't niet altyd zeeziekte die den Lowlander bevangt, by 't stygen en
dalen in 't hoogland. Geheel juist beschryven kan ik den indruk niet, vooral daar die
veelal afhangt van voorbeschikking tot mooivinden of tot 't tegendeel, maar zeker
is er iets eigenaardigs in. Schryvers en verzenmakers, ja zelfs dichters en wetgevers
hebben vaak gespeculeerd op ‘boven de zee’-hoogte, en dat neem ik kwalyk.
Wel schreef ikzelf eens in een bui van vers-knoeien...
Ik stel namelyk die liefhebbery niet hoger dan 't wroeten in de rebus ener illustratie,
en dergelyke kinderachtigheden...
Ikzelf rymde eens op my, zy, ry of 'n andere y:
Men is zyn God op bergen meer naby...
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Maar men bedenke dat ik jong was, en niet speculeerde met zulke frazen. 't Kwam
zo in 't rym te pas, zoals miester Jochem tot Kamacho zei.
Velen echter slaan gemoedsmunt uit zulk voos metaal, en dat ergert me. Zelfs
de grote Mozes maakte zich schuldig aan valse bergpoëzie, en 't is hém vooral
euvel te duiden, omdat hy overigens zoveel blyken geeft van gezonden practischen
zin. Hy zou dan ook die banale fout vermeden hebben, wanneer niet dat
rondslenteren in de vlakte der woestyn zyn volkje had voorbeschikt tot mooi-vinden
van hoogten. Als er Pyreneeën hadden gelegen tussen Egypte en 't beloofde land,
zou ‘de Heer’ van Mozes zich waarschynlyk in de Landes vertoond hebben. Er zyn
er die zulke kunstjes wél practisch vinden. Ik niet.
Ik heb dien Horeb gezien, en 't ding maakte my verdrietig. Die kale, ruwe, naakte,
domme bergtop - hy had nooit iets gevoeld! - vertoonde niets dat aan Almacht deed
denken. Bombarie van donder en bliksem... nu ja, kinderen zyn bang voor rumoer.
Ik zweer by de grote Fancy-ἀναγϰη dat er in myn gemoed heel andere bergtoppen
uitsteken, waar 'n Almacht zich gevoeglyk zou kunnen openbaren...
Maar dit is nu eigenlyk geen lectuur voor millionnairs of wie 't worden willen.
Dus nu iets anders en wel over straatmakers. Vraag eens een van die heren of
zy niet, zodra ze een hoop zand hebben uitgestort dat dienen moet om 't opgebroken
plaveisel te verhogen, terstond last hebben van de straatjeugd? Zeker! Alle kinderen
uit de buurt - tenzy ná Alcibiades te fatsoenlyk om pret te hebben op den publieken
weg - zullen ogenblikkelyk die kleine verhevenheid tot speelplaats kiezen. Er op, er
af, er in, er door, er onder als 't wezen moet, maar er by altoos! Rollen, buitelen...
zand in 't haar, zand in de schoenen, zand in 't oog... vechten, trekken, duwen,
stoeien... juichen, huilen, schreeuwen, gillen: alles is pret, tot het zéér-doen toe.
En - voor 't geval dat uw al te star liberalismus de getuigenis wraakt van 't
retrogressistisch-kruipend gild der straatmakers - vraag 't eens aan de Haarlemmer
duinen, aan Kraantjelek of de Brouwerskolk. Bespied daar, liefst op 'n Zondag, de
Amsterdammers die 't geluk hebben zich maar eenmaal 's jaars te ver-
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maken - wie altyd plezier kan hebben, heeft het nooit - en zeg my of er in die zucht
om te klauteren iets ligt dat naar een verheven excelsior heenwyst?
Misschien zegt ge ja, maar ik geloof er niets van.
Primo is 't de vraag of 't stygen niet slechts de vry noodzakelyke voorbereiding is
tot het nog aanlokkelyker afrollen? Men kan toch van 'n Amsterdammer niet vergen
dat hy op 'n Haarlemmer duin geboren zy, en dat z'n eerste beweging die van de
kwik by slecht weêr wezen zou. Wie in de laagte ter wereld komt, moet ryzen voor
hy zich de weelde van dalen kan veroorloven. Daarom zeker gaan velen in hun
jeugd het land uit als ik, en komen 'n dertig jaar later terug om feuilletons te schryven
voor ‘Het Noorden’.
Ten tweede: welke diepliggende betekenis kan er verscholen zyn achter een
hebbelykheid die we delen met klipgeiten en met sommige insecten die tegen den
wand kruipende, of geplaatst op een verticaal gehouden voorwerp, liever klimmen
dan dalen?
- Krummacher's Parabelen of Lamartine vandaag? vraagde my, in 1833, Abraham
des Amorie van der Hoeven de jonge, toen ik enige zomervacantie-dagen doorbracht
ten huize zyner ouders op Duinlust...
Na 't ontbyt namelyk beklommen wy gewoonlyk den Blinkert, het grootste reusje
der Overveense zandheuvels. En daar lazen we. Daar...
Ze moet er uit, de waarheid, al klinkt ze bar:
Daar logen we.
En al loog Abraham niet, hy die oprecht was, zelfs jegens zichzelf, ik loog.
En ook zyn indruk was vals, al wist hy 't niet. Ik loog en ik wist het. Mea culpa,
mea maxima culpa, o Fancy!
Er was opdringery in dat voorgewend mooivinden van Krummacher's mystiek
gedroom, en de ziekelyke klinkklank van Lamartine.
Wat begrypt 'n jongen van 12, 13 jaar - zo oud waren we - van:
Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges...
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Verbeel-je, onze oceaan van âges! En dan dat ankerwerpen:
Jeter l'ancre un seul jour...

Bovendien, ik wist niet juist wat 'n lac was. Wel had ik op school geleerd te
antwoorden: een meer? un lac; maar later was ik - misschien verleid door den
scheepsterm meren = vastleggen - in de war geraakt met laqueus, en daardoor in
de vaste verbeelding dat onze verzenmaker zo verdrietig was omdat men hem een
strik gespannen had. Misschien is er by dat fameuze lac dan ook wel zoiets gebeurd.
Ik loog, ja! Maar die Lamartine ook. Lees zyn levensgeschiedenis, en oordeel of
hy zulk een lac in zyn gemoed had, toen hy z'n publiek dat ding voorweende?
Melancolie de métier, anders niet. Er was vraag naar die waar, en de kunstenmaker
leverde wat gevraagd werd. Bah!
Ik loog, ja! Want hoe gepast verrukt ook over de schone verzen, gluurde ik met
begerigen blik schuins-uit naar de helling van den Blinkert die met z'n 45° zo
verleidelyk nodigde tot afrollen.
En we rolden er nu en dan af, dat is waar. Maar... met mate, en niet te kort vóór
of na Vader Krummacher, om onze ouwemannetjes-stichting niet te bederven.
Nog eens hy, Abraham, was oprecht. Hy meende te goeder trouw dat er voedsel
zat in 't schuim waaraan wy lekten. Maar ik wist beter, en durfde 't niet zeggen, noch
aan hem, noch aan myzelf. Ik vreesde te zeer dat het aan m'n maag haperde, en
schaamde my over de gezondheid die ik, al te zedig, voor ziekte hield.
Hy wist reeds in die dagen, met meer dan verdedigbare zekerheid, alles wat sedert
eeuwen ondoorgrondelyk bleef, en steeds blyven zal, voor eerlyke nuchtere
wysheidzoekers van zesmaal zyn ouderdom. En wetende is hy gestorven vóór de
tyd aanbrak, waarop hy misschien zou geraakt zyn tot de overtuiging dat z'n eerste
weten ydel was. Den stryd, eerst tegen twyfel, later ten gevolge van twyfel, heeft
hy nooit gestreden.
Hy geloofde, en stierf slechts.
Ik bleef leven om te kampen.
Als de meesten vond hy by z'n overgang van wieg tot kinder-
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kamer, alle waarheden pasklaar op 'n stapeltje byeengelegd, en hy heeft het daarmee
uitgehouden tot z'n einde toe. Ook hy maakte verzen, en schone, als hy wilde. Een
staal? Ziehier, en proef er uit hoe de Krummacherse zekerwetery daarin voorheerst.
Maar zie er ook z'n hartelykheid in, schoon ik erken dat verzen weinig waarde
hebben op dit stuk. Ik zou dan ook op z'n vriendschap weinig staat hebben gemaakt,
als ze zich nooit anders dan in rym geopenbaard had. Ze was innig.
Neem van myn vriendenhand deez' onbesmette bladen...

Die regelen stonden namelyk in een album dat hy my ten geschenke gaf.
En neem opnieuw myn vriendenhart er by;
Houd van der zonden smet het pad uws levens vry,
En wandel op bebloemde paden.
Neen, neen, 't zyn hier op aard niet enkel schone dagen!
Soms waaien buien woest en wild...

Daar wist de beste, lieve, edele jongen niets van. Maar wáár is het!
Doch lichter is de last dien men tezamen tilt,
En 't wicht dat trouwe vrienden met ons dragen.
Deel met my vreugde en leed, naar God ons die zal geven,
Maar wat zyn Vaderhand ons ook op aard bereid',
O, delen we eens by hem der Heemlen zaligheid,
Die dag licht zonder eind, kort is de nacht van 't leven.

Het herdenken maakt my te weemoedig voor kommentaar. Wat de ‘smet der zonde’
aangaat... met al m'n genie ben ik een goed mens geworden. Vraag er m'n vrouw
en kinderen naar, en onze meid. Heel veel ergers dan dat vrome liegen over dien
vervelenden Krummacher heb ik nooit uitgericht.
En vaak deed ik betere dingen dan 't afbuitelen van de Overveense duinen. Maar
't is me altyd kwalyk genomen.
‘Buien? Woeste buien?’ Beste Abraham, gy waart profeet, toen ge die woorden
neerschreeft op 't eerste ‘onbesmette blad’ van dat album.
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‘Buien?’ Stormen waren het. Stormen zyn het nóg. Sedert jaren giert my de orkaan
om de oren. Sedert jaren zoek ik vruchteloos naar haven en ree, en toch, toch ben
ik niet yverzuchtig op den spoed en 't gemak van uw reize. Luctor et emergo. Emergo!
Dat is ook iets, nietwaar, al zie dan ook 't al te ruw heen en weer geslingerd hulkjen
er wat haveloos uit, en minder net dan wélvarende ruïnes... dan die te Wyk by
Duurstede byvoorbeeld. Zodra Bismarck my annexeert zal hy my zeker laten
*
opknappen en dan, lieve welmenende ziekelyke-verzenmaker, voteer ik u een
bedevaart naar den Blinkert. Maar stoeien in 't zand doe ik niet meer, en ook verkies
ik geen Pruisische onderofficieren te logeren. Daarby blyf ik sedert het slot van m'n
‘Een en ander over Pruisen en Nederland’ q.v.
Wat overigens die stormen aangaat, ik vrees te vomeren als 'n Kaapse duif, zodra
ik eindelyk eens zal neergestreken zyn op vasten grond.
Dat stygen en dalen van den bodem in bergstreken heeft een zeer eigenaardigen
invloed op de methode, volgens welke de bewoners u den weg wyzen, en dit is zelfs
het geval op plekken waar niet de minste helling te bespeuren is.
‘Gehen Sie nur die Strasse hinauf’...
‘Erst links, und dann grad hinunter’...

Aan zo'n auf en unter heeft men niet veel. In steden die - al zy 't dan op vlak terrein
- langs een rivier gebouwd zyn, beduiden die woorden: stroom-op, stroom-af (zu
Berg, zu Tal, amont, aval, 't maleise ke-oedik en ke-hilir) maar wie nu niet weet of
hy de rivier rechts of links van zich heeft, kan ook niet bepalen

*

Opknappen. Namelijk my, ruïne. De zetter van ‘Het Noorden’ wilde my hier door Bismarck
doen opknopen. Dit is wel niet zeer zachtmoedig, maar wreder nog noem ik de redactie van
dat blad, die na de correctie op zich te hebben genomen, met zulke verminking van den zin
myner woorden genoegen nam. Ook op andere plaatsen zyn de drukfouten ergerlyk.
Tinnen van een kasteel zag ik veranderd in tuinen, ik koesterde waar ik gehoest had. Elders
werd een gehele regel uitgelaten, enz.
Aan zulke mishandeling is de Nederlandse publicist overgeleverd. Ik verwys daaromtrent
naar de noot by blz. 583 myner Duizend-en-enige Hoofdstukken over Specialiteiten (blz. 645).
(1871)
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waar ze heenloopt, en blyft dus na zulke terechtwyzing zo dom als hy was. Het
stadsbestuur te Keulen heeft dit bezwaar uit den weg geruimd. De kleur der
naambordjes in de hoofdstraten van die stad duidt de loodrechte of evenwydige
verhouding tot de rivier aan, en zekere pyltjes die den loop van den stroom
aanwyzen, stellen den Hollander in de gelegenheid te weten welke richting hy te
kiezen hebbe, indien hem de min loffelyke maar soms verklaarbare lust mocht
bekruipen, zyn vaderland den rug toe te keren. Dit is inderdaad een groot gemak,
vooral omdat de onoverdekte Keulse straatgoten een koppig waterpas in acht nemen,
dat - als in de politiek - een onwelriekenden stilstand ten gevolge heeft.
Dit moet men erkennen, de oude Sonnenwirt had pyltjes noch vlietend riool nodig,
om my begrypelyk te maken waar ik wezen moest, toen ik hem vroeg of nog altyd
de toren te bezien was?
- Gewiss! Gehen Sie nur hinauf, und... he, da oben... es kommt jemand... bleiben
Sie da, schreeuwde hy. En tegen my: Sonst geht er fort, wissen Sie...
- Met wien spreek je, Alter, vroeg ik nog al verwonderd, want hy scheen 't woord
te richten tot 'n paar mussen die tjilpend op een brok muur zaten uit te kyken naar
een geschikt woninkje tegen 1 Mei.
- Mit dem Pórtjeh, sonst geht er fort... dort oben steht er... da! Langs de mussen,
door de nog kale takken van 't geboomte heenziende, ontwaarde ik inderdaad myn
welbekenden toren, of althans iets er van. Myn volslagen gebrek aan
locaal-geheugen was oorzaak dat ik hem niet daar gezocht had. Ook kwam hy me
minder hoog voor dan vroeger. Dit is trouwens, als men wat ouder wordt, met veel
dingen 't geval.
En tevens zag ik iets als tegen den toren aangeplakt, dat zeer goed kon doorgaan
voor een zu ziviler Versorgung berechtigte persoonlykheid. De Bismarckse
beschermeling stond op het bordes van de yzeren trap, die door de vaderlyke zorg
der regering in den buitenmuur was geklonken, om den bezoeker toegang te verlenen
tot de eerste verdieping. Daar aangekomen, kon de welkome vreemdeling een
handje helpen in 't zivil versorgen, door het zesmaal te duur betalen van de gevlekte
lichtprentjes waarop iets van Sonnenberg te zien is. Ook kan men
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daar 't portret kopen van keizer Adolf. Het is sprekend gelykend. Dit ben ik naderhand
tot myn grote voldoening de visu te weten gekomen. Toen ik het origineel voor 't
eerst zag... maar we zyn nog zo ver niet.
Ik heb het woord portier wat vreemd gespeld, om 't by benadering myn Alter na
te doen, die als z'n meeste landslui scheen te protesteren tegen 't gewicht der laatste
sylbe van een frans basterdwoord. Nu, 't is hun niet kwalyk te nemen. Vooral niet
als we letten op de moeite die wy hebben om vele duitse woorden behoorlyk te
accentueren, byv. die met un privans beginnen. Laat een Hollander overluid het
opschrift lezen van de bordjes die in een afgelegen hoekje straf bedreigen tegen
morsigheid, ik verwed drie tegen één dat hy zeggen zal: verun-rei-nigt, enz.
Zonderling is 't, dat we van een vreemde taal - als we 't zo ver brengen - zelden
meer leren dan de betekenis der woorden. Sommigen verheffen zich tot de kennis
der frazen. Weinigen dringen door tot de idiotismen. Byna niemand wordt meester
van den toon, den deun, de melodie. Geen Hollands meisje zal op echt duitse wyze:
aber Philippiiiihne! leren zeggen tot het vriendinnetje dat haar een klosje garen of
een minnaar afsnoepte, en ook 't: O, du abscheulicher Mensch! in den mond ener
duitse dame is onnazeggelyk... naar men beweert. Zelf gehoord heb ik dien uitroep
niet.
Pórtjee dus, of Pórtjeh.
- Ein Pórtjeh, Alter? Wie steht es denn damit? Das war doch früher nicht der Fall.
Damals...
Ik beken dat ik aan Staccata dacht, en aan uitgesleten wenteltrappen.
- Früher? Ja, damals...
Hier volgde 't relaas van de Pruisische overwinningen, en de zivile Versorgung.
In godsnaam, dacht ik, myn toren moet ik weerzien, al stuitte my dan ook 't
meeversorgen tegen de borst.
Of Staccata ook versorgt was? En zivil?
Daarnaar vroeg ik niet, schoon 't me wel interesseerde, maar ik was bevreesd te
horen dat ze nog altyd niet geannexeerd was.
Ik betaalde m'n Holländer en kroop uit den kuil waarin de Wirtschaft ligt, om den
anderen kuil te bereiken waarin de toren
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staat, die den omtrek niet beheerst van den groten kuil waarin keizer Adolf z'n
versterking heeft aangelegd. 't Is 'n kuilige historie. De horizontaal gerichte blikken
van den beschouwer die op het plat van den toren staat, stuiten op een kring van
heuvels die, boven zyn standpunt uitstekende, hem byna zouden doen geloven dat
hy in een put zit. Eerst na 't heenzien over de - alweer netjes gerepareerde - tinnen,
wordt hy teruggebracht tot de vroegere mening dat hy inderdaad een toren heeft
beklommen. - Grüss-Gott, Herr Ritter, Kastellan von und zu Sonnenberg! Met deze
woorden stapte ik van 't bordes in de lenden van den toren. Ik wou den pórtjeh doen
voelen dat ik wist hoe 't hoort, en meer met ridders en burchten had omgegaan.
Misschien ook lag er in m'n ouwerwetsen groet wat spot met de nieuwe kalk. Gedeerd
heeft het den pórtjeh niet. Even gezond als voor myn groet, vertelde hy my in welk
jaar zyn verheven put gebouwd was, hoeveel verdiepingen er in waren, en dat hy
fotografieën te koop had...
- Und hier, zeide hy een valluik openende, hier war das Gefängnis...
Ik staarde er in, maar zag niets. 't Was barbaars donker in dat gat. Met
belangstelling vroeg ik of daar beneden wel alles behoorlyk gewit was?
- Ganz neu repariert... ganz neu... repariert und restauriert, alles!
- Und gehörig angestrichen?
- Freilich!
Hy zal me voor 'n metselaars-leerjongen hebben aangezien, die op z'n beroep
reisde.
- Ah so, zei ik als voldaan. Und diese Bildchen?
- Der Preis ist nach Belieben, hernam de man, waaruit ik opmaakte dat hij myn
middelen - en, vooral na m'n vreugd over 't witten, myn mildheid - hoger taxeerde
dan z'n eigen onbeschaamdheid. Nach Belieben, und dieses Pórtreh...
Ik betaalde schappelyk voor de voddige prentjes, en bedankte voor 't portret. Maar
ik keek dien Adolf goed aan, om hem te herkennen als ik hem eens weer mocht
ontmoeten... gelyk te verwachten was. Want ik voorzag dat ik weldra behoefte
hebben zou aan wat genezing van m'n Pórtjeh en z'n pruisisch witsel.
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Onder den grond
Was 't Sir Joshua Reynolds of 'n ander, die by 't bezoeken van den Tower, geen
enkel voorwerp of locaal zo belangwekkend vond als die éne geslotene deur,
waarachter iets geheimzinnigs verborgen scheen, of... niets?
Niets! O, onbegrensd veld voor de fantasie van den kunstenaar! Elke denkbare
ruimte heeft voor ons arme, kleine, domme mensen, een grens, omdat we niet
geleerd hebben ruimte anders dan door grenzen te bepalen.
Het Niets is, zelfs voor ons begrip, oneindig. In de leegte van het niet-zyn vindt
de luim van den artist plaats om rond te galopperen naar hartelust.
Hém de taak, hém de roeping, hém de wellust die ylheid te bevolken met de
kinderen van zyn verbeelding, van zyn genie!
De eindeloze woesteny van 't onbekende is het domein, het wettig veroverd
koninkryk van den dichter, die 't onzienbare aanschouwt, het ontastbare waarneemt,
het zwygen verstaat. En Reynolds vulde, scheppend op zyn doek, de ruimte die
achter de ongeopende deur was of wezen kon, met de schimmen der afgestorven
koningen van Engeland.
Het doet er niet toe dat hy zich bedroog. Het doet er niet toe of wellicht die deur
het hok afsloot, waar 'n vorige concierge afgedankte prullen bewaarde. De ernstige,
fluisterende, bleke, zwevende gestalten die Reynolds te voorschyn riep op zyn
paneel, waren geschapen door hém, bestonden door hém, behoorden hém... hém,
den schepper uit niets, den bevolker der ongeziene ruimte.
Ik beken dat ik aan dit alles niet dacht toen ik, na enige minuten op het plat getoefd
te hebben, my gereed maakte den toren te verlaten. Maar juist toen ik, weergekeerd
op de eerste verdieping, myn voet wilde zetten op 't aangeplakt bordes, riep Fancy
my terug. Ze lichtte het valluik op - handiger dan de pórtjeh,
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voorzeker! - wees met de ene hand naar de donkere diepte, greep met de andere
my fors aan, en smeet me er in.
In die diepte, o belangstellende lezer, maakte ik een aanvang met de
Millioenenstudiën, waarvan ik u de resultaten wil mededelen.
Gelyk een sneltrein, die de tussenstations met voorname minachting voorbystoomt,
hield ik me niet op aan den bodem der put. Indien daar misschien deze of gene
heeft zitten wachten op reisgelegenheid, zal hy zich hebben moeten vergenoegen
met 'n later trein. Ik viel dóór tot diep onder den grond, en kwam niet tot rust, voor
ik me in een vry ruim locaal bevond, waar een menigte kleine mannetjes byeen was,
die ik allen terstond herkende. Ik had hen namelyk in '34 en '35 in de Amstelstraat
te Amsterdam gezien, toen ik in de toenmalige ‘duitse komedie’ voor 't eerst een
opera-voorstelling bywoonde: Hans Heiling! Ja, zy waren het, die lieve goedaardige,
hulpvaardige kaboutermannetjes, kobolden en gnomen. Ze waren allen in 't grys
gekleed, en droegen brandende smeerkaarsen op 't hoofd, zeker om in 't donker
elkaar niet omver te lopen.
- Een gast, een gast! riepen zy. Spoedig, zegt het den Meester. De Meester werd
ylings geroepen, en waarachtig hy was het... Adolf!
In z'n kleding zou hy niet van de anderen te onderscheiden zyn geweest, maar
by 't schynsel van de smeerkaarsen zyner hofhouding, herkende ik duidelyk het
versmaad portret van zo-even.
- Wel, dat doet me plezier, riep de goede man. Hoe kom je hier?
- Fancy smeet me...
- Nu, daaraan heeft zy wel gedaan. Hoe meer gasten hoe liever. Sedert langen
tyd zond ze ons niemand. Hoe heette ook de laatste dien zy ons toewierp, kindertjes?
- Heine, Meester. Heinrich Heine!
- Juist. Dat is een jaar of twintig geleden. 't Was een zonderling wezen. Hy schreide
lachend, en zyn vrolykheid stemde ons treurig. Jammer dat hy verzen maakte.
Overigens was de man zo dom niet. Maar nu iets anders. Waarmee kan ik u dienen?
Een schoteltje kwarts? Een slaatje van yzer? Gestoofde salpeter? Spreek op en
doe of ge thuis waart. Glimmerschiefer?
- Majesteit...

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

37
- Zo heet ik hier niet. Myn naam is Adolf, of... Meester, als ge dat liever zegt, maar
ik ben dit niet altyd, want die dingen gaan in de onderwereld by periodieke electie.
Vroeger heerste hier een soort van erfopvolging, maar ze is afgeschaft, sedert men
ontdekte dat sommige voorzitters van onze republiek zich schuldig maakten aan 't
voortbrengen van onbekwame zoons en liederlyke kleinkinderen. Is dat daarboven
ook zo?
- Neen Meester, juist andersom. Daar hebben de knapste kinderen onbekwame
ouders en liederlyke grootpapa's. Door voortdurende erfopvolging worden de
geslachten der voorzittende meesters hoe langer hoe bruikbaarder, vooral daar zy
zich nooit vermengen met familiën wier leden niet voorzaten in de republiek. De
rasverbetering gaat alzo ongestoord haar gang.
- Potztausend! Daarvan heeft die Heine my niets gezegd. Maar neem plaats, en
zeg me wat gy gebruiken wilt? Houd je van geroosterde stalactieten met 'n sausje
van druipwater? Wil je kalk? Ze is vers...
- Bewaar me! riep ik. Ik had m'n bekomst van verse kalk! Meester 't is me niet om
eten of drinken te doen. Bovendien, ik heb zo-even een Holländer gebruikt...
- Ieder z'n smaak! Maar wat is dan eigenlyk de reden van je komst?
- Meester, ik wilde gaarne iets leren, en daar uw gnomen...
- Ah zo... je wilt gnosis! Nu, daarmee kunnen wy je dienen. 't Is juist vanavond
zitting onzer akademie. En van welke soort is de kennis die ge hier woudt komen
opdelven in de diepte?
- Meester, er zyn daarboven vele zaken niet als ze moesten wezen. Wat ik u
zo-even zeide over de voortreffelykheid der voorzittende meesters...
- Dat weet ik al. Heine leerde ons spot verstaan.
- Des te beter. Maar nu zal ik niet spotten. Daarboven is niet alles zo goed als
het, met eerlyke gebruikmaking van de onveranderlyke wetten der lieve Natuur,
wezen kon. De goedige aarde levert voedsel genoeg, en toch wordt er gebrek
geleden door de mensheid...
- Ik zal ze wat yzer zenden.
- Om 's hemels wil, doe dat niet, Meester! Ze eten het niet, en maken er ballen
van om elkaar dood te gooien.
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- Wat salpeter?
- Nog erger! Ook dat eten ze niet, en gebruiken het om die ballen voort te blazen.
Neen, hoor me geduldig aan...
Dit beloofde my de Meester.
Hy wenkte my plaats te nemen op 'n stenen bankje in een uit den wand gehouwen
nis.
- Er zou voedsel in overvloed zyn, ging ik voort, en toch hebben velen niet het
nodige. Er is daarboven kennis genoeg te zamelen, en toch kwynt een zeer groot
deel der mensheid weg in walglyke onwetendheid. Er is daar stof genoeg voor
algemene vreugd, voor genot, voor geluk... en toch, Meester, toch blyven jammer
en leed hoofdtoon in de geschiedenis van dat arme mensdom!
Meester, ik heb vyftig jaren op die aarde rondgedoold, en zelf veel geleden, maar
sedert ik de gaaf ontving myn voelen tot denken te maken, en verstand te scheppen
uit de bron van het hart, sedert dien tyd was my niets zo bitter als 't aanschouwen
van de algemene ellende die voortdurend de plaats inneemt van mogelyk algemeen
geluk.
En steeds kwam daarby de gedachte in my op: o, als ik te bevelen had... si j'étais
roi!
Ik zocht macht om goed te doen.
Maar Meester, die macht bleef uit, vooral nadat ik, herhaaldelyk getracht hebbende
goed te doen zónder haar, hoe langer hoe machtelozer werd gemaakt door de velen
die, die...
- Belang hebben by het kwade?
- Meester, gy hebt het gezegd! Ik streefde dus naar macht, en doe dit nog... op
den nanoen van myn levensdag. Is het te laat? Om te slagen... misschien. Om te
pogen... neen!
- En langs welken weg hebt gy getracht uw doel te bereiken? Ik wed om al wat
gy wilt, dat ge begonnen zyt met een kasteel te bouwen op 'n hoogte... in de lucht
misschien?
- Neen Meester, ik bouwde geen kastelen... zelfs niet in een kuil, zoals uw
Sonnenberg.
- Hm, ik verzeker je dat dit in myn tyd de nieuwste manier was, haute nouveauté
uit... Ambarawa. Die generaal Van der Wyck was een groot man.
- Meester, gy hebt het alweer gezegd. Maar ik ben treurig, en
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wenste u ernstig te zien. Gy vraagt naar de middelen die ik aanwendde om te
geraken tot de macht die geluk geven zou? Lyfeigenen die torens voor my bouwden,
had ik niet. Ik erfde geen koninkryk, geen prinsdom, geen titel... Meester, ik moest
de tering naar de nering zetten. Ik bezat slechts myzelf.
- Als gy u daar juist hebt uitgedrukt, waart ge ryk.
- Dan moet myn uitdrukking onjuist geweest zyn, en ik neem haar terug. Neen,
ik bezat niet eens myzelf, want het goede dat in my was, werd voor een deel, voor
een groot deel, machteloos gemaakt door een tal van aandoeningen, driften,
onvolkomenheden...
- Dat heb ik altyd en overal opgemerkt. In elke vesting zyn verraders, en ieder
leger heeft z'n Spitzbuben en treinvolk. Maar de kern, de kern, daarop komt het aan!
- Nu Meester, de kern was goed. Ik moest dus woekeren met het weinige dat ik,
onbezwaard, in myzelf te myner beschikking vond...
- En die woeker slaagde niet. Misschien woekerden anderen met u. Zo gaat het
meer. Maar waaruit bestond dan uw kapitaal?
- Ik had goeden wil...
- Le chemin de l'enfer en est pavé.
- Opmerkingsgeest...
- Dat zal u te pas komen als ge straks les neemt by myn gnomen.
- Ik was dichter...
- Weet men dat?
- Ik vrees ja, Meester.
- Welnu, dat hadt ge moeten voorkomen. Den dichter zal alles gelukken, mits hy
zorge zyn rang te verbergen. Maar hy wordt gewoonlyk verklapt door 'n ellendigen
treinsoldaat: hovaardy. Een prins die incognito reizen wil, moet geen goud te grabbel
gooien. Was gilt 's, dat ge zo-even uw Holländer met 'n guinje betaald hebt...
- Neen Meester, ik had vele redenen om niet meer dan acht kreutzers te geven.
- Lieg niet. 't Waren er negen. Want ge versmaaddet den énen, dien Staccata u
wilde teruggeven. Ook wierpt ge haar een koninklyken blik toe. Die blik en die
kreutzer yken u - door tegenstelling met den vloekenden rood-ouwel vooral - in
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haar oog tot een hoger, dat is: vyandig wezen. Staccata ziet u...
- Voor 'n prins aan?
- Neen, voor 'n gek. Als ze trouwen moest, en kiezen tussen u en den student,
koos ze hém. Ze begrypt hem beter. Ook zy zou kibbelen over de vertering, en ze
neemt liever haar deel aan de opbrengst der schraperigheid van 'n gewoon mens,
dan dat ze zou meedragen in de kosten uwer óngewoonheid. De wereld nu is vol
Staccata's. Wie 'n Holländer wil gebruiken, moet geen cent meer betalen dan zo'n
ding waard is, op straffe van beetgenomen te worden. Maar waarom zaagt ge dat
meisjen, of liever die vrouw - want gesetzt is ze! - zo aan?
- Meester, ik meende my te herinneren...
- Gekheid! Die Staccata heeft heel ándere histories bygewoond op de
wenteltrappen van myn Sonnenberg. Ze was reeds voor veertien jaar sedert lang
geen kind meer, en eigenlyk was ze dat nooit... juist andersom dan gy, die 't toen
waart, en 't misschien altyd blyven zult... hm... Koninkryk der Hemelen! Maar laat
nu verder horen wat uw uitrusting was in den stryd tegen onmacht?
- Ik geloof standvastigheid te bezitten. Nooit gaf ik een plan op.
- Daarin kunt gy recht hebben.
- Nietwaar Meester? Hoe zou ik anders hier zyn? Ik zocht de middelen die tot
macht leiden... eerst in den Hemel...
- Dat spreekt vanzelf. Het is de gewone fout van alle beginners. Wie geen raad
weet, kykt naar 't plafond.
- Daarna zag ik óm my, en trachtte te leren wat ik niet wist, te begrypen wat ik
niet verstond, te kunnen wat ik niet kon.
- Ge waart op den goeden weg.
- Dat bleek my geenszins, Meester. Ik erken weinig geleerd en weinig begrepen
te hebben, maar... mag ik rond zyn?
- Wel zeker. Daartoe ben je hier.
- Het komt me voor, dat ik niet nóg minder wist, niet nóg minder doorgrondde dan
vele anderen, die toch beter slaagden.
- Dat ligt aan de soort, niet aan hoeveelheid of diepte der kennis. Tot slagen is
niet nodig dat men veel begrype, de eis is dat men juist dát wete wat tot slagen
nodig is, al ware het weinig. De rest noem ik liefhebbery-bagage, die ons zonder
praktisch nut op grote onkosten jaagt. Men moet zyn krachten concentreren...
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- Ik zie de juistheid hiervan des te beter in, daar ik opmerkte, hoe anderen door die
taktiek tot betere uitkomsten geraakten, dan my met de grootste inspanning mogelyk
was. En vooral was dit het geval by hen die dit concentratie-systeem toepasten op
één zaak: op... geld.
- Heel natuurlyk. Het aantal hefbomen, die vroeger de maatschappy in beweging
brachten, of dwongen tot betrekkelyk stilstaan, is verminderd. Brahma, Vishnoe,
Çiwa zyn onttroond. De Olymp staat leeg. De Katholieke halfgoden zyn aan 't
verhuizen. De zogenaamde hervorming, die alle edelmoedige aspiratiën tot
verbetering drie eeuwen lang in slaap wiegde, heeft weldra uithervormd, en zal
eenmaal in de geschiedenis der mensheid staan afgetekend als 'n dwarssteegjen
op de heirbaan van vooruitgang... neen, als 'n cul-de-sac, waarin de zoekende geest,
met groot verlies van tyd en kracht, vruchteloos een uitgang meende te vinden. De
riddertyden... belooft ge myn oordeel over de hefbomen die toen alvermogend
werkten, geheim te houden? Zult ge er niet over spreken, zelfs niet in uw feuilleton
van 't Noorden?
- Ik beloof het, schoon me die voorzichtigheid bevreemdt, na den vryen toon
waarop ge u over het protestantismus hebt uitgelaten.
- Het protestantismus is aan z'n naam verplicht, genoegen te nemen met elk
protest. De ridders uit myn tyd... maar ik reken op uw discretie, want ik wil me niet
brouilleren met hun nazaten in leeuwen, adelaars, olifanten, kousebanden en
eikenloof. Ge belooft my dus...
Ik beloofde, en mag dus den lezer niet oververtellen dat de hooggeboren
ridderschap der middeleeuwen, volgens de opinie van den goeden Adolf, een
lafhartige, gemene, wrede, zeer onridderlyke bandietentroep was.
- En wat kwam er na dien Schwindel, ging de Meester voort, laat zien...
hofkabaaltjes, nieuwere krygstaktiek, godbeter 't!... diplomatie: in-tweeën-vouwery...
't woord is zo mal niet gekozen, maar toch zeg ik: god beter 't! En - god betere 't
voor de derde maal! - maîtressen-Wirtschaft! Eindelyk, na de apocriefe historie met
dien theeketel der tante van James Watt, na Fulton, na den armen Salomon von
Caus...
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- De industrie!
- Ja, de industrie... verschoon me een ogenblik, ik heb huishoudelyke bezigheden...
De Meester riep een kobold, die zoveel of zo weinig als loopjongen scheen te
wezen, en gaf bevel tot het maken van yzer, millioenen, millioenen centenaars. Er
scheen spoed by...
- Ze gebruiken tegenwoordig daarboven verdammt viel, zeide hy, weder naast
my plaats nemende. De navraag is zo groot, dat ik in de stellige overtuiging verkeerde
dat ze 't aten. Waar waren we ook?
- We waren genaderd tot den sterken hefboom die thans de wereld regeert, tot
de industrie, Meester.
- Juist! Welnu, waarom heb je geen luciferfabriek opgezet? Waarom niet een
handel ‘in kurk en kurken’? Dat is zielverheffend. Wat zeg je van een ‘kantoor op
Portugal en de Middellandse zee’, dat wil zeggen dat je onrype messina's-appels
opkoopt in 't groot, en die in 't klein doet rondventen langs de straten. Heb je geen
lust in 'n ‘assurantiezaak’? Of, als je dit te eenvoudig mocht zyn, in een
hérverzekeringsstandje? Dat kleedt 'n mens! O, het veld der industrie is ruim! Daarop
is plaats voor iedereen. Neem aandelen in indische spoorwegen, liefst als je neef
of zwager minister van koloniën is. Dat rendeert, al zyn de wegen slecht gelegd...
een verantwoordelyk minister is altyd verantwoord. Of wilt gyzelf minister zyn? Dat
's ook industrie. En als ge meent daartoe niet... gediplomeerd te zyn, niet genoeg
saamgevouwen, wat belet u de myngeldenjacht, op publieke verkopingen? Dit is
een zeer dichterlyk beroep. Een handel in wynvervalsings-middelen is ook niet
kwaad, tenzy ge de voorkeur geeft aan 't fabriceren van koffiebonen uit gebruind
roggemeel.
- Meester, ik wil geld, geld, geld! Is het niet anders te verkrygen dan op de velerlei
manieren die gy opnoemdet?
- O, ik was niet ten einde. By-lange-na niet! Daar is nog...
- Verschoon my, Meester. De keus is ruim genoeg, en wie niet tevreden is met
de vele middelen die gy hebt opgenoemd, vind ik al te keurig. Ik zoú dan ook kiezen,
indien my niet nog een ander middel bekend ware, dat me beter aanstaat dan uw
half verrotte messina's-appels en geheel verrotte... andere dingen.
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Industrie dus! Leefden we in Indië, ik zou cosmogonieën scheppen. In Egypte?
Dromen uitleggen, kuisheid verkopen en koren zamelen. In Arabië? Paardenfokken
en vertellingen dichten. In Skandinavië? Ik zou de voorste zyn der Vikings, koning
der zeekoningen, de woedendste der Berserkers. In uw riddertyden? In m'n
nachthemd zou ik reuzen verslaan, en, zónder hemd zelfs, den stryd opnemen tegen
de yzeren mannen die 't ontkennen durfden dat myn Fancy hoger staat dan hun
heilige maagd...
- Die uitdaging is zo dapper niet, sedert gy weet dat ze zich wel wachten zouden
te verschynen. Maar ga voort. Ik ben benieuwd wat ge nu wilt doen, nu, in dezen
tyd. Wat hoor ik daar? Kobold No 17009, ga eens kyken wat daar-ginds boven te
doen is? Een zonderling gebrom! Ik hoor 't rammelen van metaal - yzer is 't niet het schynt goud en zilver te zyn. En er wordt Frans gesproken... één deun! Ik versta
er niets van. Welnu ga voort, wat wilt ge doen in dezen tyd?
- Ik wil geld Meester, en veel, veel, veel. Ik wil meer goud dan gy yzer kunt maken
in honderd weken, al werkten al uw gnomen en kobolden mee. Ik moet me een
plaats kopen in de volksvertegenwoordiging...
- Worden die plaatsen gekocht?
- Indirect ja. Of liever ze worden door en met geld verkregen zonder betaling. 't
Is nog goedkoper dan m'n Holländer. Ik moet dan, dóór of mét geld, me een plaats
veroveren vanwaar ik waarheid kan doen horen aan ministers... een ministersplaats
ook, om de waarheid te kunnen zeggen aan koningen. Geld heb ik nodig om zelf
koning te zyn, opdat ik het recht en de macht bezitte, goed te doen aan het volk...
liefst zónder ministers. Geld heb ik nodig voor legers, om mensenslachtende vorstjes
te onttronen in Afrika... en andere werelddelen. Geld om bevoegdheid te kopen tot
het nazien der boeken van weeshuizen en armeninrichtingen. Geld voor
volksbibliotheken...
- Ge wilt dat het volk lezen zal?
- Zó ver gaat myn eerzucht niet. Ik wenste dat het in staat werde gesteld lezen
te leren, een kunst die nog in haar kindsheid is. De meesten brengen 't daarin niet
veel verder dan nodig is voor 'n benoeming tot briefbesteller. Ik heb geld nodig,
Meester, tot het bezoldigen van onderwyzers in de natuurkunde, geld voor
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algemene hygiëne, geld tot het wegruimen van rivierdyken, die vervloekte oorzaken
van watersnood en verzande havens. Geld tot het uitwissen van grenzen, geld voor
vruchtbomen langs de wegen, geld voor den beul...
- Hè?
*
- Ja, pensioen. Geld ter ondersteuning zonder smaad van invalide burgers, geld
tot betaling van - desnoods onvrywilligen - arbeid derzulken die arm werden door
traagheid. Geld voor ware, d.i. veredelende kunst. Geld voor beschaving. Geld voor
genot. Geld voor geluk. Geld voor deugd! En, Meester, zóveel geld wenste ik, dat
er, ná dit alles... maar ik vrees onbescheiden te worden?
- Volstrekt niet. Je moogt hier zeggen wat je wilt... maar weer hoor ik dat eentonig
gerammel en dien fransen deun. Kabouter 317½ bis, ga eens zien waar 17009 blyft?
Nu schynen ze met papiertjes te frommelen... ga voort, wat wenstet gy, na dat alles,
nog meer?
- Meester, na dát en veel meer nog gedaan te hebben door de macht die het geld
geeft... maar ik durf waarlyk niet...
- Kom-aan, wees niet kinderachtig. Nur Lumpe sind bescheiden, heeft m'n vriend
Goethe gezegd - en dat is byna waar - spreek op!
- Ik zoude wensen, Meester, dat er, ná dit alles, nog iets overschoot om myn lief
gezin te behoeden tegen gebrek.
- Ik moet erkennen dat ge 't recht hebt, niet voor 'n Lump te worden aangezien...
wat beduidt toch dat ritselend gekreukel van papiertjes? Nummer Half-dertien,
onderzoek gy nu eens, wat de oorzaak is van dat leven schuins boven ons, in 't
**
zuid-west-ten-zuiden? Men kan z'n eigen yzermaken niet verstaan. En gy, ga voort
vriendje, en zeg me nu eens eindelyk, wat ge hier beneden komt uitvoeren?
- Meester, Fancy zond me tot u die heer zyt in 't ryk der kobolden en aardgeesten...
ik wil door uw gnomen onderwezen worden in de kunst van rykworden.
- Dem kann geholfen werden, riep Adolf.

*
**

Toen dit geschreven werd, was de doodstraf nog niet afgeschaft.
De ruïne Sonnenberg ligt N.O. t. N. of N.N.O. van Wiesbaden.
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De auteur wordt gekapitteld, en verzoekt den lezer daarvan het
zyne te nemen
Dem kann geholfen werden, had Adolf gezegd, zonder acht te slaan op wat hy
zeide, want by voortduring hielden hem de geheimzinnige geluiden bezig, die zich
een weg baanden door de spleten van 't gewelf:
- Messieurs, faites le jeu!
- Le jeu est fait!
- Rien ne va plus!
- L'or va au rouleau!
- Moitié à la masse!
- Dix louis au billet!
- Trois... quarante!
- Un... un après! La carte est noire...
- Rouge gagne et couleur!
- Rouge perd, la couleur gagne!
- Onze, noir, impair et manque!
- Trente-six, rouge, pair et passe!
- Aux quatre premiers, s.v.p.!
- A cheval, neuf à douze!
- Transversale, treize à dix-huit!
- Zéro!
En tussen dat alles in, hoorde men het rollen van muntstukken, 't glitterend
geschuifel van bankbiljetten. Soms ook, maar zelden, het gekibbel van spelers.
Ik kon niet langer zwygen, en zonder op de terugkomst van de uitgezonden boden
te wachten:
- Meester, riep ik, gy hoort de echo van de bank te Wiesbaden. Daar wordt
gespeeld - men noemt dat spel, o goden... is er sarriger lusus a non ludendo
denkbaar? - dáár wordt gewonnen en verloren, dáár wordt getournooid à outrance
tussen lichtzinnigheid en moed, tussen hartstocht en koelbloedigheid, tussen
vertwyfeling en hoop! Dáár is een der scherpst-geslepen brand-
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punten van den fellen Kampf ums Dasein dien wy, arme mensen, genoodzaakt
worden, wormpjes, atomen en zonnestelsels na te stryden. Dáár, Meester... ik vocht
liever mee op dát terrein, dan nu op m'n ouden dag te gaan schacheren in kurk,
roggekoffie of assurantie. Meester, ik verzoek u my door uw gnomen te doen
onderrichten in de kansrekening.
- Dem kann geholfen werden, zei Adolf nog eens, en ditmaal zonder verstrooidheid.
Kabouter 0/0, laat wat ertsblokken brengen, en zet ze in orde. Er is grote vergadering
vanavond. Zorg voor veiligheidslampen, en denk aan suikerwater voor de redenaars.
Daarop wendde hy zich weder tot my en vroeg:
- Wat bewoog u tot de mening dat myn kaboutermannetjes iets van de
kansrekening verstaan?
- Fancy heeft me hierin gegooid. Zyzelf moge verantwoorden waarom!
- Ze is verantwoord! Er bestaat tussen fantasie en verstand een soort van
overeenstemming waarvan gy mensjes u zelden rekenschap geeft, schoon gy toch
iets van de zaak schynt te ahnen, daar ge vaak - en dat is een tweede fout! verbeelding en oordeel verwart. Men is, daar boven ons, gedurig bezig met de al
te goed gelukte oplossing van 't probleem: hoe men dwalen kan tegelykertyd op
tweeërlei wys, en dit heeft ulieden geleid tot de zotte mening - uw derde fout! - dat
er kans is op 't terugvinden van den rechten weg, door van die dwalingen 't
gemiddelde te nemen. Daarover misschien later, als ge na de zitting van hedenavond
nog wat hier blyft. Is dat uw plan?
- Ik moet volstrekt naar boven. De portier zal ongerust zyn, en bovendien, de
lezers van ‘Het Noorden’ wachten op myn millioenen-studie...
- Ik mag lyden dat dit laatste waar is. Ge hebt wel wat recht op belangstelling...
al ware 't om den titel alleen, die goed gekozen is... om de studie niet, maar om de
millioenen. Wat den pórtjeh aangaat, hy zit in de Schenke, beneden in 't dorp, en
schwätzt van Königgrätz en Sadowa...
- Maar Staccata?
- Die is aan 't kibbelen met de meid, over 'n gebroken Schnapsglaasjen, en vindt
nu op haar beurt zo'n onhandigheid ‘zu ko-
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lossal’. Ge hoort het, zy praat den student na. Dat dacht ge niet! Over 't geheel hebt
gy die zeer ordinaire stumperd voor belangwekkender aangezien dan zy inderdaad
is... uw gewone fout! De oorzaak is, dat ge haar persoon verward hebt met de
indrukken die u bezighielden, toen ge 'r voor 't eerst zaagt in '54...
- Ik zal 't niet weer doen.
*
- Dat kunt ge niet beloven. Wat gyzelf eenmaal over politiek evenwicht zeidet is
ook van toepassing op het basculeren der verschillende werkingen van den geest.
Volkomen balans is ondenkbaar... en zou dan ook evenmin te wensen zyn als elke
andere stilstand. Stilstaan, niet-bewegen, is een feitelyke ontkenning van het zyn
dat in beweging bestaat. Wat niet beweegt is dood... neen: is niet. Dat 's nog minder
dan dood. Begrypt ge dit?
- Nagenoeg. Maar ik weet niet of m'n lezers...
- Dat gaat my niet aan, en ik geef ook u den raad daarnaar nooit te vragen. Zeg
en schryf wat u voorkomt waar te zyn, tracht zo duidelyk mogelyk over te brengen
wat Fancy u in de gelegenheid stelt te horen, en laat de rest over aan de toekomst.
Er is veel kans dat men daarboven eindelyk eens zal leren lezen. Nog een paar
generatiën...
- Meester, ik kan zo lang niet wachten!
- Waarom niet? Is 't u dan om de claque te doen? Dat zou me spyten. Ik herinner
me dat ik in myn tyd ook zo mensachtig ongeduldig was, maar na m'n dood vond
ik het dom. Ook ik wou terstond vrucht zamelen, en zaaide slordiger dan 't geval
zou geweest zyn, als ik wat verder vooruit had gezien. Je hebt er geen begrip van
hoe snel de geslachten elkaar opvolgen, wanneer men eerst goed en wel onder
den grond zit. Een moeder meent hemelsbreed ver te staan van haar zuigeling, en
'n paar eeuwen later is de geschiedschryver in de war tussen grootvader en
kleinzoon. Op zekeren afstand smelten alle Ramsessen in elkander, en ik heb
opgemerkt dat er in uw geschiedenisboekjes hele dynastieën 't achterste-voren
gezet zyn. Maar denk niet dat wy onder-den-grond-wezens u zulke blunders kwalyk
nemen. Waarlyk niet! Och, 't doet er zo weinig toe. Iets van meer belang is, dat
gylieden zo onachtzaam omgaat met die ándere ge-

*

Minnebrieven; zie deel II, pag. 79.
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schiedenis, de geschiedenis van uw eigen wording. Al uw Genesissen zyn geen
oortje waard. - Misschien had ik moeten zeggen: geen kreutzer, heller, batzen of
pfennig, omdat ik een Duitser geweest ben... ge ziet het, nationaliteit gaat hier onder
den grond totaal naar de maan. - Uw Scheppingen deugen niet, voornamelyk omdat
er wel bezien nooit iets geschapen werd, of - als dit u aangenamer is - omdat het
scheppen altyd voortduurt. 't Gaat hiermee als met het liefde-devies: ni jamais, ni
toujours, door 'n omgekeerden kyker gelezen. Geschapen wordt er nooit of... immer.
Hola, hei, hé da!
De aardmannetjes verschenen op den roep des Meesters.
- Is er nafta genoeg? Wordt er behoorlyk gewerkt aan salpeter? Wie zorgt voor
kool? Meesterknecht, laat u de werkstalen voorleggen, en zie eens na of er wel by
voortduring alles wordt daargesteld, wat als noodzakelyk gevolg van vorigen arbeid
gefabriceerd worden moet?
De meesterknecht haalde z'n schouders op, als wilde hy zeggen: my te herinneren
aan m'n plicht. Hoe menselyk! Men kan wel zien dat de Meester nog niet lang dood
is.
- Hy heeft gelyk, zei Adolf. Het was dom van me, zulke bevelen te geven aan
baas Logos die meer van de zaken weet dan ik. Ik schreeuwde dan ook maar zo,
om u te doen vatten dat er een dubbelpunt moet staan tussen dat averechts
liefdepraatje en myn bevelen. Logos begaat zulke overbodigheden niet. Wie geen
verstand heeft van interpunctie, moet volgens hem maar ongepunt blyven. Die
onverschilligheid is misschien een gevolg van z'n langen diensttyd. Zyn
opzienerschap dateert van den beginne, dat is: hy stond altyd aan 't hoofd van de
zaken...
Toch zou 'n medaille voor twaalfjarige trouwe dienst den eerlyken Logos slecht
gekleed hebben, want hy was jong en krachtig, en zelfs droeg zyn nooit verwisseld
gewaad niet de minste sporen van slyting. Geen leerjongetje zag er zo fris uit als
hy.
- Onder ons gezegd, fluisterde Adolf me in 't oor, hy is hier eigenlyk de man waarop
alles aankomt, en ik zou terdeeg met de handen verkeerd staan, als-i eens z'n
ontslag nam. Maar dat zal hy niet, dat kan hy niet, want hy heeft aandeel in de
zaken...
- Geërfd?
- Neen, ipso jure. Zonder hem zou de hele fabriek...
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- Niet opgezet zyn?
- Mis!
- Niet geworden zyn wat ze is?
- Half waar, dus ook mis! Neen, zonder hem wás de fabriek niet, want hy is de
zaak. Dit werd reeds op Patmos erkend door iemand die overigens - ik moet dit tot
m'n leedwezen erkennen - z'n verstand ál te wild liet op-en-neerwippen door z'n
fantasie. Het eerste woord dat de arme Joannes tot de wereld sprak, was wáár en
van dieper zin dan begrepen wordt door de meesten dergenen die hem tot 'n heilige
maakten. Het ware te wensen, dat velen wier oordeel iets minder dan 't zyne te
lyden heeft van overwegende verbeeldingszwakte - gy mensen noemt het kracht,
geloof ik - den braven Logos zo ruiterlyk de eer gaven die hem toekomt. Dat zou
veel nutteloos gekibbel hebben uitgewonnen...
Maar, aldus ging Adolf voort, ik ben u nog de uitlegging schuldig van de onbewuste
gegrondheid uwer hoop dat ge hier beneden iets van de kansrekening zoudt te
weten komen. Fancy had volkomen gelyk in de mening dat uw verbeelding daarin
verder zou doordringen dan uw verstand. Gy mensen zyt minder dom dan gezelf
weet...
Ik stond op, en boog.
- Meester, geeft ge my vryheid dat compliment over te brengen aan myn lezers?
- Och ja, als ge meent dat het hun aangenaam wezen kan, en zeg er dan by dat
dit hen te verachtelyker maakt.
Ik ging weer zitten.
...te verachtelyker! Want niet weten, dom zyn, weinig begrypen, ware eer te
verschonen dan dat voortdurend wél begrypen, wél weten, en ánders doen. Gyzelf
zult hedenavond weinig of niets vernemen, dat u óf niet bekend was, óf waarvan
ge de kennis niet zoudt hebben kunnen opdoen boven den grond. De meesten uwer
weten genoeg voor hun behoeften. De fout is dat ge meestal het bekende verkeerd
toepast, en u daarby gewoonlyk laat leiden door indrukken die met weten niets te
maken hebben. Belang, hartstocht, eigenzinnigheid, sleur, mensenvrees... Nu dit
laatste is 't zotste van alles, en wel een blyk dat gy daarboven elkaar meer eer
bewyst dan u vice versa toekomt. Hoe kan een
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mens, die dan toch by ondervinding weet wat buikpyn is en verkeerd oordelen...
hoe kan-i bang zyn voor andere schepsels die evenals hyzelf laboreren aan verkeerd
oordeel en buikpyn? Noch uw deugden, noch uw fouten zyn vrees waard. Geen
uwer driften is bestand tegen een onverwacht speldeprikjen in de kuit. Probeer 't
eens, als ge iemand ziet die verliefd is of 'n moord wil doen. Met 'n paar theelepeltjes
glauberzout op 't juiste tydstip ingegeven, verandert men uw hele toekomstige
wereldgeschiedenis, en zonder de Veuve Cliquot, waaraan Alexander zich te buiten
ging te Persepolis, hadden de Romeinen waarlyk zo'n rol niet gespeeld...
Adolf weidde nog verder uit over al de zaken die anders zouden geweest zyn, indien
deze of gene kleinigheid anders geweest ware. Ik was zo vry hem in de rede te
vallen met de opmerking dat nietigheden die grote gevolgen hebben, juist daardoor
géén nietigheden zyn, en dat 'n wereldgeschiedenis-veranderende speldeprik van
meer belang is, dan de onregelmatigheid in de deklinatie van een wereldzon wezen
zou, indien de gevolgen van zodanig wangedrag ons onbekend bleven.
Waarschynlyk om zich te wreken over de gegrondheid van m'n opmerking - de
Meester was nog niet lang genoeg dood, om alle ydelheid vaarwel gezegd te
hebben... ik leef nog helemaal, helaas! - begon hy uit te varen tegen de door my
veronderstelde mogelykheid van 'n afwyking.
- Pas um Gottes Willen op, dat Logos je niet hoort! Van zó'n suppositie zou hy
buikpyn krygen! Al wat is, moet wezen, en al wat er wezen moet, is. Daarop kun je
staat maken! De meest ordinaire centraalzon doet z'n plicht - háár plicht, zeggen
uw schoolmeesters - en wat gy afwyking noemen zoudt, is de oude, onveranderlyke,
onvermydbare norm. Rechthaberei... juist. Ik noemde dit zo-even op, onder al die
andere Spitzbuben die, als wangunstige schoolmakkertjes, de slotsommen van de
lei wissen, die ulieder verstand heel aardig had uitgerekend. Nog eens, gy mensen
zyt minder dom dan gyzelf weet, en Fancy hoopte dat er voor u iets zou te leren
vallen van myn kereltjes, die by hun begrafenis dien gansen armee-bedervenden
stoet van treinsoldaten daarginder achterlieten. Er is iets nuchters in een dode,
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waaraan gylieden u maar niet kunt gewennen. Duizend byzaken trekken uw aandacht
van de hoofdzaak af. Ge zyt als kinderen dien men appels te tellen geeft. In plaats
van tellen, snoepen ze 't ooft op. Heb ik ook jacht op geestigheid genoemd onder
de zaken die 't verstand belemmeren?
- Nog niet, Meester, maar er is nog tyd toe.
- Welnu, ik gun me dien tyd. Gyzelf hebt menigen appel opgegeten, die u te tellen
was gegeven. Waarom zeidet gy, dat de Pruisen de stenen poppen op 't slot te
Biebrich hadden stukgeslagen?
- Meester, ik zag dat die beelden er desolaat uitzagen...
- Juist. En toen hadden dat volgens u, mir nichts dir nichts de Pruisen gedaan,
omdat het zo in uw fraze te pas kwam. Welnu, 't is onwaar. Zulke schryvers-kunstjes
brengen veel dwaling in de wereld. De ridders in myn tyd voerden ook veel verkeerds
uit, al schreven ze niet. En dat ze vaak... onwaarheid spraken, stem ik toe, maar ze
lieten zulke dingen niet drukken. Trek uw leugen in...
Lezer, dat doe ik by dezen.
- Misschien, vervolgde Adolf, dat ik dan ook de straf verzacht, die de zetter van
‘Het Noorden’ over u heeft uitgesproken... een ware Vargas!
- Welke straf? Ik weet van niets...
- Ei, hebt ge niet bemerkt, dat hy u onlangs door Bismarck deed opknopen? Het
doet me leed, want ik ben u niet ongenegen... Ik wist waarlyk niet, waaraan ik deze
vriendelyke stemming van den gewezen Keizer te danken had. En ik erkende die
onwetendheid.
- Herinnert ge u den nacht van...
En hy noemde een datum dien ik vergeten heb, maar 't jaartal was '66.
- Neen, Meester!
- Nu, ik wel. In weerwil van uw fouten heb ik een vriendschappelyk gevoel voor
u... en had dit reeds lang voor 't Fancy in 't hoofd kwam u in dezen kuil te gooien. 't
Was zeer lief van u... ik meen de historie met dien paal... blauw en goud... denk
eens na. Overigens moet ik erkennen dat ik niet houd van sentimentaliteit...
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- Maar Meester, aan welke sentimentaliteit heb ik me dan dien nacht schuldig
gemaakt? En een paal? Ik begryp er niets van.
- Dan zal Fancy 't u wel herinneren, zodra 't haar gelegen komt. Maar denk niet
dat ik u dáárom, of om andere gevoelighedens - gekheid! - uw schryversfouten
vergeef! Wat hoef je te schryven, als je geen waarheid schryft. Metsel dan liever,
of... maak yzer als wy. Daarin is nooit 'n leugen. Logos zou 't niet dulden. Wat is,
is... en wat gy mensjes zo-al praat of schryft, is soms niet. Meent ge misschien dat
het er niet op aankomt, met juistheid te weten of 't de Pruisen zyn die de beelden
te Biebrich hebben stukgeslagen? Dat hebt ge mis. Zy hebben geen deel in de eer
- betrekkelyke eer, ja! - die er liggen zou in zo'n vandalisme.
- Eer?
- Ik weet wat ik zeg. Ziet ge my voor 'n schryver aan? Gyzelf vertaaldet het stuk
van Andrieux, dat met de woorden eindigt:
Zie, een landschap wordt gestolen,
En een molen blyft gespaard...

Meent ge dat dit sparen van molens mooi is? 't Lykt er niets naar. Sei was du bist,
koning, dief, annexateur... wees schryver in 's hemelsnaam, als 't wezen moet, maar
noch 'nmal: sei was du bist! Het wegnemen van hele landen, toegesuikerd met het
ontzien van 'n paar stenen poppen, is erger dan roof. 't Is huichelary. Ik bedoel
hiermee niet, dat ieder die wel poppen of stenen stukslaat, daarom geen huichelaar
wezen zou. Weet ge waarom de Pruisische soldaten die beelden niet deerden?
- Dat is moeilyk te zeggen, Meester.
- Volstrekt niet. Ze konden er niet by, omdat die poppen op 't dak staan van 'n
kasteel dat ze niet mochten binnengaan.
- Niet móchten! Zy die 't hele land namen?
- Ze mochten niet. En daarin steekt juist de huichelary die ik zo kwalyk neem.
Myn dappere achterneef en naamgenoot vocht... zeer uit de verte. Hy verdedigde
z'n landje... per telegraaf, geloof ik. Zyn vrouw, de hertogin, bleef te Biebrich, met
iets als... moed. Onder ons, ze wist dat men haar niet deren zou, en kon zich dus
zonder gevaar aanstellen als 'n soort van Debora die de heerscharen des vyands
tart. Die vyand nu was... van de fa-
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milie des mans die zo goedig met molens omging. Hy kende dat kunstje: 'n hutspotje
van fortiter en suaviter...
Nu, héél suavis was hy niet, maar 't had er toch den schyn van, en om dien schyn
is 't by zulke gelegenheden te doen. Myn achternicht werd niet geradbraakt.
Integendeel, ze kreeg 'n pruisische erewacht, welker soldy niet eens ten laste der
Nassause begroting gebracht werd... ja later toch, maar dat betaalden de Nassauers
niet, omdat ze toen geen Nassauers meer waren. In stede van die heldhaftige vrouw
't kasteel uit te jagen - zulke domheden deed men in de dagen der heilige Elisabeth
van Hongarye, en van Genoveva - verbood men haar zelfs 't vertrekken, tenzy ze
beloven wou héél ver te gaan. Den omgang met de bewoners van Biebrich scheen
men nadelig voor haar zedelykheid te vinden - ge weet het, al die Rynplaatsjes zyn
vol Bierkneipen en Weinwirtschaften - althans men belette haar uit te gaan. Zy,
koppig van háár kant, wandelde niet eens in den Schlossgarten waartoe ze permissie
had, mits ze zich gedroeg naar de geafficheerde politie-verordening; geen bloemen
te plukken, geen honden mee te brengen, niet te roken, en over 't algemeen keinerlei
Unfug zu treiben. Wat nu den een voorkomt als Unfug, kan den ander deugd
schynen... er is te allen tyde over zulk verschil van opvatting veel stryd geweest.
Ook maakt het een groot onderscheid, of men zelf iets doet, of datzelfde ziet
verrichten door 'n ander. Misschien zouden de pruisische moralisten er kwaad in
hebben gezien, als m'n nicht door de hektralies heen, haar hand had te kussen
gegeven aan haar aanstaand-gewezen onderdanen. En zyzelf had dat mooi
gevonden, schoon ik niet zeggen kan dat ze het dikwyls deed toen ze nog in de
gelegenheid was 't honderdmaal daags te doen. Ze liet het nu uit dépit, en vroeger...
ge kent dien slottuin?
- O, zeer goed.
- Ei, laat eens kyken? Zeg me eens, waarom m'n nicht er nooit in wandelde, toen
ze nog regerend hertogin was.
- Om de muggen?
- Neen.
- Omdat ze 't publiek niet zien wilde?
- Ook niet. Er zyn genoeg laantjes met ‘verbotener Zugang’-bordjes, waar men 't
publiek ontwyken kan. Uw goed-kennen
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van dien tuin is weer 'n schryvers-fraze. Waarom niet nog liever gelogen met de
spreek-fraze: ik ken hem perfect... een woord dat de mensjes nooit moesten
gebruiken. Gy dan, die den Biebrichsen slottuin zo goed kent, wat zegt ge van den
gehangen man?
- Een gehangen man? In dien tuin?
- Ja, ja, ja, ja! Ziet ge wel - schryver - dat gy zeer onopmerkzaam zyt? Daar hangt
een man aan 'n boom... of liever 'n geraamte, want de persoon is nu hier, by ons...
hy werkt aan steenzout. Nu dat geraamte hebt ge niet gezien. Zeg dus niet dat ge
dien tuin kent. Verzoek Fancy eens, u by gelegenheid te vertellen wat dit skelet aan
dien boom beduidt... neen, in den boom, of er tégen liever... zó is het. Nu, Hertogin
Adelheid was er bang voor, en daarom vermeed zy den tuin, lang voor ze er uitbleef
uit tegenzin in de Pruisische permissie.
Die Pruisen dan martelden haar juist genoeg om plezier van 't martelen te hebben,
zonder háár 't genoegen te gunnen voor gemarteld door te gaan. 't Mens at er geen
boterham minder om, dat ze geen hertogin meer was. Dit is trouwens 't geval by
veel onttroonde vorsten. Ze gelyken daarin op grandioze bankroetiers, die gewoonlyk
redelyk wel leven na 'n accoord van 15 pct. Adelheid kreeg schoon linnen, zoveel
ze begeerde. Dat ze zich niet verschonen wou, was haar eigen verkiezing. Misschien
vond ze 't pikant de zaak isabellig op te nemen.
Maar denk je nu dat de Pruisen haar kost en inwoning gaven uit mensenliefde?
Of dat men die beelden spaarde uit kunstgevoel? Der Teufel auch, nenni! Geen
soldaat mocht 'n voet in huis zetten, veel min de trappen beklimmen, die naar de
tinnen voeren waar die beelden zich staan te vervelen. Verbeel-je dat 'n Feldwebel
eens - by vergissing natuurlyk - de slaapkamer van m'n nicht ontwyd had met z'n
spykerschoenen en andere dingen... shocking!
Neen, neen, niets daarvan! De soldatery bepaalde zich tot de, nogal sterke,
corps-de-garde in de voorwarande, en wat patrouilles. Overigens, geen schyn van
dwang, of beter: wél dwang maar géén schyn. ‘Respectons la décence, zal men
gezegd hebben. Daar woont 'n stroweduw - dat geloof ik graag, zyzelf hadden haar
man weggejaagd - we zullen ons aanstellen als beschaafde lui. Dat kleedt!’
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En... hoor eens, er is nóg iets: ‘heden myn, morgen dyn’. Misschien dachten de
Pruisische Feldwebels er aan, dat ook zy misschien eenmaal hún lusthoven zullen
moeten beschermen... uit de verte. 't Was my ook niet voorgezongen in de wieg,
dat een myner nazaten of z'n vrouw, permissie zou nodig hebben van 'n... hoe heten
ze ook?
- Van 'n Hohenzollern.
- Ja. Ik kan die namen zo slecht onthouden - de vorstenhuizen uit myn tyd ken ik
op m'n duimpje - nu, dat 'n Nassauer of Nassauerin, verlof zou nodig hebben van
zo'n Hohenzollern, om in z'n eigen tuin te wandelen. En... dat kan 'n Pruisischen
Feldwebel ook gebeuren, zie je... als hy maar lengte van leven heeft. Om tegen
dien tyd hun eigen beelden en vrouwen heel te houden, hebben ze m'n nicht niet
geradbraakt, en de stenen poppen gespaard...
Ik beken dat ik schik begon te krygen in de historisch-filosofische expectoratiën van
m'n interessanten gastheer. Maar tevens verlangde ik naar de avondzitting, waarin
ik iets zou te weten komen van de millioenen die ik absoluut nodig had. Ook kittelde
my de nieuwsgierigheid naar dien paal, dat nachtsentiment - oorzaken van z'n
genegenheid mywaarts, had hy gezegd - en naar dat skelet, aan, in, tegen 'n boom,
dat ik moest gezien hebben.
Ik knikte dus op 'n manier die iets als ‘ja, juist!’ beduiden moest maar waarin
tegelykertyd een uitdrukking schynt gelegen te hebben van ongeduld. Althans hy
antwoordde:
- Nu ben je precies een lezer... dat 's nog erger dan 'n schryver. Meent ge nu
inderdaad dat ik, Inhaber van de twaalfjarige-keizersdienst-medaille, ik die daarginds
op 't korstje van ons bolletje Graaf was, en hier beneden Meester ben, meent ge
dat ik hier zeshonderd jaar onder den grond heb gezeten, om m'n vertellingen in te
richten naar de luim van den eersten den besten die... me opslaat?...
Hy sprak als 'n boek dat door my gelezen werd... een feuilleton misschien.
- Ach neen, Meester, ik vraag vergeving...
- Zeer wel. Bedenk dat gy géén keizer zyt, géén prins, en wees
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beleefd jegens 'n Meester die geesten kommandeert. Zodra ge 't zó ver gebracht
hebt op de wereld, of er in, als ik... zal ik te rade gaan met uw keus van gesprekken.
D'ici-là... à propos, hebt ge er lust in, goed te leren spreken?
- Ach, zo gaarne, zo gaarne!
- Nu, leg u dan op luisteren toe, en wees aandachtig als ik spreek. Een zonderling
wezen, zo'n onder-den-grond-keizer!
Met 'n zedig buiginkje beloofde ik zwygend het gevorderde. En hy ging voort:
- Dat half-martelen, dat byna-doodknypen, dat fatsoenlyk kleuren van brutaliteit,
stuit me. In myn tyd sloeg de een den ander dood, dat 's waar, en al waren de
middeltjes die men aanwendde om altyd de ‘een’ te wezen, en zo zelden mogelyk
de ‘ander’, soms niet zeer eerlyk, het doodslaan rymde iets beter op wat voorafging
en volgde. En, leer dit van my, rym is - behalve in verzen - de schoonste zaak ter
wereld. Wat goed rymt, is goed. Vriendelyk praten en ruw handelen, is
zedelyk-ongerymd, is slecht. Kemels slikken - ik weet niet of er tegenwoordig zulke
dieren in 't Nassause zyn... in myn tyd niet - kemels doorlaten en muggen uitziften
- die zyn er veel in den Biebricher tuin... nu, dat 's weer 't zelfde - geloof my, dat
rymt niet! En daarom beweer ik, dat de Pruisen beter zouden gedaan hebben die
beelden flink naar beneden te gooien.
- Ik begryp er nu iets van, Meester.
- Ik geloof integendeel dat ge er nog altyd niets van begrypt. Ik verwed 'n centenaar
yzer tegen een pruisische Silbergroschen... zeg eens, is 't waar dat er onlangs te
Berlyn een chemicus is opgehangen?
- Ik heb er niets van gehoord... ik denk het wel, want de Noordduitse Bond houdt
*
veel van de doodstraf.
- Dat is waar. Er is kans op 'n goede carrière voor uw zetter, als-i naar Berlyn wil
gaan. Maar ze zullen daar toch niet iederéén ophangen? En die chemist...
- Wat had hy gedaan?
- Men vertelt hier dat hy wegens laster is ter dood gebracht, omdat-i beweerde,
na jaren tobbens - ik beken dan ook, 't is 'n lage

*

Men weet dat de voorgestelde afschaffing niet is doorgegaan. De tegenstemmers kunnen
gelyk hebben.
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insinuatie! - zilver te hebben gevonden in 'n pruisisch dubbeltje. Doch... laat dien
man hangen, als hy hangt. Misschien zien we hem later hier.
Nu, ik verwed 'n schep yzer tegen zo'n Silbergroschen, dat ge nu nog niet weet
wat het allerminst rymt in dat ontzag voor die standbeelden?
Ik beet verlegen op m'n wysvinger.
- Houd je Silbergroschen maar - gelukkig, ik had er geen - ge zoudt haar verloren
hebben. Wilt ge, als je straks weer naar boven gaat, wat yzer meenemen, goed!
We zien hier niet op 'n kleinigheid. Wat je transporteren kunt, mag je hebben... als
ge 't maar eens zyt met Logos. Nu dan, gy hebt niet eens acht gegeven op 'n veel
groter kemel die zeer ongerymdelyk verslikt wordt. Ge hebt weer niet bemerkt...
Ach, lieve hemel, dacht ik, zou ik weer 'n skelet over 't hoofd hebben gezien?
Waarachtig, 't was zo. En ditmaal 'n hele verzameling van skeletten.
- Gy hebt niet eens gelet op al de geraamten die daar uw aarde bevuilen by
Königgrätz! Foei, foei, ben je 'n schryver? Een brekebeen zyt ge, 'n beginnertje, 'n
rekruut, 'n mazette, 'n kruk, 'n tiro... houd u eerst eens 'n paar jaar bezig met
onderzoeken, opmerken, denken! Oefen u, en wacht nog 'n eeuw of wat, voor ge
u opwerpt als voorganger. Die zetter is après tout zo mal niet. De man moet naar
Berlyn...
Lezer, om u de waarheid te zeggen, ik houd niet van u. Maar toch wens ik u 't lot
niet toe van m'n armen wysvinger!
Adolf zag misschien dat ik erg verlegen was, en met iets als medelyden - misschien
dacht hy aan de zo vreemd recommanderende paalhistorie - haalde hy me weer te
voorschyn uit den wand waarin ik me had weggedrukt.
- Blyf maar zitten, zei hy, en bederf m'n behangsel niet. Ik zal u niet terstond
geheel en al verdammen. Er kan nog altyd iets redelyks van u komen. Byt maar
veel op uw vinger... dat is nuttig. Leer denken.
- Ik zal myn best doen.
- Ganz wohl! En tracht u duidelyk uit te drukken.
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- Ik zal myn best doen.
- Ganz wohl! 't Is uw schuld, als men u niet begrypt...
Ik zie den lezer groeien!
- Gy vergeet te vaak dat ‘Publiek’ aartsdom is...
De lezer krimpt weer.
- De mensen willen 't goede wel...
Groei!
- Maar die vervloekte Trainbuben maken hen verachtelyker... Krimping!
- Verachtelyker dan ze wezen zouden, indien 't goede dat in hen is...
Groei!
- Niet bedorven werd door dat gespuis. De slotsom is dat ze...
Hier laat ik 'n paar regels van m'n gesprek met Adolf oningevuld, omdat ik me niet
juist de conclusie zyner mensentaxatie herinner, en dus niet weet of ik me tenslotte
m'n lezers als dwergen of als reuzen moet voorstellen. Wie 't liefst precies blyft zoals
hy is, kan 't ook doen, meinetwegen!
- Hoe dít zy, ging Adolf voort, het is uw plicht begrepen te worden...
- Als ik onder den grond zit?
- Ja! Zyt ge daarmee niet tevreden? Wat verlang je meer? Zie m'n kobolden eens.
Zien ze er niet flink uit? En wou je beter zyn dan 'n onschuldig graankorreltje? Heb
je ooit 'n eikel horen klagen omdat men hem begroef? Wilt ge zaad, kiem, bloesem,
vrucht... alles tegelyk? Pas op dat Logos 't niet verneemt... hy zou je kapittelen! Hy
is veel strenger dan ik, moet je weten. Ook is hy minder gunstig gestemd jegens
u... over dien paal, want hy is geen Nassauer. Maar toch, myn vriendschap gaat
niet zó ver, dat ik 't u vergeven zou, als ge minder waart dan 'n eikel. Weet te sterven,
dan zult ge leven! Laat u begraven, ge zult opstaan! Leer verrotten... dat is de weg
naar bloei!
Myn zonderlinge Meester zweeg 'n ogenblik, en ik spande my in tot het begrypen
van wat hy gezegd had.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

59

Monarchologie
Na enig zwygen ging Adolf heel goedmoedig aldus voort:
- Potztausend, jongen, ik was ook zo kinderachtig toen ik nog keizer was. Voor
den dood was ik... doodsbang - onder ons, dat waren de meeste ridders, anders
hadden de papen zo'n invloed niet gekregen! - en toen ik hier aankwam, begreep
ik dat de hele zaak eigenlyk niets om 't lyf heeft. Maar wel spyt het me, dat ik
daarboven niet wat meer ben geweest dan 'n keizer die ridders vechten liet en torens
bouwde. Als ik ooit terugkwam op de korst, zou ik trachten 'n goed mens te zyn.
Logos heeft me verzekerd dat dit 'n hoge rang is... ja, de hoogste. En wat Logos
zegt, is waar.
Wees gy nu maar tevreden, en zorg dat ge 't een beetje verder brengt dan tot
zo'n miserabel keizerschap, en wees niet te haastig, en leer wat er te leren valt, en
deel 't behoorlyk mee aan anderen... die op hun beurt uw onderwyzers zyn, meer
dan ge weet of bekennen wilt. Wat zou er terechtkomen van uw menstekenen, als
er geen mensen waren die poseerden? En scheldt uw modellen niet uit. Dat jaagt
de bevalligheid van hun trekken, uit uw atelier, en van je paneeltjes. Denk dat het
niet plezierig is voor 'n lezer, daar zo naakt te zitten als Pauline Borghese by Canova.
Hy stookte zwaar, en dat maakte de zaak draaglyk, zei ze. Gy echter zet deuren en
*
vensters open, zodat alles bevriest tot uw leden-mannekens toe. Waar was ik?
- Meester, ge zoudt iets zeggen over den grootsten kemel...
- 't Doet me genoegen dat je goed geluisterd hebt. De tyd zal komen, dat je in
staat bent een feuilleton te lezen. Ga zo voort. Juist, de grootste kemel! Duizenden
sloegen ze dood, dood, dood... en er mocht geen kreukje komen in 't behang van
m'n nichts ledikantje! Weet ge waarom niet?

*

Mannequins, een woord dat de Fransen uit het Hollands of Vlaams annexeerden.
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- Omdat ze uw nicht was?
- Neen, omdat ze zyn en hún nicht was, de nicht van die... hoe heten ze ook?
- Hohenzollern.
- Van die Hohenzollerns. Van de Bourbons. Van de Wittelsbachers. Van
Carolingiërs en Merovingiërs. Van Yorken en Lancasters. Van Welfen en Ghibellynen.
Van de Romanofs. Van Cyrus en Priamus. Van David en Herodes. Van Artaxerxes,
Palaiologo, Kodrus, Comnenen, Martel en Pepyn. Van Victor-Emmanuel. Van
Antiochus-Epifanes, Pharamond, Og, Nimrod, Barbarossa en Alexander den Grote.
Van Achab en Jezabel. Van de fainéanten... 'n talryke familie! Van Cecrops, Danaus,
Cadmus en Pelops. Van Arpad. Van Inachiden en Herakliden. Van Henri IV. Van
de koningin van Scheba. Van Macbeth. Van Jagellonen, Habsburgen, Ptolemeeën
en Arsaciden. Van Orelius den procureur. Van Iwan den slachter en Karel den gek...
den zesden. Van Faraonen en Grimaldi's. Van de centauren Hengist en Horstan.
Van Heirmannen, Hetmannen, Khans, Begs, Bey's, Orang-toea, Ricos-hombres,
en Franken-Voorsten. Van Omar. Van de godsgeschenken aan Habesch en Corsica.
Van Ataliba, Monteczuma en Guatemozin. Van de schoolmeesters Louis-Philippe
en Dionys. Van Braganza's en Paus-Koningen. Van den wreden Alfons en de heilige
Elisabeth. Van Messalina, Cleopatra en Katharina van Rusland, geboren Zerbst.
Van despoten, dynasten en turannoi. Van den vaderdragenden Aeneas en de
koninkjes zonder duim, uit Richteren zóveel. Van Radboud den Fries die naar de
*
hel ging. Van Louis XVI die ten hemel voer. Van roodharige Vikings en wat er
woedendst woedde onder de Berserkers. Van Noordse Rollo's, Skandinavische
Stoere's en Moskovitische Dobbre's. Van Basileën, in purper geboren. Van al wat
zich wist te doen houden voor Dioskuur, Krishna, betoea of taboe. Van ieder die
legioenen beguichelde met kleine laarsjes of grote woorden, met tekens in de lucht
of champagnewyn en gloire, met circenses, regie-sigaren, of uitzicht op ongestraft
plunderen. Van den zwerm ‘waardigsten’ na Alexanders dood. Van ieder die 't eerst
onder z'n stamgenoten het bloedgierig geduld had een steen te slypen tot

*

‘Fils de St Louis, monte au Ciel!’
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wapen. Van al wat moordde met koperen staaf, toen burgerlui dat werk nog
verrichtten met 'n stuk knoestig hout. Van ieder die in de messing-periode z'n
bospubliek deed verbaasd staan over de nieuwigheid van 'n framee met yzeren
punt. Van ontrouwe Majordomen, Stewards, Ruwaarden, Wakils, Praefecten, Graven
en Hertogen, die hun meesters land, leger en gezag ontfutselden. Van al wat zich
handig de uitvindingen ten nutte maakte van Schwarz, Congreve, Paixhans, Dreyse
of Chassepot. Van Sultans, Soedans, Pakoe-Alam's, Baginda's, Caciquen,
Soesoehoenans, Bels, Baäls, Els, Elohim en wat er al zo meer den naam droeg
van ‘Heer’. Van Kaliefen, Inka's, Jang-di-Pertoeans, Kami's, Radja's, Schachs,
Sjechs, Sjheiks, Padischahs, Caesars, Kaisers, Czaren, Khans, Kongs... hoe staat
het met uw borst? Gy hoest een beetje.
- Meester, myn longen...
- Schon gut! Oefen ze wat, en ga gy nu eens voort. Ik ben niet verkouden, en heb
dus geen oefening nodig. Noem wat koningen op. Stoor u niet aan chronologie...
dat deed ik ook niet. 't Zal my benieuwen of gy den rechten noemt.
- Noemdet gy dan den rechten niet, Meester?
- Wel zeker! Maar er is één die allen vertegenwoordigt, en dat is de ware rechte.
Wie 't geluk heeft een neef of nicht van hém te zyn, is 't ipso jure van de hele
Sippschaft. Ik luister.
- Van Zyne Majesteit Willem den Derden, Koning der Nederlanden, Groothertog
van Luxemburg, Keizer van Insulinde...
- Deugt niet! Men kan wel zien dat ge pas 'nen Holländer hebt gebruikt. Uw maag
praat mee. Noem anderen.
- Van Keizer Plebisciet?...
- Ga voort, ga voort!
- Van Octavianus Augustus die 't leven van Caesar... voortzette. Van Eteocles
en Polynices, scheikundigen na hun dood. Van Dagobert qui mettait sa culotte à
l'envers, van Nausicaä's vader, die er geen wasvrouw op nahield...
- Laat de kommentaar weg. Die maken we hier-beneden zelf. Ga voort!
- Van Semiramis, van Agnès Sorel, Maintenon, Dubarry, Lola Montès...
- Hè?... Was gefällig?
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- Vergeving, Meester! Van de Louis' en de Ludwigs, van de Hyksos, van de
heptarchen, tetrarchen, duodecimarchen... allerlei archen. Van Bajazet, Timoer-Leng,
Djengis en Attila. Van den lieftalligen heerser in Dahomey wiens naam ik niet weet...
- Dan hadt ge hem kunnen overslaan. Ga voort!
- Van Romulus, Remus, Egeria...
- Hè?
- Van Numa Pompilius, Meester. Van Tullus Hostilius, Ancus...
- Ik schenk je wat daarby hoort, tot Augustulus toe. Ga voort!
- Van Charlemagne en den koning van Rome-Reichstadt. Meester... ik begin moe
te worden.
- Ganz wohl... ga dan maar voort. Het zal je goed doen.
- Van... van...
- Ga voort!
Ik moet bekennen dat m'n voorraad koningen aanving geweldig te dunnen. Ik
trachtte byeen te sprokkelen wat ik kon.
- Al de keizers van China, riep ik.
- Goed. Ga voort!
- Al de dynastieën van Egypte...
- Zeer wel. Vivant sequentes! Ga voort!
- De honderden koningen uit Ilias, Odyssee, Exodus en... arabische vertellingen...
- Dat helpt 'n beetje. Ga voort!
- Meester, riep ik hoestend - en ik moet dit erkennen, enigszins ongeduldig - alle
koningen die ooit over enig volk hebben geheerst!
Was het te veel verwacht dat ik meende nu 'n ogenblikje tyd te hebben tot
uithoesten? Ik voelde me ontlast als de Keulenaar die, bluffende op 't aantal relieken
in z'n Dom, zich verbeeldde al heel wat gezegd te hebben, toen hy zich op de
een-en-twintig-duizend-negen-honderd-acht-en-negentig knieschyven van Ursula's
kameraadjes beriep...
Helaas, ik had buiten myn gastheer gerekend! Men moet erkennen dat hy een
lastig heerschap was. Alsof ik nog niets genoemd had, bromde hy me z'n ontevreden:
‘ga voort, ga voort!’ toe.
Myn toestand was vreselyk. Ver van myn dierbaar Vaderland... Ik zat in angst!
Die Adolf zag er niet naar uit, alsof hy me 't
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minste prinsje schenken zou. Hy gaf me den indruk van Shylock, en sidderend
betastte ik myn niet zeer vlezig lichaam, om te onderzoeken uit welk deel daarvan
hy zich voorstelde, een pond dynastieën te snyden... helaas!
Als de toekomst van het koningschap daarvan afhing...
Heel bedaard, en als vorderde hy de gewoonste zaak van de wereld, gelastte hy
me nog eens voort te gaan, en voegde er sarrend by: wenn ich bitten darf!
De minst magere delen van myn stoffelyke ikheid verscholen zich diep, diep, in
't granietbankje waarop ik zat. 't Scheen dat ze, als Espartero, geen lust hadden in
't souverein gezag.
- Wenn ich nochmals bitten darf!
- Meester, gy behoeft niet te verzoeken, gy kunt bevelen, maar...
- Ganz wohl! Welnu: ik beveel.
- Een koning die niet over 'n volk geheerst heeft?... Ik ben er, dacht ik:
- Melchi...
- Getroffen! riep Adolf. Maar dat riep hy te snel. Want terstond trok hy z'n
goedkeuring in, toen ik met misplaatste blydschap voortging:
- Melchior, Kaspar, Balthasar, de monarchen van 3 Januari.
- Gekheid! Ook zy zyn wel bloedneven van m'n nicht Adelheid, maar staan haar
niet nader dan de rest. Ik eis een cousin ϰατ᾽ ἐξοχ ν.
- Dien ken ik niet, zei ik beschaamd.
- Ge zyt nog dommer dan de biechtvader die my bediende, toen ik Keizer was.
De kerel absolveerde voor 't vaderland weg. Ik wil u horen zeggen, wie de neef is:
by uitnemendheid, van m'n nicht Adelheid? De neef in de honderdste macht, de
neef die veroorzaakt dat ál haar neven haar neven zyn? Ga nu voort, en haast je
wat!
In den angst van m'n hart riep ik Fancy te hulp, zoals ik gewoonlyk doe, als 't my
te benauwd wordt gemaakt, en zy... ze werd ondeugend. Dat is háár gewoonte...
als ik 't benauwd heb. Ze fluisterde my in, en ik rammelde in een adem na:
- Meester, uw nicht, de nicht der Hohenzollerns die haar zo vriendelyk
behandelden, is tevens de nicht:
van Bérangers Roi d' Ivetot,
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van Lady Stanhope, the queen of the desert,
van Kaulbachs Leeuw in Reintje de Vos,
van Faedrische, Esopische, Lafontanische leeuwen,
van de leeuwen in Artis,
van Simsons honigleeuw,
van de leeuwen die Daniël niet opaten,
van den Nederlandsen leeuw,
van king-charles-leeuwtjes...
- Leeuwen genoeg. Ga voort!
- Van Adelaars en Walvissen, lucht- en waterkoningen.
- Geen dieren meer. Ga voort!
- Van Cambrinus den Bierkönig. Van... Assepoesters gemaal. Van... Batavia, de
koningin van het Oosten...
- Ga voort!
- Van... alle Winterkoninkjes. Van... 't Haagse Dagblad. Van harten-, schoppen-,
klaver- en ruitenheer... oef!
Meester, ik ben óp!
- Ja, zo zyt gy mensjes, antwoordde Adolf, goediger dan ik gevreesd had. Het
scheen nu dat hy zich maar wat had willen vermaken met myn angst. Redelyk
welwillend viste hy my op uit de granietmassa waarin ik nogal diep verzonken was.
Ik meende reeds duidelyk de voetzolen van 'n paar antipoden te onderscheiden.
En hy begon weer te schoolmeesteren:
- Wil ik je nu eens zeggen, waarom gy den rechten niet wist te noemen? Ge hadt
meer lust aardig en geestig te zyn, dan wáár. Dat is 'n grote fout, m'n jongen... wen
je dat af.
- Maar, Meester... dan lezen zy me niet!
- Dat 's hún zaak! En nu... wanhoop je aan 't vinden van den echten,
oorspronkelyken hoofdneef?
- Meester, ik wanhoop.
- Sehr wohl! Je weet dus niet wien ik bedoel?
- Meester, ik weet het niet.
- Vorzüglich! Je kúnt niet?
- Meester, ik kan niet!
- Zum Entzücken... bezaubernd! Nu, dan moet je!
En Fancy, die altyd by-de-hand is, als er iets onmogelyks moet gedaan worden,
riep, uit myn mond lachend, met luider stem:
- Van Melchizedek den gezalfden koning van Salem!
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- Getroffen... endlich! Juist! De ware grond der beleefdheid jegens myn nicht ligt in
de heilige zalf van dien algemenen stam-oom. Het doet me genoegen dat gy eindelyk
geraden hebt. Het is verdrietig omgaan met mensen die men alles moet voorzeggen.
Wie wat leren wil, moet iets geleerd hebben. Denk daaraan, ook vanavond in de
vergadering...
Die Malek Zadok is de Aartskoning van wien elk rechtschapen heerser z'n
heerlykheid afleidt. Bygeloof en baasspelen gaan altyd hand-aan-hand. Dat men
beleefd is jegens 'n man die aan 't hoofd van de zaken staat, keur ik goed. Waarom
zou men door lompheid of wrevel de taak verzwaren van iemand die belast is met
verantwoordelykheid? Maar dat aanbidden van 't gezag als een heiligheid, is 'n fout
die ulieder Geschiedenis ontsiert...
- De eerbied voor 't Goddelyk Recht is zeer aan 't dalen, Meester!
- Mitnichten! Als ik u nu liet doorspreken, zoudt ge my iets voorliegen van uw
Beschaving, van uw Verlichting, van 't Onderwys, nietwaar? In myn tyd, dien gylieden
de periode der donkere middeleeuwen noemt, pronkte men ook met zulke dingen.
Wy ook verbeeldden ons al byzonder ver gevorderd te zyn. Elk geslacht vergelykt
zich met het vorige, en blaast zich op zonder reden. 't Mensdom lykt wel 'n jongen
die zich voor 'n eerst worstelaar houdt, omdat-i minder stram is dan z'n jichtige
grootvader. De kinderachtige eerbied dien gy allen nog koestert voor zekere
heilighedens... ziedaar, ge meent zeker dat gylieden daarin iets minder dom zyt dan
myn tydgenoten? Fehlgeschossen! Althans er zyn uitzonderingen. In uw
geschiedschryvery verwart gy altyd den indruk dien oude zaken op u maken, met
de betekenis die daaraan gehecht werd toen ze nieuw waren. Wy bouwden geen
ruïnes, gy vondt bouwvallen. Over 't geheel is niets zotter dan de wyze waarop gy
mensen uw Geschiedenis opvat... nu ja, 't schryven zelf. Die Sonnenberg boven
ons hoofd was eens spikspeldernieuw. Om u enigszins te verontschuldigen, moet
ik erkennen dat wy van onzen kant ons niet konden voorstellen dat het ding eenmaal
voor 'n paar groschen zou bekeken worden als herinnering uit den voortyd. En dat
'n Pruisische pórtjeh... gottsdonnerwetter!
Alle kleur is naar 't licht dat er op valt, en wie zich niet weet te
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verplaatsen in den tyd der gebeurtenissen, ziet ze ánders gekleurd dan ze inderdaad
waren. Of ook misschien...
Adolf haperde. Hy keek me vragend aan, en ging na enig zwygen aldus voort:
- Ik zie wat ge denkt. 't Is redelyk intelligent van je. Nu ja, 't is mogelyk dat alle
kleur vals is, en dat zowel ik verkeerd deed myn eeuw en myn torens te beschouwen
van al te naby, als gy die ze van al te ver ziet. Niets is geheel waar, myn jongen.
Onthoud die spreuk, en zend haar als waarschuwing vooruit, als ge weer Ideeën
schryft. Of deedt ge 't al? Schon gut!
Niets is geheel waar. Dus ook alweer dit niet, mannetje...
Ik nam dat verachtelyk ‘mannetje’ op als 'n uitval van spytigheid. Adolf scheen 't
kwalyk te nemen dat ik eens byna gelyk had. Doden zyn zo.
- Geloof me, niets is geheel waar. Dus ook niet dat gylieden met uw Verlichting
en Beschaving den zotten eerbied voor 't droit divin zoudt geknakt hebben. Dat
heerst nog in al z'n kracht, sterker zelfs dan in myn tyd.
Ik maakte een beweging die ongeloof aanduidde.
- Wel zeker! Gy vergeet altyd - juist als met de oude torens - dat de oudste
geslachten eenmaal nieuw moeten geweest zyn. In de middeleeuwen waren alle
Vorsten parvenu's, en wie op oudheid van afkomst geroemd had, zou gevaar gelopen
hebben, iemand te ontmoeten die z'n grootvader als vechtman van de laagste soort,
als boer of zelfs als lyfeigene gekend had. De adel was dan ook aanvankelyk veel
minder hovaardig dan ze later geworden is, toen de getuigen van lage afkomst
begonnen uit te sterven. Hoe verder men zich verwyderde van den oorsprong der
‘huizen’ - een gekke uitdrukking in 't oor van iemand die ze als hutjes of holen gekend
heeft! - hoe makkelyker 't viel, dien oorsprong op te sieren met legende. Dat verheffen
der afkomst van graven en prinsjes, was een handig middeltje tot kostverbeteren
voor ieder die 't lezen en schryven verstond. Voor 'n slok gerstebier kon men z'n
grootvader tot 'n deftig man laten verklaren, die 'n byl in eigendom bezat. Nog 'n
slok... hy was aandeelhouder - lui dixième - in 'n ploegyzer. Een paar nappen
honingmee maakten de voorouders tot eigenaars van 'n ommuurde hoeve, tot
landheren, tot scheidslieden in ge-
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dingen, tot gezaghebbers. En voor 't minst dat zo'n voorvader twistziek van aard en
tevens lui was, kon men hem doen ophemelen tot held. Dit wist ge zeker niet, dat
er oorspronkelyk zoveel traagheid schuilde onder die heldhaftighedens? Nu, 't is
zo. Er werd te allen tyde 't meest gevochten door wie 'n afkeer van werken had.
Kort vechten is minder vermoeiend dan lang spitten. Het bewerken van 'n klein
akkertje vordert groter inspanning dan nodig is tot het doodslaan van honderd
mensen... vooral wanneer ze niet in yzer gekleed zyn. En met dezulken vochten
onze ridders het liefst, al zeggen uw balladen daar niets van.
Grafelyke afkomst kostte enige dagen herbergens van 'n tafellikker die dichten
kon, en wie zo'n kerel 'n ring gaf of 'n rok van fries laken, was zeker hertog. Hongerige
verzenlymers hebben alzo den Adel gemaakt... wat jammer genoeg is. Waarom
noem ik dit jammer?
- Adel is een misbruik, Meester. 't Is een zotterny, een schande, een vooroordeel,
een pest, een vloek...
- Prachtvoll! Zorg gyzelf maar geen pest te worden door 't vertellen van zulke
zotte dingen. Adel is een der schoonste zaken die Logos aan u domme mensen
gegeven heeft. Gy misbruikt, gy, maar zeg niet dat Adel zelf een misbruik is. Ik wil
u dit wel uitleggen, maar wees dan wat minder burgerlyk-plomp van opvatting.
Jammer noemde ik het, dat ulieder Adel door verzenknoeiers gemaakt is - en de
papen deden ook mee, dat spreekt vanzelf - omdat hy juist daardoor z'n ware
betekenis verloor. Dat schelden op waren Adel is afgezaagd en bekrompen. 't Moet
zeker democratie heten? En zelfs het schimpen op de valse is oneerlyk. Toen uw
overgrootvader wegens diefstal werd geradbraakt... Ik vloog in woede op, en wilde...
- Ga maar weer zitten, zei Adolf. Ik weet niets kwaads van den man, en stelde
maar zo-iets, om u te dwingen tot blyk-geven dat gy terdege waarde hecht aan
geslachtseer. Gy democraten die de wettigheid der aanspraken van erfglorie ontkent,
wordt razend als men u geërfde schande verwyt. Indien uw democratie oprecht was,
zou 't u volkomen onverschillig zyn hoe de overgroot-ouweheer aan z'n eind gekomen
was. Wees toch
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consequent, en wordt niet zo boos als ik u doe gevoelen dat ge 't niet zyt.
Dat flikflooien dan van ieder die 'n plaatsjen aan een gedekte tafel te begeven
had - dekken zeg ik by wyze van spreken, want tafellakens gebruikten we niet heeft 'n valsen Adel in de wereld gebracht die veel kwaads stichtte. My zeiden ze
dat ik afstamde van... van wien denkt ge?
- Ik durf niet raden, Meester.
- Bescheiden! Ze vertelden dat ik van de familie van Augustus was, en wel door
ondeugende bemiddeling van Ovidius Naso. Verbeel-je, die verzenmaker zou
verbannen zyn omdat hy zich met behulp van Julia boosaardig had meester gemaakt
van 'n onwettig stamvaderschap der Nassau's! Er is geen woord van waar. Zo ver
ik heb kunnen nagaan waren myn voorouders onbesproken lieden in 't Dillenburgse,
en namen zy later den naam aan van 't landje waarin ze tot welvaart en aanzien
geraakten. De neus van Ovidius heeft hiermee niets te maken. Doch ik zeg dit alles
maar als gissing, want eigenlyk hadden wy geen andere familiepapieren dan vlashaar
en blauwe ogen, waaruit ik opmaak dat we Germanen zyn. Nu, dit zegt niet veel.
Heel Duitsland is er vol van.
Toen 't kunstje der familielegenden begon te slyten, was men op nieuwe middelen
bedacht om die ‘huizen’ aanzienlyk te maken, en als gewoonlyk nam men z'n
toevlucht tot iets heel ouds. Gylieden doet hierin als de modemaaksters die in oude
prentjes modellen zoeken voor 't nieuwe. Overal had men te allen tyde grootheid
ontleend aan goddelyke afkomst, en dit ging zo vér dat men heel lichtzinnig omsprong
met de eer van 'n stammoeder, als men slechts haar afwyking van 't spoor der deugd
gebruiken kon als geleidelyk verbindingspadje tussen hemel en aarde. Daarom zyn
alle mythologieën zo liederlyk. De Don Juans van den Olymp - zie me zo'n Jupiter
eens! - werden uitgevonden om mensen die 't betalen konden, aan goddelyken
oorsprong te helpen. Dat geschiedde in Griekenland, in Egypte, in Indië, in geheel
Azië, overal. En de papen wezen ons Noordwesterlingen den weg om dat na te
volgen. Ploegyzers, hoeven, en heldenfeiten van grootvaders hielpen niet meer. Er
moest meer bezeten zyn of iets fraaiers uitgericht -
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al was 't dan maar 'n zonderlinge geboorte - om zich hoger voor te doen dan anderen.
Men zocht in de Schrift, en vond dien Zadok, een priester van den Waren God. Daar
nu de verbeelding onzer verzenmakers minder bloemig was dan die van hun
zuidelyke of oosterse voorgangers en ook omdat ze by voorkeur den makkelyksten
weg kozen - juist als de ridders... ge ziet hoe ook hier luiheid 'n rol speelde! - maakten
zy elke byzondere vertelling overbodig, door eens voor al dien Melchizedek aan te
nemen als algemenen stamvader...
- Van alle Koningen?
- Meer nog. Van het Koningschap. En de eerbied daarvoor is in genen dele
versleten. Als byhangsel ziet men overal de gedweeheid waarmee ieder zich buigt
ook voor ánder gezag dat wel niet koninklyk is, maar met de koninklyke voorrechten
staat of valt. Een vooroordeel drupt waar 't niet regenen kan, en zelfs in uw
zogenaamde Republieken waar men den koning verjaagde, schept men zich allerlei
koninkjes uit halve-, kwart- en negatieve grootheden, die zich ter verontschuldiging
van hun existentie waarachtig niet kunnen beroepen op Jupiters nachtlopery. En
ook de goede Melchizedek is de stamvader der zodanigen niet. Maar wel wordt het
ontzag voor de barons van den winkel in stand gehouden door iets als melchizedekse
verkrachting van eigenwaarde. Cessante causa...
- Cessat effectus...
- Glad verkeerd! Na 't ophouden van een oorzaak blyven zeer dikwyls de gevolgen
bestaan, en ze worden zelfs oorzaak op hún beurt. De lamlendigheid waarmede
men eeuwen lang dat geestelyk stamvaderschap van den Salemsen koning
eerbiedigde, heeft bewerkt dat men aan dezen eerbied de gewoonte ontleende,
zich te buigen voor allerlei waardigheid die toch met dien priester des Heren niets
te maken heeft. Wie lang gebogen ligt voor 'n altaar, wordt krom en blyft krom. Hy
zal zich later niet oprichten, al staat-i voor toonbank of geldla. Zo gaat het dan ook.
En 't staat burgerlui die zich ter aarde werpen voor den mammon, heel gek dat ze
laag neerzien op de aanbidders van 't droit divin. Meent ge dat er maat is in zotterny?
- Ja... neen... neen... ja... Meester, ik geloof...
- Gy gelooft dat ge 't niet weet. Heerlyke mening! Ik zeg u dat
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elke zotterny precies even zot is als zodanig. Maar er is zedelyk verschil tussen
wanbegrippen die op voordeel azen, en kinderlyke dwaling die bewys geeft van
oprechtheid. Te allen tyde offerde men zich op voor zo 'n koningschap. Daar is iets
liefs in. Ge vindt my behoudend?
Ik meesmuilde. Waarlyk ik raadde zo zelden juist, dat ik den moed verloor een
mening te uiten. Ik mompelde iets over de ‘liberalen’ en wat zy misschien zeggen
zouden als Adolfs opinie hun ter ore kwam...
Maar ik had den tyd niet myn indruk behoorlyk onder woorden te brengen. Een
vreselyke woede scheen zich van myn gastheer meester te maken. Hy viel my in
de rede met 'n vloek dien ik gelukkig vergeten heb. 't Was erg! Daarop:
- Liberalen? Wat zyn dat voor dingen? Met zulke voddery houden we ons in 't Ryk
der Geesten niet op, hoort ge? Voor myn deel kunnen ze in 't een of ander dagblad
vertellen dat ik my heb laten omkopen, of redacteur van 'n krant worden wil. En gy
die my aan boord komt met zulke ploertery... als 't nog ééns gebeurt, jaag ik u naar
boven. Daar kunt ge dan een Rotterdammer lezen, of 'n Nieuw Bataviaas
Handelsblad, of 'n Arnhemmer, in gezelschap van je zivil versorgten pórtjeh die in
de Bierschenke zit te liberaliseren...
Liberalismus... parle moi de ça! Dat is wat anders hoor je, dan praatjes van
liberalen óver liberalismus. Die pórtjeh - de kerel is op 't ogenblik zat - en die
kranten... ze kennen van waar liberalismus de eerste letter niet... en gyzelf blykt er
ook niet sterk in, als ge my hier komt beprofaneren met zulke praatjes! Ik zeg wat
ik voor waar houd. Dát is liberalismus, hoor je! Als ge straks weer op de korst zyt,
en ge ontmoet zo'n liberaal, zeg hem... Ik werd bang. Want ik vreesde dat Adolf me
belasten zou met 'n boodschap, zó onvriendelyk dat men daaruit duidelyk de tonnen
schats zou byeentellen die 't Behoud me voor die dienst geschonken had. 't Liep
deze keer nogal goed af. Adolf was clementer dan ik verwacht had, en misschien
verdiend.
- Als je zo'n liberaal ziet, zeg hem dat-i wél zou doen naar school te gaan, en te
beproeven... liberaal te worden, als hem dat nog mogelyk is. Die lieden hebben aan
geen ding meer behoefte dan aan een beetje vryzinnigheid. Ook zyn ze - precies
als myn rid-
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ders alweer! - dikwyls lui. Velen laten zich aanwerven onder de liberalen, om
gemakshalve alles te ontkennen. Dat wint de moeite van 't onderzoek uit. Ik zie wat
je denkt...
- Ja Meester, 't komt my voor dat sommige Behouders...
- Deze keer heb je gelyk...
Goddank, eindelyk eens!
- Ja, de meeste behouders nemen om dezelfde reden alles voetstoots aan. Zó is
het! Als de mensen wat minder traag waren, zoudt ge daar-boven minder last hebben
van 't domme partygeknoei dat het vinden van waarheid vierkant in den weg staat.
Wie te lui is voor 't scheppen van 'n eigen opinie, neemt aandeel in de een of andere
helft van 'n allemans-mening. Maar dit is nog 't allerergste niet. Het vuilste gevolg
van dien armoed aan geestelyk eigendom is 't verdacht maken van den enkele die
onverdeeld bezitter is van een ploegyzer. Dat maakt een ziel- of lyfeigene afgunstig,
zie je, en afgunst is de moeder van veel... boekbeoordelingen...
Wat overigens je liberalen aangaat...
Hier begon Adolf te hoesten. Maar z'n kuchjes waren gemaakt. Ik bemerkte
duidelyk dat hy slechts een voorwendsel zocht om van gesprek te veranderen. Met
iets als angst zag hy schuins-uit. Ik volgde de richting van z'n blikken, en ontwaarde
dat Logos in de buurt was...
- Nu ja, erkende Adolf na enig wachten, hy hoort niet gaarne dat ik my bezighoud
met die dingen. By zulke gelegenheden verwyt hy me dat m'n gnoomschap van zo
jongen datum is, en dat ik telkens my aanstel als 'n ongestorvene. Ik erken dan ook
dat ik nog altyd myn menselykheid niet behoorlyk had afgeschud. Waarom heb je
my boos gemaakt met die kranten! 't Is waar, ik had geen notitie moeten nemen van
't geleuter over zaken die voor m'n domsten kobold te laag by den grond zyn. Ik
behoudend? Ik? Dat zult ge terstond zien als ik die koningen by-gods-genade onder
handen neem. Want al zyn ze m'n neven... recht gaat voor. Wat doen ze voor de
volkeren die hen als halfgoden aanbidden? 't Is drommels gemakkelyk eeuwen lang
voordeel te trekken van olympische medeplichtigheid aan voormoederlyke
misstappen, men behoorde ook nu en dan te tonen dat ras en hoge afkomst iets
waard zyn. Een arabisch
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paard loopt en gedraagt zich als 'n arabisch paard. Zo behoort het! Maar vele
godenzonen in Europa maken een figuur alsof hun grootmama zich met Silenus of
diens ezel had ingelaten. By zoveel roture in handeling, is 't waarachtig de
onzedelykheid niet waard zich voor 'n basterd-naneef van Jupiter uit te geven. Dat
voelden uw koninkjes wel, en 't drukte hen wel, en ze schaamden zich wel, maar...
als gewoonlyk werkten dat gevoel en die schaamte verkeerd. Om ras te tonen, of
iets wat er naar gelyken zou, legden zy zich op vechten toe, de makkelykste wyze
om veel bombarie te maken met weinig inspanning. Ge ziet het, in myn oordeel ben
ik - oud-keizer! - geheel democraat. Es wird noch besser kommen in 'n volgend
hoofdstuk. Zeg eens, gy, schryver...
De minachting waarmee Adolf dit woord uitsprak, is niet weer te geven. Wat zou
ik doen!
- Gy schryver, ideeënhandelaar, gedachtenkleder, denkbeeldvormer... zoudt ge
kans zien twee engelse aristocraten te gebruiken als toonbeelden van een
mishandeld Volk? Ik zal u op den weg helpen.
Lord Fitz-William had 'n koetsier die z'n meester haatte. Of onze Fitz daartoe
reden had gegeven, weet ik niet. Maar 't is zeker dat Tom op middelen zon om by
de eerste gelegenheid z'n gemoed te koelen. Hy deelde dit voornemen mede aan
z'n vriend Billy, die in dezelfde stemming verkeerde omtrent z'n eigen heer, lord
Fitz-James, doch ook niet wist hoe hy de zaak behoorlyk, d.i. gevaarloos, zou
aanleggen. Op eenmaal werd Billy's verstand verlicht door 'n vonk van genie. Wat
deden zy, denkt ge?
- Meester, ik weet het waarlyk niet. Fosfor in de soep? Vet in 't hooi?
- Afgezaagde middeltjes! Den eersten keer dat de beide heren elkander in open
rytuig ontmoetten, gaf Tom aan Billy's lord een flinken zweepslag. Billy aan 't razen:
‘hoe, zou je myn meester slaan, dat zal ik je afleren... ziedaar!’ En de arme
Fitz-William ontving twee slagen voor één. Tom, in woede ontstoken, betaalde
daarvoor vier aan Fitz-James, waarop weer Billy z'n mishandelden heer wreekte
met 'n half dozyn striemen om de oren van den anderen lord. Daarop Tom weer.
Toen Billy
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nog eens. Vervolgens beiden tegelyk, en om 't hardst. De brave koetsiers trokken
zo vurig party voor de eer en de ruggen hunner meesters, dat de twee lords eindelyk
als geleebraakt werden naar huis gebracht. En toen ze genezen waren, voelden zy
zich fatsoenshalve nog verplicht hun koetsiers te bedanken voor de genomen moeite
en tentoongespreide heldhaftigheid.
Die lords zyn de Volkeren, myn jongen. En de Koningen handelen daarmee als
Tom en Billy, die zich by zulke gelegenheden redders noemen van de respektieve
Vaderlanden op wier rug de striemen neerkwamen. Vertel dit gerust aan uw lezers,
en zeg hun dat ze daarmee hun voordeel doen, onverschillig of ze lord of koetsier
zyn, Volk of Koning. Maar ga nu niet denken dat uw Vredebonden iets waard zyn...
gekheid! Tom geeft er niets om, en Billy ook niet.
- Als men hun de zwepen afnam, waagde ik beschroomd in 't midden te brengen.
- Dummheit! Dat noem ik 't kind weggooien by 't leeggieten van de badkuip. Neen,
zwepen hebben ze nodig voor de paarden. Een koetsier zonder zweep is géén
koetsier. Hoofdzaak is dat men hen niet toejuicht als ze daarmee hare lordschap
Algemene Welvaart hebben afgeranseld. Men moet ze niet dronken maken met
wierook en verzen. Menig vechtkoning die de rymelende praatjes van zo'n dichter
- zo noemen zich die kerels, waarachtig! - à la lettre opnam, meende inderdaad iets
heel fraais te hebben uitgericht als hy duizenden en duizenden had laten om hals
brengen. Dat heette dan... hoe drommel noemen ze 't ook?
- Meent gy misschien gloire, Meester?
- Ja, zo-iets. Ge begrypt dat men zulke dingen vergeet, als men dood en 'n geest
is. Sire, cessez de vaincre, ou je cesse d'écrire, roept 'n verzensmid - de man deugde
niet eens voor stenograaf, dat zie je! - is 't geen schande? En gy mensjes die op de
uitvinding bluft van de drukkunst - 'n makkelyk uitvindinkje bei meiner Seele! - gy
slikt zulke dingen. Quicquid delirant reges... welnu, als de Achivi dit dan zo goed
weten, waarom maken ze dan de Koningen gek? Weet ge waarom Logos u zoveel
slechte Vorsten gaf? Ik zal 't u zeggen. Gy verdiendet de goeden niet. Als gylieden
zelf wat meer deugdet, hadt ge in 't geheel geen Koningen nodig, maar zo ver zyt
ge nog in lang niet. Dus... betert u!
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Demologie
Ik keek op m'n horloge.
- Was gilt's dat je haast hebt, riep Adolf wrevelig. Je verlangt naar de millioenen...
- Vergeef my, Meester, ik meende...
- Dat het tyd was voor de avondzitting. De zaal is gereed. De lampen branden.
De stoelen zyn gezet, en ook 't suikerwater is klaar. Wilt gy weten waarop gewacht
wordt? Weet ge wat niet gereed is? Ga eens kyken.
Adolf wees my den weg naar een opening die zeker de ingang beduiden moest
van de verhandelingzaal. Ik ging daarheen, maar werd ruw afgewezen door 'n paar
deurwachters die iets als 'n toegangkaartje schenen te vorderen.
Teleurgesteld keerde ik naar myn armezondaarsbankje terug, en klaagde myn
nood aan Adolf. Maar hy troostte me niet.
- Ziet gy dan niet in, zei hy, dat alles gereed is op u na? Dacht ge dat wy hier de
millioenen weggaven om niet, en aan iedereen? Als gy niet op uw horloge hadt
gezien, zoudt ge nu byna gereed zyn. Ge waart redelyk oplettend en hebt wel
onthouden wat ik u zeide, dit moet ik erkennen. Maar uw ongeduld bederft alles.
Wie 't goede wil, moet er den tyd toe nemen. Gy die 't verkeerde wilt uitroeien, moest
het geduld hebben u behoorlyk toe te rusten. Waar was ik?
- Meester, gy zeidet dat ook de Volkeren...
- Immerhin! Ja, zy deugen ook niet. En als de vorsten eens geschiedenissen
schreven van hun onderdanen... 't zou wat fraais worden! Dat zal ik u bewyzen.
Maar tracht wat minder dom te zyn dan in uw sentimentelen paaltyd. En wees niet
zo verdammt oppervlakkig, als toen ge u zo boos maakte over 't verwoesten van
den hortus te Biebrich. Dat hebben de Pruisen gedaan, zegt ge, alsof 't iets heel
lelyks was. 't Ware te wensen, dat pruisische en andere soldaten nooit iets ergers
hadden uitgevoerd. 't Was
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vergelykenderwyze een ridderlyk stuk, en als ik van verzen hield, zou ik 'n verlost
Jeruzalem bestellen, in ottave rime, op die gebroken glazen... zonder tenkatische
vertaling altyd, omdat men dezelfde zaak niet tweemaal moet verlossen en om hals
brengen. Dat ruïneren van de oranjerie is de mooiste zweepslag dien ooit een
Hohenzoller Kutscher heeft uitgedeeld. Primo, die slag trof den lord niet, maar Tom
of Billy zelf, wat ik behoorlyk vind. Die trekkasten waren gebouwd voor 't zeer privatief
vermaak van m'n naamgenoot. Het Volk had er niets aan. Ten tweede, vindt ge 't
zo onedel luide te waarschuwen als men iemand aanvalt? 't Gerinkink van de
broeikastruiten was 'n heuse vermaning aan m'n neef den Hertog om op z'n zaken
te passen. De pruisische soldaten wilden... vechten. Tous les goûts sont dans la
nature, dat was hún zaak. En schoon ik, yzer- en koolindustrieel - maar ik doe in
steenzout ook - schoon ik niet gaarne vecht, noem ik 't toch, áls men eenmaal met
zo'n smaak behept of door Tom daartoe aangehitst is, fatsoenlyker z'n vyand by
den naam te roepen, dan hem in z'n slaap... te sparen om z'n zalf. Die oranjerie
diende voor deurkloppertje of huisbel. Konden de Pruisen 't helpen dat m'nheer niet
thuis was, en dat mevrouw geen boodschappen aannam? De weddingschap van
m'n neef met Von Dreyse - Gott hab' ihn selig - dat er nooit 'n geweer kan worden
uitgevonden dat ver genoeg schiet om hem te raken donnerwetterkreuzsappermentnoch'nmal... ik geloof 't graag, als je buiten schot
blyft! - nu, die pari ging de soldaten niet aan. Zy belden aan de voordeur: Schöne
Empfehlung vom Cousin in Berlin... hy laat verzoeken om je land! Eénmaal,
twéémaal... niemand antwoordt? Ten derden maal: bel stuk, en de hamer viel.
Nassau was toegewezen door...
- Den vendu-afslager...
- Volstrekt niet. Door Logos, die 't niet verdragen kon dat ze daar hertogje-speelden
en niet Herzog wáren, toen 't er op aankwam iets wezenlyks te heirtogen. Hoe,
sedert eeuwen dynasteerden ze, en lieten zich handkussen, en hoheiten, en
durchlauchten, en bedomeinen! En ze lieten vechten... en 't Volk vocht. En als ze
weer lieten vechten... vocht het Volk, en bloedde. En weder werd er gevochten en
't Volk, vechtend en bloedend, betaalde. En als ze huwden - met 'n nicht altyd! betaalde
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het Volk voor hippocras en Morgengabe. En als er een nicht im Wochenbette lag,
genesen von einem Prinzlein - 'n nieuw neefje van Melchizedek altoos - dan leverde
dat Volk kandeel en looien soldaatjes en apanage. En als de Landesherr lust kreeg
in wat afwisseling van huwelyksgeluk, dan betaalde dat Volk Schmerzensgeld,
Douaire, aflaat en proceskosten, niet zonder wat Aussteuer aan de nieuwe passie...
die gewoonlyk drie, vier kastelen of Auen nodig had voor 'n onderrokje. - Reken gy
nu eens uit, wat 'n japon met 'n sleep kostte... en nog lasterde men dat de hofdames
indecentelyk naakt liepen! - En zo 'n Hertog sierde zich met 'n parelsnoer van
ministers, Hofräte, Geheimräte, Oberkammerräte, Hofmarschalle,
Zeremonienmeister, Kammerjunker... ja, hol' mich der Teufel, ik geloof waarachtig
dat ze soms ook höchstgnädig geruhten, Obergeheim-hofbettjunker aan hun snoer
te rygen, en... 't Volk betaalde al den Schmuck die z'n hals te etter schaafde als 'n
hondeketen. En als zo'n Hertog stierf... huilde dat Volk allergehoorzaamst, en bad
God in de kerken om 'n beetje zaligheid voor zo'n dooien geheimhertog. En als er
een nieuwe ‘op den troon’ kwam, dan dankte het z'n god voor zó'n gunst, met 'n
innigheid alsof er vrees bestond voor uitputting der hemelse goedertierenheid, die
nu en dan in 'n gulle bui, twee Hertogen tegelyk gaf met... wat burgeroorlog, de saus
op 't gerecht. En intussen, biddende, huilende, dankende, kerkende,
burger-oorlogende... 't Volk betaalde! Welke uitgaaf was de grootste, denkt ge?
- Meester, ik heb nu berekend dat zo'n japon van 'n ongeklede hofdame... vyf
baan... negen-achtste breed... drie meters sleep...
- Zum Teufel auch... Unsinn! De grootste uitgaaf was: verlies van mannelykheid,
mens-zyn, karakter, waardigheid en gezond verstand! Wat staat beneden zo'n
Hertog, spreek!
- Niemendal.
- Fehlgeschossen! Raad beter!
- Een Hertogin?
- Bei Leibe nicht. De vrouw van een regerend Vorst is in den regel beter dan haar
gemaal. Zonder 't plankje te kunnen bereiken waarop de Schnaps staat, heeft ze
gewoonlyk 'n afschrikkend bel vedere op 'n beschonken heloot voor ogen. Schnaps
is hier macht, weet je. Raad lager.
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- Beneden zo'n Hertog? Bedoelt ge die sleepdames?
- O neen... niet als zodanig tenminste. Raad lager.
- Meent ge misschien - ik werd verlegen - die geheime-, ober- of unterhof...
beddejonkers?
- Ook! Maar alweer niet qua tales. Lager, lager, algemener, gemener!
Ik begon angstig te worden. Zou hy weer 'n Melch verlangen, dacht ik?
- Meester, ik weet niet wat lager staan zou...
- Dat is zeer bekrompen van je. Zulke jongens... immerhin! Houd je van Vater
Arndt?
- Neen Meester.
- Das lasse ich gelten! Ik ook niet. 't Is 'n soort van Tyrtaeus op pantoffels, en 't
getuigt niet voor m'n Duitsertjes dat ze 't vaderland-pronkerig gerymel van dien man
zo hoog stellen. Er schynt wel gebrek aan patriotismus te zyn, dat men Arndt's
knoeiwerk meent nodig te hebben als Leier- und Schwertlieder. Het schoonste rym
van Körner...
- Rymt niet: Vater, ich rufe dich, himmlischer Führer der Schlachten.
- Faule Fische! 't Is 'n prul God: Oberfeldmarschall! Ja, 't rymtniet, en dat is nog
't minst ongerymde van 't hele ding. Neen, Körners schoonste rym was... z'n dood.
Dát rymde! Nu, die Arndt liet zich niet doodschieten. Integendeel. Hy vers-rymelde
tachtig jaar lang. Ik hoor dat hy eindelyk dood-gegaan is, en hoop dat we 'm niet
hier krygen. Logos is zeer keurig op z'n personeel. Die Arndt dan... zoudt ge my nu
kunnen zeggen wat ik u vertellen wil?
- Meester, ik denk dat ge een versje van dien patriotismuskramer gaat opzeggen.
- Dan veroordeel ik u daartoe. Maak het kort, als Barnevelt tot den beul zei.
- Ik zal wel moeten, Meester, want ik ken maar weinig Arndtse verzen auswendig.
- Daar ben je niet minder om. Geef 'n klein, heel klein staaltje van z'n gerymel dat
zo entzückend schön gevonden wordt... gottsdonnerwetter-element!
- In de Neue Anlagen, die Koningin Augusta ten geschenke geeft aan de
wandelaars te Koblenz...
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- Zeer goed. Ge ziet wel, zy regeert niet, en doet wat goeds, wat liefs, voor 't Volk...
ga voort!
- Meester, daar staat een Therm... een buste van Max von Schenkendorf...
- Ook 'n leverancier van ongerymd patriotismus op rym.
- Precies, Meester. En 't lofdicht op den socle is van Arndt...
- Asinus asinum fricat. Laat horen!
- Daar staat:
Er hat vom Rhein,
Er hat vom deutschen Land
Mächtig gesungen,
Dass Ehre auferstand
Wo es...

- Rym dóór, voor den drommel. Arndt moest ook wel, of 't mooi was of niet.
- Wo es... erklungen. Meester! Ik moet erkennen, 't is prachtig!
- Ja, en wel hard voor Schenkendorf. Maar loontje komt om z'n boontje. Hyzelf
maakte ook zulke grafschriften. Ik weet wat uw Beeloo er van zeggen zou. Gy?
- Waarachtig niet!
- Och, hy zou er van zyn kant een tweede rympjen op maken, als in '31, toen Jan
van Speyk - die rymde goed! - in de lucht vloog. Na de explosie... wat denkt ge dat
er volgde?
- Ik denk dat de stukken en brokken in de Schelde vielen, Meester.
- Ook. Maar de hoofdzaak was: verzen, verzen, verzen... ach, du gnädiger Gott,
wat al verzen! Beeloo maakte er ook een, en dat beviel me:
Van Speyk verdween,
Een prulpoëet verscheen...
Een ongeluk komt nooit alleen!

Lees voor: prulpoëet, een hele bende van dat gespuis. Zó is 't gemeend. Als Beeloo
hier komt, zal hy 't goed hebben. Ik geef tien Henriades... en wat yzer, voor die drie
regels. Yzer, juist! Die Arndt durft ook van yzer spreken. Hy zegt ergens:
Der Gott der Eisen wachsen liess...
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't Eerste woord het beste is al 'n fout. God doet er niets aan... Logos is de man. Nu:
Der Gott der Eisen wachsen liess
Der...

Hoe is 't verder? En weet ge nu nóg niet wie lager staat dan zo'n Hertog en zo'n
Bettjunker?
- Ik begin te begrypen, Meester.
Adolf vloekte... onkristelyk. Myn pen weigert my haar dienst in 't weergeven. Ook
verstond ik er maar een klein gedeelte van. Er kwam iets in van:
Gottsollmirseligdreiundachzigtausendmilionenmalsiebendoppelschockmerinoschafegebenmitsauglämmchen...
jedes'nblaugoldseidenesbändchenamhalse... und ein Schwert!
- Ja... ein Schwert, ging hy na wat adem te hebben gehaald, voort. Ein Schwert...
dan mag onze-lieve-heer z'n schapen houden. Ein Schwert, om die honden... vertel
me nu of ge wel eens in 'n luchtschuitje hebt gezeten?
- Ach neen, Meester. Dat ontbreekt aan m'n ondervinding.
- Alsof die overigens compleet was! Kunt ge u voorstellen hoe 't den luchtschipper
te moede is, als hy alle bestuur over 't dalen of ryzen van z'n ballon verloren heeft?
Als de klep die de gas moet binnenhouden, niet sluit? Als er geen andere ballast
meer valt weg te werpen dan de schipper zelf? Dit nu geschiedde eens te Kassel,
in den tyd toen ook daar nog een van m'n Neven woonde, een Keurvorst... nu is hy
weggeannexeerd. Vertel my eens wat kwaads van dien Neef of van z'n familie.
- Meester, toen Amerika z'n onafhankelykheid bevocht, had Engeland soldaten
nodig, veel soldaten, en by voorkeur van de soort die blind is voor gevaar...
- Blinde Hessen, juist! Ik zie gy kent de historie. Infaam nietwaar, dat verkopen
van z'n onderdanen? Men zou er vloekzangen op maken. Of 't ooit gedaan is weet
ik niet. Ik gis neen, en waarom niet?
- Misschien omdat vloekzangen lager gehonoreerd worden dan triumfliederen,
Meester. Myn vriend Roorda...
- Zo dom niet. Nu weer onze luchtschipper. In de residentie van m'n Neef was
alleman op de been om dien ballon te zien.
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Het ding was byna uit zicht, maar nog niet geheel. Opeens bemerkte men dat er
iets haperde, en dat de luchtman z'n vaartuig nog minder meester was dan
gewoonlyk. Hy versmeet al z'n zand, en 't ding zakte, zakte... slingerde vreselyk.
De man trachtte langs een der koorden die z'n schuitje verbonden aan den ballon,
naar boven te klimmen, klaarblykelyk met het doel de gasklep te sluiten, die onklaar
of gebroken was. Hy verwarde z'n voet in de einden touw die heen-en-weer zweepten
door de lucht... liet - verlamd misschien door schrik en angst, want de ballon daalde
met toenemende snelheid - los wat hy in handen had... viel... en bleef hangen aan
één been onder z'n schuitje. Ga gy nu eens voort... schryver! Vertel eens iets van
wat men gewaarwordt als men daar zo aan één been in de lucht hangt.
- Ontzettend! Daar slingert hy in de eindeloze ruimte...
- Dat heb ik al gezegd. Overigens, geen pathos, wenn ich bitten darf.
- Ik zal myn best doen, Meester. Daar hangt hy dan aan één been, en voelt zich
dalen wyl de horizon van alle zyden dreigend op hem aanrukt, zich sluitend als de
muil van een kauwend monster. Zo-even nog overzag hy tal van vorstendommen,
nu slechts Hessenland. Elke volgende seconde vernauwt den kring der punten die
hy overziet, en zet tot kringen uit wat hy als punten waarnam. Het geheel krimpt in,
maar al groter en groter worden de delen. De toenemende scherpte waarmee de
omtrekken zich voor hem aftekenen, spelt met wrede nauwkeurigheid zyn vonnis,
en martelt hem met sarrend herinneren aan de naderende voltrekking. Elk punt
wordt een vlek. Elke vlek wordt cirkel. De cirkels nemen 'n onregelmatigen vorm
aan, langzaam en grillig eerst, alsof ze weifelden in keuze, weldra met snelheid
veranderend als onherroepelyk besloten zich te vertonen in hun ware gedaante.
Wat 'n boog scheen, is hoek geworden. Het rechte kromt zich en 't gladde zaagt.
Het glooiende wordt kantig. Golving en ronding gaan over in gebroken lyn. Het
geleidelyk-toevallige wordt bepaald, het onbestemde nauwkeurig. Het gescheurde
verenigt zich, en wat gesloten scheen, brokkelt in gapingen af. Millioenen stippen,
voortgestuwd door stralen die zich ontwikkelen in het midden, springen in razende
vaart naar en over den rand der figuur waarin zy
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ontstonden, daarna over de kim die zich al nauwer en nauwer sluit. En iedere stip
tracht figuur te worden voor ze vergaat, en elk dier pogingen baart nieuwe stippen,
wegvliegend uit het midden om aan den rand te versterven... of, recht onder den
ongelukkige, inderdaad een vorm aannemende, die zich met bloedgierigen yver
uitbreidt om ruimte te maken voor den verpletterenden schok.
En al dalend herkent hy Kassel, Wilhelmshöhe, de Kasseler Aue... die lieve
poëtische Au! Zou daar 't schrikkelyk vonnis voltrokken worden? Dáár?
Nog altyd weet hy zich rekenschap te geven van z'n toestand. Geen weldadige
bewusteloosheid belet hem de donkere plek te zien, daar juist beneden hem, de
markt...
Helaas, weinige ogenblikken geleden nog zou hy geen onderscheid hebben
waargenomen tussen een graafschap en een plein met joelend volk. Wat moet men
de Aarde naby zyn, als zo'n verschil in 't oog valt!
En hy daalt altyd! En reeds begint hy paleizen te onderscheiden van andere
woningen. Waarlyk, de beslissing nadert.
Eerst vreesde hy dat de strik die z'n voet gevangen nam met wrede gril, dien zou
loslaten met even grillige wreedheid. Nu vreest hy dit niet meer, maar 't baat hem
weinig verlost te zyn van dien eersten angst. Met of zonder z'n schuitjen immers is
hy veroordeeld. Hy valt mét den ballon die, na 't verlies van z'n laatste gas, fladderend
en klepperend werd overgeleverd aan de onverbiddelyke wet der zwaartekracht,
zonder ander tegenwicht dan wat onvoldoende wryving met de atmosfeer. Want ze
laat zich gewillig klieven, de ontrouwe vleister die zo-even 't stygend gevaarte verhief
tot de wolken, toen 't niet gekwetst was!
En het daalt al sneller en sneller. Daar begint de noodlottige vierkantsrekening
te tellen, byna in al haar duizelingbarende kracht. Geen genade, sneller, sneller, tot
de uiterste grens van bereikbaren spoed. Nog weinige ogenblikken en hy valt te
pletter. Dat zyn kerken... dat is een kerk... de kerk! Daken... schoorstenen... gevels...
een hoop mensen. Nog 'n ogenblik, hy zal personen kunnen onderscheiden, vrouwen
van mannen, man van man, kind van kind!
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En hy daalt!
En nog altyd heeft hy besef van z'n toestand. Nog begaf hem 't bewustzyn niet
van wat hem te wachten staat, al zy 't dan niet helder genoeg om hem te doen hopen
- wat te voorzien is! - dat hy 't verliezen zal voor 't eind van z'n vreselyken tocht. Hy
is nog wakker genoeg om angst te voelen, ál den angst van z'n toestand.
Nog kan hy zien en horen. De strik om z'n been knelt niet meer. De koord die
hem aan 't schuitje verbond, hangt slap. Het vaartuig, niet langer gedragen door 't
byna geledigd hulsel van het gas, nadert even snel als hyzelf den bodem, slingert
naast en onder hem rond, of om hem heen. Alles suist en warrelt. Hy hoort het
snerpend fluiten van de lucht die hy verplaatst door z'n val. Ongebruikt schuurt zy
de machteloze lippen voorby, en bespot de gekrompen long, vergeefs pogend haar
te vatten tot wat adem. Het geruis dat opgaat uit de volksmenigte, treft zyn oor. Het
wordt al duidelyker en duidelyker. Weldra zal hy enkele stemmen kunnen
onderscheiden onder 't eentonig gegons dat hem de nabyheid van een groot aantal
mensen verkondigt. Hy voelt en riekt de warme uitwaseming van 't volk...
En altyd daalt hy!
Nog een ogenblik, en hy zal...
Gedaald tot de laagte der hoogste gebouwen, slingert hem de wind tegen het dak
van den schouwburg.
Verstuikt, gekneusd, gewond, heeft hy nog kracht den kreet te verstaan dien de
zucht naar zelfbehoud hem toeroept: houden, houden! Kracht ook - maar 't was de
laatste! - om te doen wat hem geboden werd door 't instinct. Hy slaat door de leien,
grypt en omvat de binten, klemt zich vast, en weerstaat den schok van 't
voorbyvallend vaartuig dat hem tracht weg te rukken van z'n schuilplaats... hy is
gered!
- Voor iemand die nooit uit de lucht viel, is uw beschryving zo kwaad niet, zei Adolf
droog. 't Doet my genoegen dat ge daarin meer optica gebracht hebt dan
gevoelighedens. Ik merkte niet zonder enig genoegen op dat ge 's mans kinderen
en zwangere vrouwen hebt overgeslagen... inderdaad vry wel. Ga zo voort. Tracht
te begrypen en begrypelyk te maken, dan komt gevoel
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vanzelf... het ware! En 't ónware... nu, dat dient tot niets... hm, trainbub! Wie
aandoeningen dicteert, ondergaat ze niet, en wie zulke dictaten nodig heeft...
gekheid!
Van optica gesproken, gy hebt vergeten op te merken hoe elke stip, juist loodrecht
onder den armen drommel, tot hem scheen op te stygen, en zich vertoonde als de
punt van een dolk en raccourci, zoals Gustave Doré de dingen tekent, omdat-i meer
handigheid heeft dan smaak. - Die kunstenmaker bevalt zeker de lui daarboven? Een tuimelend luchtreiziger meent gespiest te worden. Och, 't is u mensen zo moeilyk
u met juistheid voor te stellen hoe men valt, zolang gy vasten bodem onder de
voeten hebt. Studeer daar wat in. Het zal je goed doen.
En vertel me nu eens wat er later gebeurde met dien Kasselsen luchtschipper?
- Ik denk dat het volk zal gejuicht hebben, Meester.
- Volk, Volk, gy met uw Volk! 't Volk schreeuwde, zoals 't doet by elke gelegenheid.
't Volk had zich vermaakt. Spreek me niet van dat gejuich. Het beduidt gar nichts.
't Volk juichte ook toen Nero komedie-speelde en Rome in brand stak.
Ik zal u zeggen wat er verder gebeurde.
Het eerste groetje dat de arme schipbreukeling ontving, toen hy zich door de
dakbinten had heengewerkt, en bewusteloos neerzonk op de vliering van 't
Hoftheater, was 'n scheldwoord en een bedreiging. De intendant van den schouwburg
noemde hem: 'nen frechen Hund der sich an einem Kurfürstlichen Gebäude
vergrepen had! Hy zou 'm voor 't gerecht brengen wegens Beleidigung der
königlichen Majestät... ja, königlich! Hoe dit rymt met de keurvorstery, moogt ge
vragen aan de Metternichs en consorten. Er blykt uit de bejegening die onzen armen
Phaëton te beurt viel, dat de oude Keurvorst wiens onderdanen aan Engeland
werden verschacherd, zeer ten onrechte de twee grootvaders in 't land had gelaten,
die met behulp van 'n stel egaas dien intendant voortbrachten. Waarachtig, als men
let op de soort der mensen die onverkocht bleven, voelt men medelyden met de
kopers van de anderen. Die Hessen hebben in Amerika goed gevochten, dit weet
ik wel. Maar wordt de zaak hierdoor beter gemaakt? Wat is schandelyker, 't verkopen
zelf, of de lamlendigheid, waarmee men zich verkopen liet? Met 'n klein
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deel van de manlykheid die nu tegen de Amerikaanse vryheidshelden gebruikt werd,
had men tien keurvorsten kunnen wegjagen. Dát durfden ze niet... de oude
zalf-historie! Familiezwak heb ik niet, en ik trek waarlyk geen party voor 'n Keurvorst
omdat-i myn neef is, maar ik heb nog liever hém in m'n familie, dan dat ik oudoom
van dien intendant wezen wou, en van de velen die alleruntertänigst op zo'n wezen
gelyken. Zy zyn het die de slechte vorsten maken. Een prins is geen zoutpilaar die
in zyn eentje onbedorven blyven kan, als alles om hem heen verrot is.
Gy demokraten spreekt altyd kwaad van de vorsten, en ik beken dat daaronder
velen zyn die 't verdienen. Maar ligt de schuld niet aan de Volkeren zelf? Kunt gy u
voorstellen dat Domitianen of Caracalla's slechts één maand lang hun bloedige
zotternyen hadden kunnen voortzetten, als er geen handlangers geweest waren,
die hun bevelen uitvoerden, geen onderdanen die deze handlangers duldden? Uw
historieschryvers melden - gemakshalve alweer, en precies als andere
sprookjesvertellers - alleen de zaken die Koningen betreffen. En al doen ze ook dit
nog zeer gebrekkig, die sprookjes nemen plaats genoeg in, om ook ulieden alleen
te doen letten op de misslagen van die Koningen. Waar 'n stier grazen kon, moet
gras geweest zyn. Naast en onder die Vorsten bestonden Volkeren, die het terrein
leverden waarop 't koninklyk wangedrag zich botvieren kon.
Wanneer gy den opgeblazen Louis XIV veroordeelt - en minacht, hoop ik: de kerel
was 'n uil! - vergeet gy gewoonlyk dat hy zo winderig gemaakt werd door z'n
omgeving. Bewaar dus de helft van uw verachting voor z'n tydgenoten, en meet wat
ruim. En zo'n andere Louis, de vyftiende! Men verwyt dien ellendeling z'n
Parc-aux-Cerfs, en ik heb er niets tegen - tegen 't verwyten, meen ik - maar eilieve,
duizenden vaders in Frankryk boden om stryd hun nog onvolwassen dochters aan,
pour servir aux augustes plaisirs de la Majesté Royale. Er zyn daarover brieven
gevonden, die tot de gissing nopen dat van alle souvereinen, Z.M. het Souvereine
Volk de allerlaaghartigste is. Hebt ge ooit in uw hele Geschiedenis den dolsten tyran
zo waanzinnig zien woeden, als 'n losgelaten menigte? Moogt ge 't alzo een Volk
tot eer rekenen dat het niet uitspat, moordt, brandt en ver-
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woest, zolang 't niet losgelaten is? Zo verdienstelyk was Nero ook... toen-i in de
wieg lag. Om te beoordelen of iemand den rechten weg inslaat, moet men hem zien
lopen, en een Volk dat te ingekankerd melchizedeks vroom en schriftuurlyk is om
'n bozen heerser weg te jagen, mag zich waarlyk niet beroepen op de deugd die 't
beoefenen zou, áls 't wat beoefende. Over 't geheel houdt gy democraten u
onevenredig veel bezig met politiek. Of liever, ge meent ten onrechte dat politiek
hoofdzakelyk bestaat in studie van wetten en regeringsstelsels. Verbetert uzelf, dan
zal geen verkeerde Wet, geen gebrekkig systeem standhouden. ‘Die koning of keizer
doet z'n plicht niet’, klaagt de schrynwerker. Misschien heeft-i gelyk, maar... hyzelf
maakt scheve kasten en kreupele tafels. ‘Weg met de constitutie’, roept 'n
publiek-spreker... en z'n eigen constitutie is zo in de war, dat geen omwenteling
nodiger is dan de zyne. Boekenmakers vertellen veel van de onzedelykheid der
hoven - ze hebben in hun sprookjes satyn en fluweel nodig, en schittering van titels,
om gebrek aan talent te verbergen - maar eilieve, zie de lagere standen eens! Zyn
die zo heilig? De Adel en de voornamen zyn niet op de hoogte van hun roeping, op
verre na niet! Maar is uw burgerstand adellyk in z'n begrippen? Voornaam in z'n
streven? Indien al 't kwaad dat men gewoonlyk van vorsten verhaalt, waar is, zou
men in verzoeking komen uw heel publiek van burgerlui voor 'n vergadering van
koningen aan te zien, die hun zalf hebben afgewist om incognito schandaal te maken.
En uw gemeen... 't is keizerlyk!
Wordt niet overal, en onder de lagere klasse niet het minst waarachtig, een
hoofdrol gespeeld door die ellendige jacht op geld?
- Rouge gagne et couleur, klonk het door de spleten van 't gewelf, als
uitroepingsteken op Adolfs verwyt.
- Kunt gy beweren dat de middelstand onbaatzuchtiger is dan de ryke? Voelt de
arme meewarigheid voor de rampen van z'n lotgenoten? Minacht niet de werkman
zyn medewerklieden? Heerst er iets als broederschap tussen de minder bedeelden,
zy die zo klagen - en overigens met recht, waarlyk! - dat de ryken onbroederlyk zyn?
Is niet eigenbelang en die vervloekte geldzucht...
- Trente louis au billet!

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

86
- 't Is waar ook, viel Adolf zichzelf in de rede. Ook gy houdt u bezig met
schatryk-worden... by gebrek aan beter. Nu, gy behoeft u myn verwyten niet aan te
trekken. Ik weet dat ge niets zoekt voor uzelf, en dat gy geofferd hebt wat er zo-al
op uw kleine wereld geofferd worden kan. Meent ge dat er met en door geld iets te
bereiken valt... immerhin! Maar wees niet zo bekrompen democratisch eenzydig.
Uw Koninkjes daarboven deugen niet veel, maar wat gylieden 't Volk noemt...
Weet ge hoe Theseus aan z'n eind gekomen is? Ik zal 't u zeggen. Die Aegeus
had volkomen gelyk toen-i in zee sprong. Zyn zoon was inderdaad niet aan boord,
al vertellen uw mythologieboekjes dit anders... uit schaamte zeker. Theseus werd
na 't verslaan van den Minotaurus voor den rechter geroepen, om zich te
verantwoorden over 't stelen van een klosje garen uit Ariadne's naaidoosje. Men
martelde hem zo lang met verhoren en contra-verhoren dat hy zwak werd, en gaf
hem toen te verscheuren aan de burgers van Creta, die 't niet verdragen konden
dat hy hen van 't monster verlost had. Zó is uw Volk!
- Meester, ik weet er iets van! En toch... toch...
- Desto besser! Ook gy zult verscheurd worden. Indien dit u niet afschrikt...
- Het schrikt my niet af. Als ik maar hopen mag dat later...
- Schon gut! Later is later. Tracht slechts thans uw plicht te doen. Zoek de
waarheid, en zeg wat ge vondt, en stoor u niet aan die Cretensers...
- Maar, Meester, als ze nu 'n liberale krant opzetten, en daarin vertellen dat ik
verkocht ben aan 't behoud?
- Liberale krant? Behoud? Wat zyn dat voor dingen? Spreek verstaanbare taal
als ge wilt dat wy hier beneden ons met u inlaten.
- Meester, ze tasten myn karakter aan...
- Zodra ge u daaraan stoort, zou daaruit blyken dat ze groot gelyk hebben.
Analyseer den gedachtenloop der velen die gy moet aantasten om wáár te zyn, dan
zult gy inzien dat hun weinig anders overblyft dan processen over 'n klosje garen.
Theseus had ongelyk zich in te laten met zulke praatjes. Ze deren slechts voor
zoverre men zich door zo-iets kwetsen láát. Wat de scherpte der wapens aangaat,
waarmee men u bestrydt... 't is de oude histo-
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rie van den dolk en raccourci... optisch bedrog, mannetje! 't Lykt maar zo, zolang
gy belieft te dalen. Houd u óp boven dat gespuis, of liever nog, blyf stygen, dan zult
ge holte ontdekken in al wat beneden u is. Wat puntig scheen, wordt 'n kuil... als
het terrein van m'n Sonnenberg waarmee gy zo gespot hebt.
- Maar... als zy intussen door kwaadspreken, woordverdraaien en laster my 't
leven verbitteren...
- Wie? Koningen? Keizers?
- Neen Meester, van beroep zyn ze boekenmakers, krantenschryvers, stenografen,
gouverneurs-generaal in ruste...
- Ei, burgerlui alzo! Ik wed om al wat ge wilt dat er niet eens 'n markies onder is!
Ziet gy wel dat gy democraten verkeerd doet, het lage altyd onder de hogen te
zoeken? Leven verbitteren? Unsinn! Hadt ge dan de zoetheid in uw leven van
anderen verwacht? Verbitteren? Wel, dat is 't métier. Woudt ge goed doen, en nog
geprezen worden bovendien? Dat is te veel verlangd, m'n jongen. Wie slagen wil,
moet matig in z'n wensen zyn...
- Maar ze leggen het er op toe, my 't leven onmogelyk te maken. Daar-boven
wordt alles geregeerd door geld, en...
- Tout va!
- Hm... tout? Dat is 'n leugen, dat is eine verdammte Lüge... Niet alles staat op 't
spel.
- Zeer veel toch, Meester! En zolang ik rondzwerf, soms zonder brood, en zelden
verzekerd van myn onderhoud voor den dag van morgen, valt het my moeilyk
behoorlyk te arbeiden...
- Klim dan naar boven, en sluit de gasklep, en zorg dat ge uw been niet verwart
in de strikken van het schuitje, en houd je vast als gy ergens te land komt, en vind
de zonde zo groot niet, hier of daar de leien in te trappen van een poppenkast... al
heet dan ook zo'n ding soms königlich. Potztausend, jongen, de ware ballonman
moet zelf Keurvorst, Koning, luchtkeizer wezen... en die hof-intendant was 'n gek.
Een gnoom kwam vragen of de leerling eindelyk gereed was. Ik zag Adolf aan,
om te weten of dit my gold.
- Hm... ja... zo, zo! Heel ontwikkeld is hy niet, antwoordde de Meester. Zoals al
dat ongestorven tuig, is hy wat dom... widerlich bekrompen. Ik spreek over u,
geldzoeker!
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Meinetwegen kan hy binnengaan. Of 't hem veel baten zal? Immerhin... geef hem
't wachtwoord.
En gy, mensje, hör 'nmal, als ge straks, weergekeerd op de korst, iets wilt
verbeteren, zie dan om u, in u. Niet altyd naar boven... en altyd naar beneden ook
niet. Wat gy uw Volk noemt...
De zonderlinge Adolf besloot de zitting met z'n hartigen vloek over al die
zuiglammetjes... und ein Schwert!
- De Meester is nog wat menselyk, zei de gnoom die my den weg wees naar 't
gewelf waar ik iets leren zou. Ik was ook zo toen ik pas hier kwam.
- Hoe oud zyt gy dan wel, vroeg ik het gryze mannetje.
- Toen ik hier aanlandde, waren alle apen nog in de bossen.
- Lang geleden!
- Dit is een kwestie van opinie. Bovendien, hoedanigheden moeten naar punten
van vergelyking beoordeeld worden. De steen waarop gy gezeten hebt, is ouder
dan ik, en m'n kameraad Semi-ur die daar ginds aan 't kristalliseren is, heeft hem
zien worden. Misschien zegt hy er straks wel iets van in z'n verhandeling. Hy is een
der sprekers, weet ge, en gaat nooit buiten z'n vak...
- Kristallisatie?
- Ja.
- En de Meester had my beloofd dat ik iets vernemen zou over speelbanken en
kansrekening?
- Nu ja, kansrekening, kristallen... 't komt overeen uit. Alles is in alles, ziet ge. Dit
is juist heden avond het wachtwoord. Ga binnen!
- Alles is in alles! riep ik, en de wachthebbende koboldjes lieten my door.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

89

Alles in alles
De president verzocht den secretaris de notulen van de laatste vergadering voor te
lezen. Het oude gnoompje dat de functiën van geheimschryver vervulde, voldeed
hieraan, en ik kwam dus te weten met welke byzonderheden de onderaardse
mannetjes zich hadden beziggehouden, lang voor ik er aan dacht hen te bezoeken.
De behandelde zaken waren meest van huishoudelyken aard. 't Spreekt vanzelf dat
de economie van 't yzer daarin een hoofdrol speelde. Een gnoom die als inspecteur
naar de korst was gezonden, leverde een uitvoerig rapport over het toenemend
verbruik van stalen pennen, waarvan hy 'n exemplaar ter bezichtiging had
meegebracht. Het ding deed de rondte, en ieder zei er wat van. Toen 't aan my
kwam, deed ik m'n best het met gehuichelde belangstelling te beschouwen, en
voorzichtig, alsof ik bang was iets aan 't kostbaar voorwerp te bederven, reikte ik
het m'n buurman over. Ik wilde namelyk de goede kereltjes die met de veroverde
curiositeit zo in hun schik waren, niet doen bemerken dat ik, wel beschouwd, niet
veel waarde hechtte aan zo'n instrument. De vreugd van m'n gastheren kwam me
onnozel voor, en ik begon voor een slechten uitslag van m'n studiën te vrezen. Maar
deze stemming veranderde enigszins, toen ik de benaming hoorde waaronder de
ingevoerde zeldzaamheid een plaatsje zou bekomen in 't onderaards museum. De
gnoom die de pen had meegebracht, zei dat het een werktuig was waarmee men,
voor oppervlakkige toeschouwers, z'n gedachten verbergen kon, en met behulp
waarvan oppervlakkige denkers zich in de ogen van sommigen konden aanstellen
alsof ze gedachten hadden. De voorzitter bracht hulde aan den yver van den gnoom
die zo 'n kostbaar gedenkstuk van menselyke industrie had neergedolven, en er
werd met algemene stemmen besloten ruim te voorzien in de behoefte aan 't metaal
waaruit zulke nuttige zaken vervaardigd worden.
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Ook het lood kwam aan de beurt. De vergadering voteerde een afkeurend oordeel
over de verkwisting der mensen. Er werd by die gelegenheid een statistiek ter tafel
gebracht, waaruit men zien kon hoe welbegrepen heldhaftigheid zich openbaart in
misschieten en niet geraakt worden, welke beide verdiensten zich laten samenvatten
in de kunst van distantie bewaren.
- Ze schynen daar-boven te menen dat wy hier beneden 't metaal voor niemendal
hebben, zei de voorzitter grommend. De Meester was met z'n basterd-neef Moritz
van Saksen overeengekomen dat hy ons de doden zou leveren tegen hun gewicht
in lood... tegenwoordig nemen ze tweehonderd-twee-en-zeventig pond per man. Ik
geloof 't graag dat ze klagen over overbevolking. Is dat 'n huishouden!
Na enige discussie over dit onderwerp werd er besloten een verhoogde dosis
mephitische dampen naar boven te zenden, om door concurrentie den oorlog te
dwingen tot wat yver.
Hierop kwamen de verhandelingen aan de beurt. Het aantal ingeschreven sprekers
was zeer groot, en ik moet erkennen dat het my in weerwil van m'n begeerte om
iets te leren over de speelbanken, benauwd te moede was. Redevoeringen namelyk...
Pourquoi parlez-vous donc? riep men Emile de Girardin toe, toen hy eens zeer veel
woorden gebruikte om te bewyzen dat woorden niets waard zyn.
Ik heb den lezer een zonderlinge confidentie te doen. Van kindsbeen af is 't my
onmogelyk 'n verhandeling of preek ten einde toe met oplettendheid aan te horen,
en ik vind dus dat Emile de Girardin terdege begon ongelyk te krygen, toen hy
betoogde dat-i gelyk had... wat ik overigens volkomen toestem.
Wie langer of anders spreekt dan met de strikte eisen der interlocutie overeenkomt,
wordt slaperig en verwekt slaap... of erger. Ja, erger! De gruwelen die op dit gebied
dagelyks worden gepleegd zyn hemeltergend, ook zonder de minste vergelyking
met den gezondheid bevorderenden oorlog die zoveel mensen in 't leven houdt.
Van die gruwelen een voorbeeld, lezer.
Zeker tiran had een vyand dien hy uit den weg wilde ruimen. Hy zond z'n knechten
uit, een voor een of allen tegelyk, maar ze kwamen onverrichterzake terug. Dolk en
gif schenen geen
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werking te hebben op het taai gestel van dien bozen tegenstander. Het radbraken
deerde hem in 't minst niet, en na tussen twee planken in allerlei richting te zyn
doorgezaagd, voegden zich de brokken weer aan elkaar, alsof er niets gebeurd
was. Onze tiran klaagde dat hy slecht bediend werd, en liet, om den yver van z'n
hovelingen aan te vuren, door z'n hofpoëet een ode maken op den vernuftigen
Phalaris. Ogenblikkelyk wemelde het land van koperen stieren, waarin de nachtmerrie
van den goeden koning gebraden werd. Zonder baat, helaas, want de enige klacht
die de patiënt horen deed, was dat ze vreesde kou te vatten - ik heb verzuimd u te
zeggen dat de te vermoorden vyand een vyandin was - en eenmaal zelfs kwam ze,
na gebakken te zyn half bevroren voor den dag. Een wyze stelde voor, haar uit te
hongeren, en ook van dit middel nam men de proef, maar de uitslag was als voren.
Zy scheen aan 't hongerlyden van oudsher gewend, en wel verre van te bezwyken,
begon zy zich na gedurende zeer langen tyd niets genoten te hebben dan
onthouding, te buiten te gaan aan zwaarlyvigheid. Onze Sire Geweldenaar was
radeloos, en loofde drie koninkryken uit voor 'n behoorlyken martelmoord.
Of de prys kontant betaald werd, is my onbekend gebleven, maar behaald is ze.
Een geniale beul heeft de patiënte doodverhandeld. Ze heette democratie.
De zeer intelligente lezer zal begrypen hoe onaangenaam my, die 't relaas van deze
boosaardige strafoefening eerst onlangs in een volksblaadje ondergaan had, het
vooruitzicht was, 'n dergelyke methode te zien toepassen op m'n beminde
kansrekening. Het scheen dat die vrees op m'n gelaat te lezen stond, althans een
der leden van de vergadering stelde my ongevraagd gerust. Hy verzekerde my dat
de verhandelaars in de onderwereld nooit waarschuwden in hoeveel delen de
hoorders hun aandacht te splitsen hadden, en ook dat de sprekers zich zelden
hielden aan den tekst. Hieruit, zeide hy, vloeit voort dat het auditorium gedurig door
de een of andere verrassende wending wordt wakker geschud. Daar bovendien de
toepassing soms voorop, soms in 't midden werd gesteld, en men niet dan by
uitzondering de stukken daarmee besloot, kon niemand vooruit
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weten op welk ogenblik hy overtuigd moest wezen, aangedaan, geestdriftig of zo-iets,
en men was dus wel genoodzaakt zich daartoe voortdurend gereed te houden. Ook
gebeurde het vaak - en dit zou heden avond waarschynlyk het geval zyn - dat de
lezing werd opgeluisterd door proeven. Nu, ik bespeurde al terstond dat dit de
zuivere waarheid was.
De eerste redenaar namelyk die optrad, had een bosje jongelui in de hand die hy
neerlegde naast z'n suikerwater. Het opgegeven onderwerp van z'n verhandeling
was: nauwkeurig onderzoek of duitse badplaats-kellners mensen zyn?
- Ziet ge, zei myn buurman, nu moet ge wel wakker blyven. Waarschynlyk snydt
hy ze open en wie zou dat niet willen zien? Ik moet erkennen dat het onderwerp my
byzonder interesseerde, vooral omdat ik, juist door 't grote verschil daarvan met
myn streven, genoopt werd te zoeken naar den samenhang, die dan ook moeilyk
genoeg te vatten was om my wakker te houden door wat inspanning. De geachte
spreker behandelde, in den aanvang geleidelyker dan ik gevreesd had, den kellner
naar uit- en inwendige eigenschappen. Zonder van myn kant aanspraak te maken
op nauwkeurigheid - er zyn voorbeelden dat het reporterschap allernadeligst werkt
op geest en oordeel, en daar ik nog altyd geen hoofdredacteur van een krant ben,
kan ik die dingen niet missen - wil ik een gedeelte van z'n voordracht aan den lezer
ten beste geven. Wie welwillend is, denke zich een prentje daarby.
De verhandelaar trok het lint los, waarmee z'n studie-exemplaren als een bosje
sprot waren byeengebonden, nam één daarvan tussen duim en vinger, en
demonstreerde:
- Rokje... zwart, als by den mens. De slipjes oplichtbaar...
Hy voegde de daad by het woord, en vertoonde het achter-onder-middendeel van
z'n modelletje aan de blikken der verbaasde toeschouwers, die eenstemmig uitriepen:
een mens, een mens, precies een mens!
- Zacht wat, geëerde hoorders. Ware wetenschap overhaast zich niet. Slaat er
eens op.
De leergierige menigte maakte van de vriendelyke uitnodiging een gulhartig
gebruik: ‘hy schreeuwt... hy schreeuwt!’ klonk het door 't gewelf.
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- Ja, hy schreeuwt... als een wezenlyk mens. Ziet nu hier met aandacht die witte
das, dat vest, dien doekspeld, die horlogeketting...
‘Een mens, een mens!’
- Hm... dat zullen we zien! Beschouwt deze blonde haren, verzadigd van smeer,
en met zorg gescheiden aan den linkerkant... ‘Een mens, een mens!’
- Mogelykheid, zeer geachte hoorders, is nog geen waarschynlykheid, of althans
niet altyd het waarschynlyke. In allen geval is het geen zekerheid. Wachten wy ons
alzo voor onwetenschappelyke overyling. Het voorwerp dat ik de eer heb u te
vertonen, bezit nog meer eigenschappen die den oppervlakkigen beschouwer zouden
doen geloven dat wy hier inderdaad te doen hebben met een exemplaar van 't
vereerd ras dat hedenavond door een zyner uitstekendste leden in deze vergadering
vertegenwoordigd is.
Die gnoom was zo dom niet.
- Neus, mond, oren, dat baardje, die knevel... alles gelyk by den mens, ging de
spreker voort; en om ook de verder-afzittenden in de gelegenheid te stellen zich
hiervan te overtuigen, draaide hy z'n armen kellner den kop af, en wierp dien in de
zaal.
Het leergierig publiek bekeek dat hoofd met aandacht, en hield het naast het
myne. De gelykenis scheen treffend, want allen riepen weer om stryd: een mens,
een mens!
- Ziet, geachte hoorders, by 't ontbloten van den arm blykt ons dat hy gevaccineerd
is, en in zyn linkerbroekzak vinden wy een doopceel...
‘Een mens, een mens!’
De redenaar, hierop een tweede exemplaar uit het bosje nemende, kneep er drie,
vier talen uit...
‘Een mens, een mens!’ schreeuwden weer allen.
- Ge ziet, geachte hoorders, na 't uitknypen van die talen is 't mannetje slap en
dood. Al z'n levensgeesten bestonden in de hebbelykheid om zekere zaken op drie
manieren aan te spreken. Hy kon chou, Kohl, Kraut, cabbage en hazepeper zeggen.
We willen nu eens de dingen van binnen beschouwen. Bloed... rood.
‘Een mens, een mens!’

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

94
- Spieren, zenuwen, pezen...
‘Een mens, een mens!’
- Tot nog toe, ja. Maar wat zien wy verder? In plaats van hart, nieren en ingewand...
Al de mannetjes werden nu opengesneden, en de voorwerpen die voor den dag
kwamen, leverden een curieuse verzameling. Men vond kreutzers, franken, shillings,
dubbeltjes, klontjes suiker...
Dit alles vond ik zo vreemd niet, maar onder het verder ontleden werden wy
onthaald op allerlei zaken van enigszins anderen aard. Ik begryp evenwel dat de
overgang niet allen hoorders zo spoedig als my in het oog viel. Daar waren
rekenfouten, traagheid, eigenbaat, verwaandheid, gal, afgunst, oproepingen, tot
speculatiën in... 't een of ander, chicanes, pleidooien, reglementen van vredebonden,
krankzinnigheid, kadaster- en agrarische wetten, filantropie, liefdadighedens, babbelschryf- eerheb- en andere zuchten, ja zelfs by sommigen vond men niemendal. Dat
waren de diksten.
De Vergadering begon al minder vast te staan in de mening dat zulke kellners
onder de mensen behoren gerangschikt te worden, en ik hoorde hier en daar iets
mompelen over spotvormen. De redenaar gaf hierop een uitvoerige beschryving
van de hoedanigheden die den waren mens kenmerken, en juist op 't ogenblik toen
men de conclusie verwachtte dat alzo de daaraan niet beantwoordende duitse
badplaats-kellners geen mensen zyn, vertelde hy op eenmaal dat hy dit niet
verzekeren kon, omdat-i, by gebreke van een voldoend aantal kellnertjes z'n proeven
met andere exemplaren had genomen, die naar hy meende voor het doel
genoegzaam op kellners geleken: kooplui, bankiers, staatslieden, advocaten,
schryvers enz.
Dát had ik moeten weten! Het begon my nu te spyten dat ik niet op een der voorste
ryen had gezeten, toen hy in 't begin van z'n rede de gevoeligheid van z'n modelletjes
aan een publieke proef onderwierp.
De spreker trad af, na te hebben medegedeeld dat-i by 'n volgende gelegenheid
zyn krachten beproeven zou aan 't vraagstuk: of een mens kellner wezen kan. Wat-i
by die gelegenheid zal opensnyden, weet ik niet.
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Hierop gaf een der questoren last, de gebruikte studie-exemplaren weg te vegen,
en die na enige reparatie weer op de korst en aan hun werk te zetten, 't geen zo
goed mogelyk geschied is.
Er trad nu 'n andere spreker op, die ons onthaalde op een beschouwing van 't
Heelal. Schynbaar enigszins in stryd met de verzekering dat hy niets zou overslaan,
was dit stuk zeer kort, daar hy zich bepaalde tot de verklaring dat twee maal twee
hem voorkwam vier te zyn. Van deze grondwaarheid, zeide hy, hingen alle andere
dingen af. De geestdrift der vergadering by deze bondige behandeling van zaken,
was onbeschryflyk.
De gnoom 0/0 die belast was met het arithmetisch gedeelte der zitting, zag van
het woord af, omdat ‘de geachte spreker die zoeven de tribune verlaten had’ en
dien hy by deze gelegenheid den eernaam toekende van Heelalmannetje, hem het
gras voor de voeten had weggemaaid. Iets dergelyks verklaarden de kobolden
halfdertien, 317½ bis, en een tal van anderen, zodat my een schrik door de leden
voer by de vrees dat ook m'n beminde kansrekening zo peremptoir zou behandeld
worden. Die gnomen zyn zonderlinge wezens van wie alles kan verwacht worden,
omdat ze nu eenmaal de gewoonte hebben iemand gedurig te plagen met het
onverwachte. Ik hoopte dus dat myn gegronde vrees ongegrond blyken zou, waarin
ik my alweder vergiste. Als hadden die kereltjes myn angst bemerkt, schenen zy
zich er op toe te leggen ditmaal juist te doen wat ik op grond van het voorafgegane
te verwachten had, en waarop ik dus niet verdacht was. Ik werd namelyk nu tot
2

luisterende getuige gemaakt der welsprekendheid van a die onder luide toejuiching
der Vergadering verzekerde dat alle waarheden zich oplossen in de stelling dat
twee maal twee gelyk is aan vier.
Een der aanwezige leden had niet meegejuicht. Men deelde my mee dat hy een
vinnige tegenstander was van den vorigen spreker. Ik hoorde met innig genoegen
dat hy 't woord vroeg, en wel voor 'n personeel feit.
- Hoe heet dat lidje, vraagde ik.
- Nu zult ge wat horen! Hy is woedend op den ander. Noord en Zuid, Welf en
Ghibellyn, Geloof en Goed, Liefdadigheid en Recht, Volksgeluk en Staatkundery,
2

moed en krygskunde, staan niet verder van elkaar dan hy van a ...
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- Ik wil dat alles wel geloven, maar wie is hy dan?
2

- Wel, de beroemde - a . Sjt... daar begint-i!
Ik haalde adem. Gewoon aan den choc des opinions die op ons wereldje sedert
eeuwen zo byzonder veel licht verspreidt, kwam my de eenstemmigheid der gnomen
wat lauw en onwaarheidlievend voor. Ik voelde behoefte aan wryving en tegenspraak,
2

en vriend - a zou die leveren. My dacht, dat-i dit aan z'n naam verplicht was.
- Zeer geëerde hoorders. De brekebeen die zo-even de tribune is afgestrompeld...
- Maar eilieve, fluisterde ik, dat sprekertje is onbeleefd.
- Negatief, mens, negatief! Straks zal-i lomp zyn... ook negatief. Multipliceer dat
eens. 't Produkt is positief humaan... zoals gylieden dat noemt op de korst...
Het negatief a-tweede-machtje ging voort.
- De positieve stumperd die u trachtte op de mouw te spelden dat twee maal twee
gelyk vier is, zou beter gedaan hebben zyn onwetendheid te verbergen, dan die zo
onbeschaamd bloot te stellen aan het licht van onze smeerkaarsen. De ware vier
bestaat uit minus twee maal minus twee. En daarop berust al wat bestaat. Ik heb
gezegd.
Aan de verschillende wyzen waarop deze verhandeling werd opgenomen,
bemerkte ik dat de Vergadering gesplitst was in twee partyen, de negativisten en
de positivisten. Toen ik dit ontwaarde, was m'n eerste gedachte of Auguste Comte
zich in de zaal bevond? Maar m'n buurman zei dat de gnomen, al scheen het soms
anders, volkomen by hun verstand waren. Ik zocht dus niet langer.
2

Het kwam my vreemd voor dat - a van een persoonlyk feit had gesproken, en ik
vernam op myn verzoek om inlichting daaromtrent, dat dit de wyze was waarop
2

iemand te kennen gaf dat-i z'n beurt niet kon afwachten. Die goede - a was
ingeschreven onder de laatste sprekers, maar om het persoonlyk feit had men hem
enige honderd nummers hoger-op geschoven.
Toen dit incident afgelopen was - de tegenstanders schenen na 't verlaten van
de tribune volstrekt niet boos meer - kwam de gnoom 7:22 aan de beurt.
Deze beklaagde zich over z'n incompleetheid, doch zei dat-i 't
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niet helpen kon. Twee maal twee was nu eenmaal vier, en dus moest men het met
z'n gebrekkige existentie ‘die, als al 't andere, op die grondwaarheid gebaseerd was’
voor lief nemen.
Met 'n hartelyk applaudissement gaf de vergadering te kennen dat ze hierin geen
bezwaar zag.
De nu volgende 113/355, ofschoon hy er enigszins meer gesoigneerd uitzag dan
z'n voorganger, had evenwel met dezen een in 't oog lopenden familietrek. Ook z'n
redevoering geleek op de verhandeling van den vorigen, als 'n zuster of minstens
als een nicht. Ook hy zou beter in orde wezen, zeide hy, als twee maal twee niet
gelyk vier was. ‘Deze grondwaarheid, geachte hoorders, waaruit alle verschynselen
voortkomen, behoren wy te eerbiedigen.’
Een derde cirkel-kwadratuur, met 'n naam waarvan het aantal cyfers voldoende
wezen zou om 'n oorlogsvergoeding in centen uit te drukken, verhaalde nagenoeg
hetzelfde. ‘Ik ken en betreur myn gebrek, aldus weeklaagde hy, maar gy weet dat
twee maal twee...’
- Nu ja, dát wisten wy.
Logarithmos, een aardig handig mannetje, betrad hierop de tribune. Hy zeide,
door zeer persoonlyke dankbaarheid zich gedrongen te voelen tot de verklaring dat
twee maal twee gelyk was aan vier. ‘Zou ik die grondwaarheid, waaraan ik myn
bestaan te danken heb, niet loven? Geachte hoorders, ik doe 't by dezen, en heb
gezegd.’
Hierop volgden gelyke betuigingen van binomium, π, magneet, declinatie,
straalbreking, electron, donder, hagel, affiniteit, zenuwleven, instinct.
Alles en ieder zei 't zelfde. Daar waren:
Solon, Chilo, Pittacus,
Thales en Cleobulus,
Bias en Periander...
Mercurius, Venus, Luna, Sol,
Mars, Jupiter, Saturn...
Hou-op, m'n kop wordt dol...
Ik ken dat volk toch niet.
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Dat 's je eigen schuld, Kamacho!
Al die homunkeltjes en veel meer nog, kwamen verzekeren dat twee maal twee
gelyk vier is, en dat op deze grondwaarheid alles berust. Hieruit konden, volgens
hun mening, zowel de zonderlingste als de ons eenvoudiger voorkomende
verschynselen op het gebied van moraal, geschiedenis van wereld en mensdom,
staat- en natuurkunde, wetenschap, kunst, industrie, handel... álles, in één woord,
met de meeste gemakkelykheid opgehelderd worden.
't Was wel mogelyk. Maar ik wilde gaarne iets weten van de kansrekening. Niet
zonder spanning zag ik alzo een spreker optreden, die my was aangewezen als
specialiteit in dat vak. Hy heette Huygens, Stevin, De Gelder, Lobatto of zo-iets.
Misschien ook was z'n naam Leibniz of Descartes. Men zeide my dat hy directeur
was van een onderaardse assurantie-zaak tegen het onregelmatig afwyken van de
kompasnaald. Eindelyk zal ik iets vernemen wat my aangaat, dacht ik, want ik
begreep dat ik in m'n lievelingsstudie met afwykingen zou te doen hebben. Ik spitste
m'n oren:
- De kansrekening, geachte hoorders, is de eenvoudigste zaak van de wereld.
Zy berust op de grondwaarheid...
Lezer, neemt gy 't my kwalyk dat ik begon ontevreden te worden? En dat die
ontevredenheid in drift overging toen die Strabbe, Adam van Linz, Bartjens,
Aristoteles of hoe dan 't ventje moge geheten hebben, begon en eindigde met de
stelling die gy nu wel enigszins kennen zult?
Toch verbeet ik m'n ontevredenheid, omdat nu Semi-ur aan de beurt was, het
kristalmannetje. Een van m'n buurtjes fluisterde my in, dat deze spreker gewichtige
onderwerpen te behandelen had, en dat ik wel zou doen aandachtig toe te luisteren.
Nu, dit deed ik.
- Onze geëerde voorzitter, aldus begon Semi-ur, heeft my wel willen opdragen,
by wyze van resumptie, nogmaals een duidelyke verklaring te geven van alle zaken
die door de vorige sprekers behandeld zyn. Geenszins omdat myn geachte
ambtgenoten, die deze onderwerpen in 't byzonder behandelden, enigermate zouden
tekort geschoten zyn in het volbrengen van hun taak, maar om nog beter dan tot
nog toe geschied is, te beant-
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woorden aan de begeerte van den zeer geëerden mens die deze Vergadering
bezoekt met het voornemen om iets te leren. Hoogstwaarschynlyk ziet hy, naar den
aard van zyn ras, met verlangen uit naar zekere samenvatting van het verhandelde.
Dit verlangen is verklaarbaar uit de grondwaarheid...
- Dat twee maal twee gelyk is aan vier, riep ik.
- De mens heeft het gezegd, hernam Semi-ur. Om aan zyn wensen te voldoen,
breng ik in herinnering hoe ons gebleken is dat het yzerworden, de Schepping,
steen- planten- en dierengroei, het leven, kanker, pest, stedenbouw, annexatie van
vorstendommen, prostitutie, geschiedenis, staatkunde, liefde, hoop, vrees,
darwinisme, millioenenstudiën, kansrekening...
- Allereenvoudigste zaken zyn, riep ik.
- De mens heeft het gezegd. Al die zaken zyn één, gelyksoortig, homogeen,
elkander verklarende, helpende, voortbrengende, veroorzakende, volgende,
herstellende, vernietigende, verdringende, vervangende, volmakende. Ze zyn: het
zyn. Myn taak is nu dit verband op te helderen, en ik beroep my te dien einde op
de eeuwige wet der kristallisatie. De kristallisatie, zeer geachte hoorders, is...
- De eenvoudigste zaak ter wereld, riep ik.
- De mens heeft het gezegd. Die eenvoudige zaak nu berust op de even
eenvoudige grondwaarheid...
- Dat twee maal twee gelyk vier is, schreeuwde ik.
- De mens heeft het gezegd, hervatte de redenaar met onverstoorbare deftigheid.
We mogen nu de vergadering sluiten in de gegronde hoop dat onze zeer vereerde
gast, na de oordeelkundige interruptiën waarmede hy zo welwillend het meest
gewichtig deel van myn taak heeft op zich genomen, nu ook zal inzien hoe alles in
alles is.
De hamer viel, en ik zat in nachtbroek en kabaai te ontbyten in kamer No 32 van
het hotel ZUM GELBEN ADLER te Wiesbaden... Oef!
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Vertalen
Goethe zegt ergens: een vertaling is 'n tapyt van den verkeerden kant gezien. Ik wil
beproeven de verkeerde zyde van myn tapyt over te zetten in den rechten kant.
Misschien worden de figuren van 't borduursel iets duidelyker...
Zó nagenoeg zat ik te peinzen, toen ik dien ochtend het hoogbruin lauw water
gebruikte, dat op de rekening van den braven Gelen Adelaar als thee zou geboekt
worden. ‘Daar heb je 't al, mompelde ik verdrietig, alles is in alles... verf in thee! Wie
iets te schilderen heeft, zal zeker thee in z'n kleursel vinden. Die vervloekte Semi-ur,
0/0, half-dertien... en de rest!’
Ik schelde. Niet om over de thee te klagen - ik heb genoeg rondgezworven, om
te weten dat dit 'n reiziger niet past - maar ik wilde myn tapyt omkeren, en hiertoe
moest ik een middel te baat nemen, dat my in dergelyke gevallen wel eens gelukt
is.
Zodra ik iets niet begryp, zoek ik inlichting by personen die gerekend kunnen
worden in ontwikkeling of kennis beneden my te staan, en die, als ik maar ernstig
zoek, inderdaad soms te vinden zyn. In 't buitenland natuurlyk.
Deze methode om wyzer te worden, kan voor hoogmoedig doorgaan, en misschien
is ze dit. Men kan haar vertalen - zie hier reeds een begin van de tapytwerkery - in
iets als: daar ik de zaak niet begryp, moet ze beneden my zyn, want ik ben gewoon
het hoge te vatten. We zullen dus inlichting zoeken beneden ons.
Wie zich dezen wenk ten nutte maakt, heeft kans op wys worden. De lezer die
van myn methode wil gebruik maken, wachte zich evenwel voor 't doen van abstracte
vragen. Hy moet - o goden, hoe vermyd ik 't vreselyk woord, den hedendaagsen
ploertenvloek? - hy moet objectief zyn. 't Staat er! Ik ontleende de kracht tot die
gemeenheid, aan de woede die my aangreep over 't wegblyven van den kellner.
Juist op 't ogenblik toen ik
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op het punt stond me niet te kunnen neerbuigen tot zo'n allemans-uitdrukking, kwam
hy nog niet, en my bleef alzo enige tyd over, om 'n object te zoeken voor de
objectiviteit waaraan ik my bezondigen ging. Want 'n object moest er zyn. Als
vererende uitzondering, geef ik myzelf de waarachtige getuigenis dat ik dit nog altyd
inzag. Zodra ik, naar de mode van den dag, zulke woorden gebruik waar ze helemaal
niet te pas komen, zal ik den lezer waarschuwen.
Ik telde myn geld na, en berekende dat ik even genoeg had om de wetenschap
te betalen, die my zou geleverd worden. Maar hoe myn vragen in te kleden? Welk
object...
Daar kwam hy:
- Was gefällig?
- Herr Oberkellner, ziehier een taler. Ik ben gewoon goede fooien te geven...
't Object, 't object!
De kellner kratzfüsste, en wou vertrekken. Nog altyd had ik geen object gevonden,
en daar ik alzo niet wist wat ik zeggen zou, begon ik te spreken:
- Herr Kellner, ik wilde u mededelen dat ik een beoefenaar ben van... ik wilde...
ik zoek... hoe zal ik my uitdrukken? Horatius zegt er iets van: rerum cognoscere
causas...
- Es wird im Adressbuch stehn...
- Neen, daar staat het niet in. Zo'n boek krioelt van drukfouten, en men maakt ze
hoe langer hoe incompleter. Ik wilde u vragen... zeg eens, waarom heet deze kamer
nummer 32?
Myn object was gevonden!
- Ganz einfach, zu dienen! Nummer 31 is hier naast, en 33 aan de andere zy, und
also...
Het ganz einfach van den kellner deed me genoegen. Hy, een ‘mens’ sprak precies
als de gnoompjes van gisteravond. Er begon kans te dagen, dat ik de onder den
grond opgedane wysheid zou kunnen gebruiken op de korst. En daarom was het
my te doen.
Myn leermeester wilde vertrekken. Ik hield hem terug, en vroeg:
- Waarom hebt ge my, toen ik hier aankwam, deze kamer aangewezen?
- Ganz einfach, zu dienen, ze was onbezet.
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Kón het duidelyker? De jongen begon waarachtig op Semi-ur te gelyken, en 't kwam
my reeds enigszins vreemd voor, dat-i geen smeerkaarsjen op 't hoofd droeg. Ook
had hy, in plaats van een gryzen kiel, maar 'n zwart rokje met slipjes aan. Overigens
was alles wat-i zeide, ganz einfach, en ik begon in te zien dat de waarheid op of
onder den grond nagenoeg dezelfde is.
Dat ik op No 32 logeerde, was... de eenvoudigste zaak der wereld, en berustte
op de grondwaarheid...
Wel zeker! 't Sprak vanzelf dat men my niet had ingekwartierd in 23, waar 'n Rus
woonde, noch op nummer 12, dat door een Polin bezet was. Ook niet in 37, 38, 39,
en nog 'n paar nummers meer, die ingenomen waren door Amerikanen, Fransen,
Hollanders. Nummer 51 had men my niet gegeven - ganz einfach! - omdat er maar
vyftig kamers waren in 't hotel. En 't was even duidelyk, waarom men my niet by die
Polin gebracht had, of by die Hollanders... shocking! Is dit alles einfach of niet? Ik
was byna tevreden.
Toch drong my de verbazende scherpzinnigheid myner ingewortelde wysbegeerte,
tot het voorwenden van onvoldaanheid. Ik vroeg, of dan alle andere kamers bezet
waren?
- O neen, we hadden nog open...
En hy telde al z'n lege kamers op de vingers. Dit gaf me weer 'n object:
- Eilieve, als er over zoveel kamers te beschikken was, waarom hebt ge my dan
juist in 32 gebracht?
- Ganz einfach, zu dienen! De onbezette kamers zyn van drie soorten,
familie-kamers, middelmatige en kleine kamers. En daar m'nheer er uitzag alsof-i
maar een kleine kamer behoefde... Alweer precies de waarheid, en eenvoudig als
bonjour. Maar toch:
- Was dan onder de kleine kamers deze de enige?
- O neen!
- Waarom my dan juist deze gegeven?
- Ganz einfach, zu dienen! M'nheer kwam, verlangde 'n kamer, ik lichtte m'nheer
voor, en bracht m'nheer hier, omdat het de eerste lege kamer was in dezen gang
op deze verdieping.
- Zyn er meer gangen op deze verdieping?
- Ja. Nog een, rechts van de trap.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

103
- Waarom hebt gy my links van de trap geleid?
- Omdat er in den anderen gang iets in den weg stond.
- Zoudt ge my anders de rechterzy gewezen hebben?
- Dit weet ik niet. Maar omdat nu eenmaal die andere kant versperd was...
- Wat stond er in den weg?
- Stoelen, tafel, beddegoed waarop een reiziger gestorven was... zu dienen! Das
Zimmer wurde ausgeholt... alles moest gereinigd worden, en gelucht...
Ja, er was 'n reiziger gestorven op dat nummer zoveel in dien anderen gang. Hy
had zich doodgeschoten. ‘Ein Spieler’, zei de kellner, maar hy vergiste zich... als 'n
mens. Hoogstens was de overledene iemand die gespeeld en verloren had. Een
speler speelt ook, en verliest ook - meer altyd dan de bank van hem wint! - maar
schiet zich niet dood. Een der hoofdbestanddelen van z'n hartstocht... neen,
hartstocht is het niet, van 't spelerschap liever, is: hoop. De ware echte onvervalste
ouwerwetse speler vertwyfelt nooit. Hoe wreder 't grillige toeval hem plaagde, hoe
meer de verwachting toeneemt, dat weldra een gelyke gril in omgekeerden zin, hem
't verlorene zal doen terugwinnen met hoge rente. Wanhoop is de lievelingsfout van
nieuwelingen. Wanneer ge dus in de couranten leest, dat deze of gene ongelukkige
speler zich verdronken heeft, houd het er dan maar voor dat 'n stumperd zich langs
den natten weg van 't leven beroofde, omdat hy 't ongeluk had geen speler te zyn.
Ge zult reeds lang hebben opgemerkt, lezer die zo gewoon zyt alles in alles te
vinden, dat wanhopen een blyk is van slordig gebruikte ondervinding. Wie de
Geschiedenis bestudeert - van wereld, volkeren, familiën, eigen gemoed of
speelkaartjes, om 't even! - heeft een tabel voor zich, waarin de eindeloze wisseling
zich zó vreemd voordoet, dat men weldra dat vreemde heel gewoon begint te vinden,
en zelfs vreemd zou opzien van gewoonheid. ‘Ik heb zes zéro's achter elkaar gezien!’
roept een habitué van de groene tafel. Waarom zou dan de Engelse Marine
onverstoorbaar wezen? voeg ik er by. Of 't Duitse Ryk? Of de Inkomende Rechten?
Of de thans heersende begrippen over goed en kwaad?
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Juffrouw Lannoy had groot gelyk. Babylon, Titus' zegeboog, 't Mausoleum, Ninive,
haar ‘baleinen rok’... van al die dingen zyn de haken losgegaan.
En veel meer nog, beste juffrouw Lannoy. Gy meendet al heel wat vergankelykheid
bekeken te hebben, toen ge u door Wysbegeerte en Geschiedenis troosten liet over
't losgaan van die haak. Zou uw filosofie bestand zyn geweest tegen 't verlies van
ál uw kleren, met of zonder balein dan? Tegen 't verlies ook van wat daarin zat, van
uzelf? Die kans is reeds lang werkelykheid geworden, al scheen ze u moeilyker
5

denkbaar toe, dan die zes hardnekkige nullen op de roulet: (1/37) dat is, op 'n paar
eeuwigheden dooréén gerekend slechts éénmaal op meer dan twee-en-een-half
*
duizend millioen zetten! O, die causae rerum!
De kellner vroeg my of me nog etwas gefällig was? Ik bedacht me een ogenblik,
of ik hem vragen zou waarom Amerika bewesten Europa ligt, maar de vrees
weerhield me, dat hy ook dit object met z'n ganz einfach zo radicaal zou oplossen,
dat ik my zou beginnen te vervelen, by gebrek aan vraagpunten ter onderzoek.
Bovendien, ik wilde beproeven, van nu af myzelf te helpen. Om hem in geval van
nood te kunnen weervinden, vroeg ik zyn naam - Hans Schlungel, zu dienen! was
't antwoord - onthield my niet zonder enige moeite van nader onderzoek waarom
hy juist Hans Schlungel heette, en liet hem gaan.
Ziehier nagenoeg, hoe ik daarop redeneerde:
Ik logeer op dit nummer 32, om... 'n reden. Deze reden bestaat uit 'n oneindig
aantal oorzaken, die er zich niet aan storen, of ik ze ken of niet ken. Maar zodra
myn belang meebrengt ze wél te kennen, is 't m'n plicht my op die kennis toe te
leggen. Indien ik had zorg gedragen alles te weten, waardoor het nummer van deze
kamer bepaald wordt, had ik dat nummer kunnen opgeven voor ik 't op de deur las.
Onder die oorzaken is niets willekeurig. Alles is even eenvoudig. Wat is, moet zyn.
Deze grondwaarheid...
Ja, ja... twee maal twee is vier, en dus moest Hans Schlungel een jongetje wezen,
toen hy ter wereld kwam. En als hy 'n jongen

*

De noemer der breuk waardoor de kans wordt uitgedrukt, dat zes vooruitbepaalde nummers
op de roulet zullen uitkomen, is: 2 565 726 409.
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blyft, dan ook is de oorzaak van dat verschynsel ganz einfach. De eis dat hy in z'n
ontwikkeling de wetten van de Natuur zou verkrachten, is onbillyk.
En ook de arme drommel, die zich doodschoot op nummer zoveel, kon niet anders.
Hy is een slachtoffer van de grondwaarheid...
Ik begon nu meteen in te zien, dat ik een der medewerkende oorzaken van z'n
dood was. Zonder my was er iets anders in de wereld. Zodra er iets anders ware,
werd álles anders. Zeker, als twee maal twee geen vier was, zouden ook drie maal
drie zich te vergeefs inspannen om negen te zyn, enz. Dan zou ál 't ware onwaar
wezen, en onwaarheid is niet. Wanneer alzo alles onwaar, en dus niet was, zou er
niets zyn. En als er niets bestond, zou ook die man op nummer zoveel er niet
geweest zyn, en hy had zich in dat geval niet kunnen doodschieten.
Aan den anderen kant had hy dus aan my zowel z'n leven te danken, als z'n dood
te wyten. 't Eerste hangt van den ouderdom af. Maar dat ik meegewerkt heb in 't
vermoorden, is zeker. Hyzelf ook. Waarom was-i geen speler? Dan had hy hoop en
leven behouden. De arme man moet 'n verdrietig twee maal twee gehad hebben,
in hersens, bloed, hart, lever... ja, waar? Misschien lag de fout aan z'n grootouders.
Ik had groten lust hem en z'n voorgeslacht open te snyden. Maar 't mag niet. Ze
noemen dat lykschenden. O, Vesale, u richt men standbeelden op, alsof 't zo
byzonder kunstig ware, spiertjes, celletjes, vezeltjes, weefseltjes te bekyken door
'n vergrootglas! My zouden ze correctioneel vervolgen, als ik in dien man van nummer
zoveel, op de jacht ging van de oorzaken die hem belet hebben een behoorlyk speler
te zyn.
De aardmannetjes hebben 't gemakkelyk. Niemand stoort hen in hun
onderzoekingen. Ik geloof 't graag dat ze, alle tussen- en byoorzaken overslaande,
zich bepalen tot... allereenvoudigste grondwaarheden! Ze mogen uit de bron
scheppen. Ik ‘mens’ moet me heenworstelen door struik en doorn, tot ik afgemat
neerzyg. Wel beschouwd was 't zo-even 'n verwaandheid van my, te zeggen dat ik
weet waarom ik op 32 logeer. Wat drong my naar den Gelen Adelaar? Wie, wat,
belette my af te stappen in den paarsen, den groenen? In leeuwen, zwanen, vossen
of
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andere beesten? Predestinatie? Gekheid! Ook predestinatie is... de eenvoudigste
zaak van de wereld, en dus even moeilyk te begrypen als de rest.
Oorzaken kennen, 't verband opsporen, daaruit afleiden wat volgen moet, zich
naar die kennis regelen... dát zullen m'n aardmannetjes bedoeld hebben. Als ik my
daarop toeleg, is de toepassing op de praktyk... de eenvoudigste zaak der wereld
alweer, en de millioenen zyn gevonden.
Ter oefening zullen we nu maar beginnen met het opensnyden van de voorouders
dier zes nullen, en methodisch te werk gaan. 't Zal m'n koboldjes plezier doen, en
Adolf ook, als ze vernemen dat ik correct redeneer, en my in acht neem tegen
trainbuben.
Ik moet beginnen met my te ontdoen van die gekke begeerte naar millioenen. Dit
is de hoofdvoorwaarde van 't slagen. Waarom kristalliseerde Semi-ur zo handig?
Wel, omdat hyzelf geen kristalletjes gebruikte. Hy droeg niet eens 'n doekspeld, en
scheen er niet naar te verlangen. Z'n onverschilligheid maakte hem bekwaam. Geeft
de zywormen satynen kleertjes, ze zullen terstond ophouden met spinnen. Zolang
ik begeer, ben ik een mens, en mensen vergissen zich. Ik wil 'n zyworm worden, of
'n kobold. Dát is de weg.
Na kort beraad koos ik het laatste. Zo goed mogelyk bevestigde ik my een eindje
bougie op het hoofd, kromp wat in, en sloeg me 't byvoegsel van de jongste Kölnische
om de lenden. Ik had zo spoedig geen ander kieltje by de hand, en er was haast by
de zaak, want zo-even had ik gelezen dat er weer 'n paar ‘Verenigingen’ waren
opgericht, dingen die - gelyk ieder weet - de nood tot het uiterste dryven.
Overbevolking, hongerlyden, en verhandelen ook nog... 't is te veel!
Nu, m'n Kölnische deed me goede dienst. Ik voelde my redelyk clairvoyant, en
begon een en ander te begrypen, waaronder zelfs eenvoudige dingen.
Zes nullen achter elkaar!
Waarom kwam er één nul? Waarom volgde daarop een tweede, een derde, een
vierde, vyfde, zesde? Waarom geen zevende ook... halt spitsboef, dát is vandaag
nog de vraag niet. De oor-
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zaken van 't niet-zyn kunnen gezocht worden, als er wat tyd overblyft, na de
behoorlyke verklaring van alles wat is. Dát eerst!
Zes nullen alzo, die ieder voor zich slechts 1/37 kans hadden. Wie de oorzaak
van deze combinatie kent, kan by analogie weten wanneer zy - of 'n dergelyke zich weder zal voordoen, en dit maakt hem jure et facto tot collega van... de
grondwaarheden die de wereld regeren. Wanneer my dit gelukt, kan ik een en ander
tot stand brengen dat me na aan 't hart ligt.
Wat al verffabrieken zou ik oprichten, om aan een beetje drinkbare thee te komen!
Ook de arbeiderskwestie zou ik trachten op te lossen, een zaak waartoe ik nu
nog altyd geen kans zie. Ik ben zeker, dat m'n vriend Hans Schlungel haar ganz
einfach zal vinden. Helaas, er was een tyd dat ook ik meende daarvan iets te
begrypen. Ik ben achteruit gegaan... neen, gevorderd in kennis misschien, omdat
ik van die achteruitgang besef heb. 't Is zo makkelyk niet, iets op goede gronden
niet te weten! De taak van den wysgeer is begrypen, oplossen. Waar hy niet begrypt,
kan men van hem eisen dat hy de redenen opgeve, waarom 't begrypen onmogelyk
is. En in zekeren zin kan dit 'n oplossing genoemd worden. Voyons!
Zodra men de lonen verhoogt, daalt de waarde van 't geld, en zeer kort daarna
zal de werkman zich voor 't meer ontvangene juist even weinig levensgenot kunnen
*
aanschaffen, als vroeger voor 't mindere en alzo...
Ik schyn by deze gelegenheid my te hebben overgegeven aan een gesticulatie
die m'n kieltje niet verdragen kon. De Kölnische scheurde. Er liep 'n breuk van
Holloway-pillen en doodadvertentiën, langs wat omwegen naar de politiekery die
aan flarden hing. Onderweg was 'n paar verloofden gescheiden, die juist gister
elkaar eeuwige trouw hadden beloofd, en ook de Katholieke eenheid zag er
jammerlyk gespleten uit. Het Duitse Ryk...

*

Niet juist even weinig. De ontwikkeling dezer stelling - die n.b. in de schryvery van den dag
gewoonlyk over 't hoofd wordt gezien! - is niet huius loci. Ik stip maar aan. Zo is er meer in
deze studiën. Ik beroep my te dien aanzien eens voor al op den regel waarmee ze aanvangen.
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Zo'n krant is een onbruikbaar kledingstuk voor iemand die wat weten wil. Ik wierp
haar weg, en trok 'n beddelaken aan.
Ik wil weten!
Aanvankelyk schreef ik 't aan de kleur van m'n nieuwen kiel toe, dat ik mezelf wat
minder helderziend voorkwam dan zoeven. By enig nadenken echter, begreep ik
dat de fout niet zozeer aan dat laken lag, als aan myzelf. Ik had me door spitsboeven
van den weg laten brengen. Die arbeiderskwestie is hoogst belangryk voorzeker,
maar door denken en redeneren alleen niet op te lossen. - Pourquoi parlez-vous
donc? - By de vereiste intelligentie is macht nodig om de gevonden denkbeelden
te imponeren. Macht is te verkrygen door geld. Om geld te bekomen - ik zie wel, 't
loopt in een kring - is intelligentie een eerste vereiste...
Had niet zo-even myn kellner aan z'n verklaring der oorzaken van 't nummer
myner kamer, een helen taler te danken? Ik ben zeker dat z'n kameraden hem met
andere ogen aanzien, na dien klinkenden triumf van z'n scherpzinnigheid. Ze zullen
voortaan z'n oordeel eerbiedigen, al beweerde hy... ik weet niet wat! Dit zal zo
blyven, tot 'n ander twee talers bezit. Deze wordt onttroond door 'n kapitalist van
hogeren rang, enz. Wie alzo de rykste is...
Ik wil de rykste zyn. Dan zal men my geloven, al zeg ik de waarheid.
Om daartoe te geraken, is orde nodig, stipte orde. De arbeiderskwestie en die
verffabrieken zullen hun beurt krygen. 't Zyn... de allereenvoudigste zaken van de
wereld, zeker! Maar... eerst die zes nullen.
De eerste vertoonde zich...
Ja, 't is moeilyk genoeg, te zeggen waarom? Hadden de overige nummers zich
doodgeschoten? Dát zou 'n reden zyn. Stond er beddegoed in den gang waarlangs
17, of 23, of 4, of de anderen komen moesten? Wie dát nu maar precies wist!
De croupier die de eerste nul voortbracht, bezat, of werd bezeten door, zekere
eigenschappen van vochtmenging, karakter, hoofd en hart. Hy dacht aan iets of
aan niets toen hy 't balletje wierp, en de roulet in draaiende beweging zette. Hy
wierp en draaide harder of zachter, naarmate van den indruk dien al 't be-
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staande op hem uitoefende. Door gelyke invloeden werd almede het ogenblik
bepaald, waarop hy den worp deed. De vraag kan zyn, of 't stikheet was in de zaal?
Dit maakt zenuwachtig, en heeft invloed op de spieren. Misschien ook was 't koud
en tochtig, en wie by zo'n gelegenheid z'n neus snuit, moet z'n andere
werkzaamheden 'n ogenblik uitstellen. En de omstanders! Was er iemand die hem
aan den elboog stootte? De invloed van zo'n handeling op 't nummer dat volgen
zal, is zeer groot. Wy weten reeds van Adolf, hoe de feestgelagen te Persepolis de
Romeinen zyn te stade gekomen. Die Alexander... nu, dat was er ook een die zich
met trainbuben inliet!
Er zyn geen twee zaken gelyk, en dus ook geen twee gelyke manieren, waarop
men den arm uitstrekt, of de vingers beweegt. Om met juistheid te berekenen hoe
onze croupier den worp deed, moeten wy nagaan of z'n vader veel met koorts
geplaagd was, of de man een dronkaard was, of conservatief, of 'n vondeling, of
landweerman, of jichtig, of 'n boekenschryver? Dit alles zullen we nauwkeurig
onderzoeken, daar 't van hoog belang is, te weten welke hoedanigheden misschien
door den zoon kunnen geërfd zyn.
Het zou, behalve dit alles, roekeloos wezen den invloed voorby te zien, die nog
altyd op den toestand van de spelers die daar om de tafel staan - en dus middellyk
op onze zes nullen - wordt uitgeoefend door 't innemen van Konstantinopel in 1453.
In weerwil myner oplettendheid had ik dit byna uit het oog verloren, maar ik word
hieraan herinnerd door den Rus die 'n bankbriefje van honderd roebels te wisselen
geeft. Een der geëmployeerden vraagt z'n kollega die 't balletje werpen zal, hoe
hoog de koers is? Deze wendt onder 't antwoorden enigszins het hoofd, en de
beweging van de nekspieren deelt zich aan den arm mee. Ook wordt hierdoor de
worp 'n onberekenbaar klein deel van 'n seconde vertraagd...
Die Rus is achterkleinzoon van een boer, die onder Katharina II door dapperhedens
tegen de ongelovigen - en andere verdiensten - bewerkt heeft dat z'n nageslacht
zich met behoorlyke roebelbiljetten vertonen kan aan de speelbank te Wiesbaden.
Ge ziet wel, lezer, dat de eerste zéro een gevolg was van 't innemen van
Konstantinopel. Of althans dat die verovering...
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Neen, neen, weg trainbuben! Ydelheid en traagheid wilden my daar verlokken tot
het voorgeven dat ik wist wat me nog altyd gedeeltelyk onbekend is. Dit bemerkte
ik onder 't zoeken naar de oorzaken van den tweeden zéro. Ik liet my een lystje
voorleggen van alle veroverde steden, van Jericho af tot Parys toe, en zocht
daaronder de causale stamvader van de tweede nul. Vergeefs! 't Was me onmogelyk
de familie-relatie op te sporen, en daar ik toch van m'n gnoompjes had menen te
begrypen dat die bestaan moest, begon ik nu ook myn resultaten omtrent den
eersten zéro te wantrouwen. Dat Mahmoed-Ibn-Mourad een rol in de zaak gespeeld
heeft, kan waar zyn, maar 't was de hoofdrol niet, en zeker niet de enige. 't Was
heel slordig van me, dat ik de schandelyke vredebreuk van de europese vorsten
oversloeg, waardoor de nieuwe oorlog veroorzaakt werd. En de goochelmoraal van
de Roomse curie, die uitgerekend had dat men aan ongelovige Turken z'n woord
niet behoefde te houden. 't Is waar dat die curie gemakshalve ook haar vriend
Palaiologo behandelde als 'n ongelovigen Turk.
Zeker, zeker, ik had veel overgeslagen! De eigenlyke hoofdoorzaak der Byzantynse
catastrofe - en van m'n zéro dus - zal wel geweest zyn, dat de Grieken zo ontydig
redekavelden over 't al of niet zuren van 't avondmaalsbrood, en over de vraag: of
de H.G. uitstraalt van den Vader of van den Zoon? En nog veel meer dan dit had
ik over 't hoofd gezien. Wat zou Adolf my gekapitteld hebben!
Hoe is 't mogelyk, dat ik de geschiedenis voorbyging van den olifant, wiens
slagtand het ivoren balletje geleverd had! En de liefde van den zwarten Akwasi voor
Kwammina, de negerin! Nu, dat is in te halen.
Formosam servus Akwasi ardebat Kwamminam. Ik noem hem servus, omdat-i
slaaf was en geen herder, maar de zaak is er niet minder idyllisch om, dat zult ge
zien. Hy wou zich loskopen, en begreep dat-i daartoe geld nodig had. Om dit doel
te bereiken, ging hy, met versmading der meer ordinaire middelen, op de
olifantenjacht, en schoot zoveel van die dieren dood, als nodig was. Het eerste
gebruik dat hy van z'n, voor 'k weet niet hoeveel ivoor gekochte, vryheid maakte,
was dat hy zich levenslang wegschonk aan 't ‘voorwerp van z'n vlam’ zo-als de
smaak-
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volle Fransen zo'n object noemen. De jongelui waren gelukkig, en 't scherm viel.
Maar hiermee was de zaak niet uit. Onder de olifanten, die onze bruigom geraakt,
maar tot hun groot genoegen niet geveld had, was er een die by deze gelegenheid
mede-oorzaakvoorvader of causaal-zwager werd van den man die z'n leven
belaagde. Akwasi's kogel namelyk, was in z'n slagtand gedrongen, en hield zich
daar honderd jaren op, tot-i er werd uitgehaald door andere jagers. Het ivoor óm
den kogel, had zich niet zonder beleid in de zaak geschikt, en trachtte zo geregeld
voort te groeien, als in zulke penibele omstandigheden mogelyk was. Naar bevind
van zaken hadden de vezeltjes zich hersteld, en zouden weldra den helen kogel
vergeten hebben, als ze niet door de persing waren genoodzaakt geweest wat nader
aan elkaar te schuiven, en hierdoor dichter stof te leveren, dan ze in normale
omstandigheden gewoon zyn.
Toen nu eindelyk uit dien slagtand 'n ivoorballetje gedraaid was, bevond zich 't
zwaartepunt niet midden in den bol. Wanneer men Kwammina's bekoorlykheden
wegdenkt - galant is 't niet, maar wysbegeerte en millioenen-studie brengen zo'n
rusticiteit mee - zou 't balletje naar de resultante van al de overige gegevens in 't
vakje naast den zéro gevallen zyn. Maar de onregelmatigheid in 't specifiek gewicht
der massa... ik behoef u niet te herinneren, intelligente lezer, dat dynamica en statica
de eenvoudigste zaken van de wereld zyn, en geheel en al berusten op de
grondwaarheid dat twee maal twee gelyk is aan vier.
Wy weten dus nu precies... halt! Het overlyden van de dochter des ivoordraaiers
was 'n treurig geval. De man was bitter bedroefd. Het was z'n laatste kind. Ze stierf
als haar moeder, broers en zuster aan de tering, en nu stond hy alleen in de wereld.
Zolang hy nog schreien kon, bleef z'n hand vast, maar toen men meende dat-i z'n
kommer overwonnen had, voelde hy zich gebroken. Minder gelukkig dan die olifant,
droeg hy den door 't lot geschoten kogel in 't hart. In 't hart, dat zich niet schikken
wou naar den vreemden gast. Daarom beefde hy zo onder den arbeid, en ook de
draaibank sidderde mee onder z'n onvasten tred. Was 't wonder, dat het balletje
slecht gedraaid was, slordig gepolyst, ruw, hoekig, geen bol?
Ik weet wel dat ook onze aarde, wat juistheid van bewerking
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aangaat, iets te wensen overlaat. Misschien is ook die bol in smart gedraaid, en
zodra het op m'n weg ligt, zal ik dit onderzoeken. Voorlopig bepaal ik my tot de
verklaring, dat er veel droefheid van den werkman was onder de feiten, die 't hunne
toebrachten tot het veroorzaken van den eersten zéro. De grootouders hadden
fouten begaan. Zyn moeders-moeder ging zich te buiten aan Lafontaine, den
romanschryver, en de echtgenoot dier dame pakte z'n keel in een dikke cache-nez.
Dáárom stierven de kinderen van den ivoordraaier aan de tering.
De oorzaak van m'n nul begon te schitteren van duidelykheid. Slechts op enkele
plekken stuitte myn begrip nog enigszins op iets onbekends. Ik moest namelyk in
't voorbygaan nog onderzoeken, waarom toch eigenlyk de overgrootvader van dien
Rus zo in den smaak viel van Katharina II, dat ze hem in één sprong bevorderde
van tamboer-majoor tot krygskunstig generaal? De man was zes voet negen duim
lang: daar hield ze van. Goed. Maar waarom wás-i zo lang? Als zoon van een
lyfeigene, had men hem in z'n jeugd veel geslagen. Bevordert dit den groei? En nog
iets: om hoeveel en om wélke redenen had men hem niet doodgeslagen? Dit had
ook kunnen gebeuren, en in dat geval ware m'n zéro weggebleven. Door welken
samenloop van omstandigheden was z'n vader ter wereld gekomen? Als nu die
oude heer eens tien maanden voor de geboorte van z'n zoon overleden was, wat
zou er dan van m'n zéro geworden zyn? En, als de schone Kwammina een
liefdewerend puistjen op haar neus had gehad? Of, als Katharina de krygskunstige
waardigheden by voorkeur had opgedragen aan dwergen?
Ik zag in, dat ik nog altyd iets te leren had, en trok m'n witten kiel sluitend om my
heen. Hoe meer ik in 't onmenselyke op 'n spook geleek, hoe groter de kans werd
iets te begrypen. Sommigen zullen beweren dat ik my by al dat nasporen aan den
duivel verkocht. En in zekeren zin kan ik dit niet tegenspreken. Ik voelde dat ik van
rechtswege zyn slaaf werd, maar troostte my met de gedachte dat ik zeer geduldig
ben, en dat een beetje slaverny meer of min...
Bovendien, als 't my verveelde, kon ik altyd op de olifantenjacht gaan.
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Die eerste nul! Dáár ging me een nieuw licht op. De ware stamvader was Boileau,
en de filiatie... de eenvoudigste zaak van de wereld. Die nul zou er niet geweest
zyn, als er geen speelbanken bestonden. De speelbanken zyn uit Frankryk gekomen.
Wiesbaden, Ems, Nauheim bloeiden, en Homburg ontstond, na de afschaffing van
't spel in 't Palais-Royal. Deze afschaffing was 'n gevolg der moralistery van
Louis-Philippe, die z'n eigen neven de kroon ontstal, maar 't onbillyk vond dat arme
drommels fortuin zochten op de roulet. De pruderie van dat koninkje was... 'n
olifantenjacht op 'n beetje burgerlyke distinctie, na al de liederlykheden van z'n
voorgeslacht. De eigenschappen van dat voorgeslacht stamden lynrecht af van
allerlei puistjes op 't karakter van Louis XIV. Die aap...
Wie maakten hem tot 'n aap? Wel, de dichters, de leugenaars op rym, de
verzensmeden. Wie was daaronder de yverigste, de zotste, de verderfelykste? Dat
was Boileau Despréaux, de ware type van 't ras. Leve Boileau Despréaux,
oorzaak-neef van Kwammina, van Lafontaine, van den olifant, van den Rus, van
Mahmoed, van 't ongezuurde brood, van den H.G. der Grieken, van Konstantinopel
en van den bedroefden ivoordraaier.
De stamboom der dynastie van 't koningshuis Oorzaak ontrolt zich voor myn oog.
Dat 's heel wat ánders dan Lola Montès, Melchizedek en Orelius van Araucanië!
Wat zou Adolf tevreden zyn over zoveel scherpzinnigheid. Ik zie nu duidelyk in, dat
ik alles weet. De eerste nul ligt met z'n hele voorgeslacht naakt voor myn oog, tot
het indecente toe. Die Kwammina... maar dat 's nu de vraag niet. Eén nul heb ik,
bezit ik, begryp ik, doorgrond ik. Nog vyfmaal zoveel inspanning, en ik ben gereed.
Hier begon ik te bemerken dat m'n kaarsjen in de pyp gebrand was. Ik schelde
om een ander te vragen, na eerst my ontdaan te hebben van myn beddelaken,
omdat ik geen aanstoot geven wou. Misschien was de kellner evangelisch-luthérisch
of zo-iets, en dan zou 't z'n vromigheid beledigd hebben, te zien dat ik met gnomen
en duivels te doen had. Het was weer 't oude, niemand kwam. Ik nam my by deze
gelegenheid voor, na 't oplossen van alle andere vraagstukken, een nieuw soort
van kellners te fabriceren, wier specialiteit wezen zou een seconde vroeger
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aant.

te komen dan men ze riep. Nog niet geheel en al gereed my met die verbetering
bezig te houden, schelde ik nog eens. Weer tevergeefs.
Wachten is altyd verdrietig, vooral wanneer men verlegen is om wat licht. Ditmaal
echter troostte ik my gemakkelyker dan gewoonlyk, omdat ik my kon verdiepen in
een alleraangenaamst onderwerp. Ik was namelyk byzonder tevreden met m'n
intelligentie, en sprak daarover liefkozend met myzelf. Ik had me wel willen kussen.
Veel begeren is geen kunst, maar zo flink den waren weg opsporen, waarlangs men
al dat begeerde bereiken kan, is waarlyk geen kleinigheid. 't Is waar, ik moest nog
oplossen hoe de Fransen - en anderen - er toe kwamen het laf gerymel van dien
Boileau met z'n tolus en de rest, voor poëzie aan te zien. Ook lag er nog een waas
van twyfel over 't verband tussen de krankzinnigheid van die Grieken en andere
krankzinnigheden van jonger datum...
Met m'n intelligentie zou ik dat wel oplossen. En ik schelde nog eens, zo hard ik
kon.
Wie, als ik, alles begrypt, kan alles naar z'n zin dwingen. Dat was me redelyk
helder... als ik m'n kaarsje maar had! Ik schelde weer.
Dat ik op 't ogenblik niet alles even duidelyk inzie als zo-even, dacht ik, wordt
veroorzaakt door m'n gebrekkig toilet als gnoom. Straks zal ik...
En ik schelde nog eens. Een dode zou gekomen zyn op zo'n gerinkel.
Ik zou zeker by deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt van Adolf's vloek over
die lammeren, als niet m'n intelligentie my had doen inzien dat ik onmogelyk zo'n
kudde stallen kon. En ook 't Schwert... lieve god, wat heeft men aan een Schwert
zonder krygskunde!
Heel, heel eindelyk kwam er iemand opdagen. Het was Herr Prellmayer zelf, de
eigenaar van 't hotel. Hy verontschuldigde zich over 't wegblyven van den kellner.
Ik vernam by deze gelegenheid, dat myn vriend en vraagbaak Hans een
allergemeenst sujet was. ‘Der Bub is ä Vieh’ zei de heer Prellmayer op 'n toon van
gemoedelyke overtuiging. Hy is lui, dom...
- Hm! Dom?
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- Wie ä Vieh! En... 'n zuiper. In de Wirtschaft kan men geen aangebroken fles laten
staan, en zodra hy zes kreutzers in z'n zak heeft, drost-i naar de kroeg. Hoe hy
vandaag aan geld kwam, mag de drommel weten. Hy is weggelopen, en kwam
beschonken terug. Ik heb 'm an die Luft gesetzt. Daarom heeft m'nheer zo lang
gewacht. Entschuldigen Sie, het zal niet weer gebeuren. Hoe hy aan z'n geld
gekomen was? Wel, dit wist ik. M'n taler was stamvader geworden, of liever
medestamvader, van dat schandaal. Luiheid, domheid, dronkenschap... alles had
met die dertig groschen meegewerkt om den kwant op straat te zetten. Dit was de
eenvoudigste zaak der wereld, en berustte op de grondwaarheid...
Daar vlogen op eens meiden, knechts, kellners, kinderen, vrouw, de hele familie
van den huize Prellmayer de kamer in.
- Ach herrejees! Nun, wie dèr Schwein hat, der Hans, der Schlungelhans! Nun,
Papa, nun lieber Mann, nun Herr Prellmayer... kolossal... grossartig... nein, aber
so'n Schwein! Wer sich das hätte denken können!
De lezer wete dat Schwein in Kladderadatsch-taal ‘geluk’ beduidt. Het woord staat
in betekenis tegenover Pech, en in rang daarmee gelyk.
Wat was er gebeurd?
De kwajongen was met den gulden dien hy na z'n bezoek in 't Wirtshaus over
had, naar 't Kurhaus gelopen, en had dat geldstuk op rood gezet. Hy won, won,
won... was te beneveld om z'n inzet terug te nemen, liet tevens de winst staan, die
al hoger en hoger klom, bereikte na twaalf zetten 't maximum, won daarna nog 'n
keer of tien, en bevond zich, zonder 't zelf recht te weten, in 't bezit van meer dan
veertig duizend gulden!
Daar zat ik met m'n intelligentie!
Gottsollmirselig... enz. geven, riep ik nu Adolf na, zonder my in 't minst te
bekommeren om de eventuele stalling. Ik vervloekte m'n causaal-dynastieën, m'n
wyzighedens, m'n gnomen, met kaarsjes en beddelakens incluis...
Want ik gaf me over aan drift, aan een trainbub, zou Adolf zeggen.
En ik vloog naar de Kursaal.
Onderweg kwam ik Hans tegen. Hy had zich reeds drie dames
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en een rytuig aangeschaft, of was mét het rytuig door die dames geannexeerd. Op
badplaatsen is men op zulke geluksvoorvallen te allen tyde voorbereid. Hoe dit zy,
de dames en Hans... alles was ditmaal in het ene, want ze zaten met hun vieren in
den wagen, en koetsierden...
Gottsollmirselig... enz. Was 't niet om alle schapen van de wereld by elkaar te
vloeken?
Nu, dat deed ik.
Het stuit my, dit hoofdstuk zo onzedelyk te eindigen. Niet omdat ik dien vloek zo erg
vind, maar om den triumf van 't boze. 't Zou den schyn krygen alsof myn intelligentie
en werkzaamheid veroordeeld waren tot machteloze woede, terwyl de luie liederlyke
Hans voor z'n genoegen uit is. Zo behoort men geen hoofdstuk te sluiten. Want wie
't boek na die episode dichtslaat, zou allicht in verzoeking komen z'n geluk te zoeken
in verkeerdheid, en ik haast me dus daartegen te waarschuwen. De ‘dames’ waardoor
Hans zich had laten aanschaffen, ontlastten hem in zeer weinig dagen van een
groot gedeelte zyner weelde. Hy zag dit zonder veel ergernis aan, omdat-i wist...
Ja, ja, weten, weten! Ook Schlungelhans begon in intelligentie te doen.
...omdat-i nu precies wist hoe hy te handelen had om veertigduizend andere
guldens te krygen. Men behoefde slechts in halfbeschonken toestand op rood - of
zwart - te zetten, en z'n geld te laten staan tot de benodigde som by elkaar was. Dit
immers was de eenvoudigste zaak ter wereld, en berustte op de grondwaarheid...
Les extrêmes se touchent. Myn wyze gnoompjes hadden iets dergelyks gezegd.
Maar die overeenstemming mag ons niet verlokken tot verkeerde toepassing. Het
wordt tyd, van gnomen en kellners afscheid te nemen, en uit eigen ogen te zien. Dit
zal ik dan ook beproeven, na alvorens in 't voorbygaan de moraal te hebben gered,
door de mededeling dat onze Hans, weinig weken na z'n kolossales, grossartiges
Schwein, in handen der politie viel, wegens poging tot diefstal van een paar oude
laarzen. Hy had namelyk, om opnieuw veertigduizend gulden te winnen, een éérsten
gulden nodig om in te zetten, en dien een-
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voudigen eersten zocht hy in dat schoeisel. Ten onrechte. Hy werd gestraft, en zal
later wel weer gestolen hebben, zodat hoogstwaarschynlyk z'n Schwein stamvader
is geworden van veel Pech. Welk geluk er later zal voortvloeien uit z'n verblyf in het
tuchthuis, is me tot heden toe onbekend gebleven.
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Gelykvloers
Lezers die menen dat toon en inkleding der vorige hoofdstukken een gevolg zyn
van keuze of smaak, vergissen zich. De grilligheid van 't geschrevene is de getrouwe,
maar nog altyd zeer onvolledige, afspiegeling van den indruk dien een nauwkeurige
beschouwing van het spel op den onderzoeker maakt, althans wanneer hy begaafd
- of geplaagd - is met de eigenschap der assimilatie, d.i. als hy zich met z'n
onderwerp zó vereenzelvigt dat hy zich 't woord uit den mond laat nemen door de
feiten. Die feiten zyn nog veel zonderlinger dan de wyze waarop ik daarvan iets
beschreef. De speelwereld wordt beheerst of gevuld door spokery, luim, gezond
verstand, gemeenheid, door al wat er liggen kan tussen Hans Schlungel en den
goeden Adolf. Boven dit alles troont de onverstoorbare Logos.
Wie in burgerlyke verhoudingen het dagelyks brood met dagelyksen arbeid betaalt,
kan zich het accidentele niet voorstellen dat het bestaan van den speler kenmerkt,
noch den vreemden invloed dien het spel uitoefent op maatschappelyke
verhoudingen zowel als op verbeelding, verstand, karakter en geloof.
Want dat ook de gelovery zich niet onbetuigd laat, ligt in den aard der zaak. Bleef
zy ooit buiten spel, waar zich ziekelyke verschynselen voordoen? Stond ze niet
altyd daarmee in de dubbele verhouding van oorzaak en gevolg tevens? De gelover
die niet speelt, is dwaas en een huichelaar. Dwaas, omdat hy 't allereenvoudigst
middel versmaadt, zich en de zynen tot welstand te brengen, hy die met behulp van
zyn God... welzeker, als hy op die hulp niet vertrouwt, is z'n geloof het ware niet.
Waartoe dienen de goden, o goden, als ze niet beschikken mogen over den loop
van 't balletje der roulet? Als zy de macht niet hebben, seriën te scheppen op de
trente-et-quarante? Als ze geen intermittences beheersen?
En wie aan 't spelen raakt, wórdt 'n gelover, zo goed of kwaad
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als molenaars, jagers en zeelui. De oorzaak is identisch. De loop van hazen en
winden is moeilyk te berekenen. Waarom sloeg dat dier of die orkaan zo onverwachts
den hoek om? Men weet het niet... dus: dat heeft de duivel of 'n god gedaan, al naar
de wyze waarop zo'n wind in wieken of zeilen valt, en 't haasjen ons meer of min
gefopt heeft. Men kan er zeker van zyn, dat Schlungelhans zich op dien fameuzen
geluksdag heel intiem voelde met z'n lieven-heer. Toen de kans omsloeg, vulde hy
z'n katechismus met 'n paar dozyn duivels aan, en de geloofs-bagage was weer
kompleet.
By het schetsen van de atmosfeer der speelplaatsen, is 't alzo onmogelyk zich te
onthouden van een beetje duivelary. Dat ik m'n toevlucht tot heidense gnomen nam,
was uit aangeboren kiesheid die my waarschuwde tegen 't party-nemen tussen
Katholieken en Protestanten. Vooral met het oog op den zielverheffenden twist over
de ware betekenis der Brielse feestviering - gezuurd of ongezuurd zal wel de cardo
quaestionis wezen. Konstantinopel werd ingenomen... nu ja, dit weten wy al - ik wil
maar zeggen dat ik niemand jaloers maken wilde. Ook zou m'n gewone onkunde
aan 't licht gekomen zyn door de verkeerde manier waarop ik by zo'n gelegenheid
geschermd had met christelyk-nationaal-historische beginsels of standpunten, en
meer dingen die m'n begrip te boven gaan. Ik stond bovendien niet vast genoeg in
de kennis der Heiligen. Ik wist byv. niet wie het rouge et noir tot z'n departement
heeft, en vreesde my te vergissen. Ziedaar de reden waarom ik my met gnomen
vergenoegde. Of ik iets van die kereltjes geleerd heb? Wie weet! Misschien zien wy
ze terug, en wel boven den grond, gekleed, sprekend en handelend als gy en ik.
Die Semi-ur met z'n kristallisatie was zo dom niet.
Maar niet daarom heb ik dit hoofdstuk ‘gelykvloers’ genoemd. De lezer zal
verlangen naar de millioenen, en daar ik die nu eenmaal beloofd heb, is 't nodig een
kleinen voorbereidenden cursus te houden over het spel in allergewoonsten zin.
Het zou wreed zyn, iemand bloot te stellen aan de misrekening die eens 'n
godvruchtigen jongeling op 't verlies van z'n geloof in de Heilige Morfondaria te staan
kwam.
Die geschiedenis wil ik even verhalen, om gelykvloers te komen.
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Het toneel is voorlopig op een stoomboot tussen Koblenz en Mainz.
De reizigers verveelden zich. Zelfs Engelsen en Hollanders begonnen hun
medereizigers minder stuurs aan te zien, dan anders de gewoonte meebrengt.
Waarom dit by de eersten zo moeilyk gaat, weet ik niet, maar de teruggetrokkenheid
van den waren Nederlander wordt door my volkomen begrepen en gebillykt. Men
compromitteert zich zo licht. Er zyn reizigers die zich verraderlyk uitdossen op z'n
zondags, en als men de heren later weerziet in 't dierbaar vaderland, blykt er soms
dat ze in een verkeerde straat wonen. Ik heb een dame gekend die zich door 'n
jongmens liet verleiden tot de onvoorzichtigheid om ja te antwoorden op z'n betuiging
dat de eerstvolgende station Breukelen heette. Haar gemeenzaamheid berustte op
de veronderstelling dat ze met 'n student te doen had, die hoofdredacteur van 'n
krant, minister, ambassadeur of dominee worden kon. En ziet, die indringer was
koopmansbediende. En dan dat droevig geval met m'nheer Hebbelman die eigen
zaken doet... op Groenland, geloof ik. Hy liet in 'n ogenblik van onbezonnenheid z'n
dochtertjen in de wagon helpen door 'n makelaar. De arme bedrogene gelastte zelfs
by die gelegenheid z'n kleine Ifigenia ‘dankie’ te zeggen. De hele Hebbelfamilie
heeft er om gerouwd. Tot overmaat van ramp werd z'n vrouw kort daarna
aangesproken door 'n winkelier. Zulke dingen zyn ook my overkomen, en wel met
denzelfden groenlander, die nu overal rondvertelt dat-i zeer intiem met my is.
Onverdraaglyk!
Niemand is altyd wys, en dus begonnen ook een paar Hollanders ditmaal iets
menselyks te vertonen. Zy spraken.
- En waar is de reis naar toe?
- Hm, ja, zo... zaken! En m'nheer?
- Zaken.
- Naar Frankfort?
- Ja, zo... hm! Misschien óók. Of eigenlyk niet. Gaat m'nheer ook naar Frankfort?
- Wel mogelyk!
Ik zag de beide sprekers eens aan, en wist meer van hun reis, dan zy zich
voorstelden dat aan iemand bekend wezen kon. By gebreke van andere ambten
heb ik 't begrypen tot handwerk ge-
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kozen, en hoewel nog altyd leerling in myn vak, bracht ik het daarin toch reeds ver
genoeg om uit de niet-gegeven inlichtingen te besluiten tot het doel der reis van de
beide heren. Ik sla nu over, welke bykomende omstandigheden my hierin te hulp
kwamen. Zy waren op weg naar Homburg, en wilden spelen.
- Een bittertje, stelde een hunner voor.
- Nu ja, komaan, een bittertje!
En zy gebruikten hollandse bittertjes, tot openhartigheid toe. Het doel van de reis
werd weldra volmondig erkend en besproken. Er bleek nu ook dat ze geen
nieuwelingen waren. Zy spraken van coups de deux, coups de trois, van paroli, van
martingales...
- Ja, zie je, ik zeg maar, er moet toch iemand winnen! En waarom zou ik het niet
zyn? Ik heb berekend...
Hier volgde een der vele berekeningen waarop ik later zal terugkomen.
De ander stemde wel alles volkomen toe, maar beweerde, precies als wylen minus
2

a , dat de ware manier juist lag in 't omgekeerde, een frontverandering die op de
meeste speelsystemen van toepassing is.
Ik hoorde nu enige verhandelingen aan, waarby Logos zeker de schouders zou
hebben opgetrokken. En ook de godvruchtige jongeling, dien ik nu de eer heb voor
te stellen als de held dezer episode, scheen de redeneringen van de beide spelers
allerbespottelykst te vinden.
- Dwaasheid!
Hy sprak wel dit woord niet uit, maar de mening lag zo duidelyk op z'n gelaat, dat
de beide Hollanders er door getroffen waren.
Nu is de ontmoeting van wyzen die álle spelberekening voor iets onzinnigs aanzien,
niet vreemd, en onder dezulken worden er velen gevonden, wier ongeloof op even
slechten grondslag rust als het vertrouwen van de anderen. Minachtend verwerpen
is de goedkoopste manier om met 'n schyn van intelligentie te pronken. Dit laat zich
ook - en niet zonder toepassing van de waarschynlykheidsrekening - elders
waarnemen. Met het oog op de algemene neiging tot het aankleven van onjuiste
meningen (Idee 145) biedt het ontkennen van 'n verkondigde stelling eens
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voor al zekere kans op waarheid aan, een soort van hazardspel op het gebied van
den geest, dat meer kwaad heeft gesticht dan alle rouge-et-noir-tafels van de wereld.
De twee reizigers vroegen het pedant jongetje, of hy misschien meende dat álle
zekerheid van winst tot het gebied der onmogelykheden behoorde?
- Geenszins, heren. Maar gy bewandelt den waren weg niet.
Den waren weg kende hy.
Nu begonnen de beide spelers hun respectieve systemen te verdedigen. Deze
taak is min of meer moeilyk, naar de mate van 't wiskundig begrip der hoorders.
Onder tien personen, voor de hand weg gegrepen, zyn er negen wien men op
honderd manieren kan wys maken, dat niets eenvoudiger is dan het winnen van
enige kapitalen daags. Met evenveel gemak echter zou men kunnen aannemen
dezelfde negen personen te doen inzien dat ieder speler verliezen moet, en dat alzo
alle systemen dwaasheid zyn. Op alle speelplaatsen bevinden zich professeurs de
jeu, mannen die, na enige dozynen carrières den nek te hebben gebroken, den
nieuweling te hulp komen met hun kennis der nukken van het lot. Toen ik, vele jaren
geleden, voor het eerst door zo'n wichelaar werd aangesproken - ik moet er onnozel
hebben uitgezien - beantwoordde ik zyn voorstel om drie duizend franken toe te
vertrouwen aan z'n ‘infaillible’ wetenschap, met de vraag: waar hy z'n équipage
stalde? Er bleek toen, dat hy niet alleen niets van dien aard bezat, maar zelfs
ternauwernood een hemd aan had. Ik zei dat dit my vreemd voorkwam, in iemand
die door z'n specialiteit geroepen was tot millionnairschap.
Het jonge mens op de boot was nog altyd geen millionnair, maar hy wist zeker
dat-i 't worden zou, en dit komt op 't zelfde neer. Hy bleef den neus optrekken voor
de armzalige berekeningen der anderen, doch hield zeer verstandig z'n eigen
systeem voor zich.
Hierdoor begon ik enig respect voor hem te krygen. Zyn geslotenheid stak gunstig
af by 't onbesuisd openbaren van kostbare geheimenissen, waaraan de anderen
zich schuldig maakten. Ieder toch ziet in, dat een publiek speelsysteem geen systeem
wezen kan.
Ieder? O, neen! Geen dwaasheid zo plomp waaraan Publiek zich
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niet bezondigt. De honderden Manuels pour gagner à la banque, boekjes die voor
weinige stuivers te koop zyn, leveren daarvan 't bewys. Iemand die de ware echte
onfeilbare manier heeft gevonden om schatten te winnen, vliegt niet - gelyk te
verwachten ware van een gewoon sterveling - naar de speelzaal, om daar z'n
ontdekking vruchtbaar te maken in eigen belang, o neen, hy sluit zich in z'n kamer
op, en schryft 'n brochure waarin hy z'n vondst meedeelt aan den eersten den besten
die vyf groschen te missen heeft. Dát noem ik menslievendheid!
We kwamen te Mainz. Den volgenden dag dreef my de lust om iets meer van die
spelers en hun systemen te weten, naar Homburg. Ik vond hen in de speelzaal,
zittende op een van de sofa's die belast zyn met het ontvangen der teleurgestelden.
Er is iets eigenaardigs in de wyze waarop die rustplaatsen door de gedecaveerden
- dit is de term - bezet zyn. ‘Gesprongen, weg, op, verloren, bankroet... 't zy zo! Dan
wil ik zitten voor m'n geld.’ Zo-iets leest men op de gezichten. Lieve hemel, wat is
dat zitten duur, al mag men dan voor denzelfden prys 't prachtig stuc der wanden
bewonderen, de schone luchters aangapen, en het publiek bekyken, dat straks op
zyn beurt, in delen afwisselend, een plaatsjen op diezelfde sofa's zoeken zal. Ik
weet wel dat sommigen, na 't verlies van hun laatste geldstuk, de sierlyke zitplaatsen
en de schitterende zalen verlaten, en de een of andere laan in 't park kiezen tot
toneel hunner alleenspraken over de domheid van het lot... ook dat enigen zich
doodschieten of verdrinken by die gelegenheid - dit vernamen we reeds - maar de
ware liefhebber blyft in de buurt. Al speelt hyzelf op dit ogenblik niet meer mee, toch
boezemt hem de roep van den croupier belang in, en hy kan misschien z'n
opmerkingen daarover gebruiken voor 'n volgende keer. Gewoonlyk komt het den
gedecaveerde voor, dat de kans gekeerd is, en dat-i juist nu zou gewonnen hebben,
als hy maar had kunnen doorspelen. Helaas, 't laatste stuk is weg, en parole-zetten
worden niet aangenomen. Een voorzichtigheid waarin ik de bank geen ongelyk
geven kan en die bovendien in 't belang der spelers-zelf is.
Zo zaten nu ook m'n twee landgenoten op de sofa. Ik sprak hen aan. Als ik een
speler was, zou dit een fout geweest zyn, waar-
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tegen ik den lezer waarschuw. De verklaring hiervan ligt ditmaal niet alleen in de
mogelykheid dat men zich zou kunnen compromitteren. Al ware men verzekerd met
een reder op Groenland of 'n orthodoxen dominee te doen te hebben, toch blyft het
altyd verkeerd zich in te laten met iemand die verloren heeft. De aanraking met
ongeluk veroorzaakt Pech. Het vooroordeel der spelers op dit punt - als veel bygeloof,
slechts mystieke inkleding en opvatting van practische waarheid - is geenszins
ongegrond. Tegenspoed werkt aanstekend, omdat het staren daarop, geestkracht
en zelfvertrouwen verlamt. Napoleon I rekende in z'n generaals het geluk onder de
goede eigenschappen, en handelde hierin naar z'n gewoonte zeer menskundig.
Daar we nu eenmaal niet in staat zyn álles te berekenen - liever: daar wy slechts
zeer weinig berekenen kunnen - moeten wy den uitslag van onze ondernemingen
voor 'n zeer groot deel overlaten aan het zogenaamde toeval. Hiertoe is zekere
moed nodig, die verloren gaat, niet alleen by herhaalde mislukking van eigen
pogingen, maar ook door 't achtslaan op de slechte gevolgen van vermetelheid in
anderen. Het is mogelyk dat eenmaal de behoefte aan voorzichtigheid de overhand
nemen zal, en in dat geval zal 't nuttig wezen zich te spiegelen aan de nadelen van
te groot vertrouwen. Vooralsnog echter blyft het tegendeel waar. In spel en wereld
beide is het getal der goede kansen die ongebruikt voorby gaan ten gevolge van
beschroomdheid, veel groter dan dat der kwade die wy door onvoorzichtigheid te
dragen hebben.
Toen ik die beide heren vroeg hoe 't hun gegaan was, vernam ik wat ik reeds
wist. Want die vertellingen komen altyd op 't zelfde neer.
- Verbeeld u, zei de een, en hy vertoonde my enige geprikte kaartjes - in
*
vyfhonderd-dertig zetten geen enkele serie boven de vyf! En ik die altyd paroli op
de gagnante speel! Niets dan intermittences... ongehoord!
De man had gelyk. De vyfhonderddertig zetten die hy nu gespeeld had, verschilden
van alle andere zetten die hy ooit bestudeerde. Ongehoord wás het dus, maar dit
is altyd zo. Meende

*

Geen enkele? Dit is moeilyk te geloven. De norm is, dat seriën boven de vyf, in
vyfhonderd-dertig zetten, 7⅔½ maal voorkomen. Ik zal dit aantonen.
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aant.

hy dat ooit twee groepen van vyfhonderd zetten aan elkander gelyk waren? De fout
lag dus hierin dat hy op het ongehoorde niet verdacht was geweest.
- En ik, zei de ander, heb op nummers gespeeld. Ik zette meer dan 't halve tableau
vol, en als had zich een duivel met de zaak bemoeid, gewoonlyk mis! Onmogelyk
iets te winnen. Myn geld is op.
Ei, waarom bezette hy niet liever de nummers die hy oversloeg? Dan ware zyn
duivel een god geweest. Op m'n vraag daaromtrent legde hy my nog eens het
systeem uit, waarvan ik reeds op de stoomboot iets vernomen had. Op
staartnummers volgden altyd getallen die, nadat men drie-achtste van de som der
vyf voorgaande nummers daarby had opgeteld, deelbaar waren door... 'k weet niet
wat. Deze berekening rustte op 'n grondwaarheid...
Daar trad onze godvruchtige jongeling de zaal binnen.
- Zehn Groschen auf vierzig! riep hy den chef de partie toe, die met de hele galerie
in lachen uitbarstte.
Zehn Groschen namelyk wordt niet als inzet aangenomen, daar de laagste mise
een gulden is. En nummer veertig bestaat niet op de roulet.
Dit prachtig speelsysteem was den gelovigen jongeling in een droom geopenbaard
door de heilige Morfondaria, die na dit staaltje van savoir-faire haar afscheid kreeg.
Daar het my leed zou doen, den lezer aan een dergelyke misrekening blootgesteld
te zien, wil ik hier een beschryving geven van de beide spelen die op de badplaatsen
in zwang zyn.
De roulette is een soort van draaibord, in welks buitensten rand zeven-en-dertig
vakjes met de nummers van één tot zes-en-dertig en een nul, gemerkt zyn. Deze
laatste is kleurloos, maar de andere nummers zyn in achttien rode, en achttien
zwarte verdeeld. Zy staan zonder de minste regelmaat door elkaar, een voorzorg
die men had kunnen sparen, dewyl er toch op de plaatsing geen berekening te
gronden is. Indien dit anders ware, gelyk door sommigen die daarop een systeem
baseren, beweerd wordt, zou het niet veel moeilyker wezen zich de thans bestaande
onregelmatigheid in het hoofd te prenten, dan wanneer de
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nummers reeksgewyze in gewone volgorde waren geplaatst. De gehele schyf van
omstreeks twee voet in doorsnede, is met een geel koperen plaat bedekt, die naar
het midden in zwakke helling kegelvormig oploopt. Het centrum wordt ingenomen
door een koperen stander die 'n horizontaal kruis draagt.
Deze cylinder is omgeven door een onbeweeglyken opstaanden rand van gepolyst
hout, in welks binnenzyde, enigszins hoger dan de zich daarin bevindende schyf,
een gleuf is. In deze holligheid wordt het fameuze ivoorballetje door een handigen
vingerdruk van den croupier in beweging gebracht. Terstond hierop stuwt men door
'n greep aan een der armen van het kruis, ook den cylinder rond, altyd echter in
tegenovergestelde richting van het kogeltje. Terwyl dit nu herhaalde malen den
omtrek van den houten bak snorrend doorloopt, vliegt het de nummervakjes, die
den rand van de draaiende schyf uitmaken, met grote snelheid voorby. Zodra de
middelpuntschuwende kracht, die het kogeltje vasthield in de gleuf, uitgeput en door
de zwaartekracht overwonnen is, valt het over de vakjes heen op de koperen plaat,
met een schok die het gedurende enige ogenblikken doet heen en weer springen,
en wel tot de beweging van den cylinder zich aan het kleine voorwerp heeft
meegedeeld. Dan valt dit, langs de helling naar den rand, en in een der vakjes, niet
altyd zonder nog in dit laatste gedeelte van z'n reis belemmerd te worden door
voorbedachtelyk aangebrachte hindernissen. Op de plaat namelyk zyn hier en daar
kleine verhevenheden aangebracht, waardoor het balletje, als het die ontmoet,
gedwongen wordt van richting te veranderen. Meermalen huppelt het zo wild heen
en weer, dat het eindelyk een vakje bereikt vry naby de plaats waar 't op den cylinder
aanlandde, na eerst diametraal daartegenover her- en derwaarts gesprongen te
zyn. Soms ook ontstaat er tussen schyf en kogeltje, na oplossing van het verschil
in traagheid, een zo homogene beweging, dat de kleine bol, neerkomende op een
der zeer dunne opstaande koperen plaatjes die de nummervakken van elkaar
scheiden, daarop gedurende vele seconden als besluiteloos liggen blyft. Dit is dan
een der gevallen waarin waarschynlyk iets als onze olifantengeschiedenis den
uitslag bepaalt. M.a.w. de oorzaken die dezen uitslag beheersen, ontsnappen aan
ons waarnemingsvermogen. Niemand kan
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berekenen op welk punt van den kring de centrifugaalkracht zal uitgeput zyn. De
kracht van den worp is onbekend, en tevens de snelheid van de beweging des
cylinders waarop zich de vakjes bevinden. Men voege hierby de grilligheid der
sprongen van het kogeltje, voor het z'n party kiest van afrollen naar den rand, alsof
't in twyfel stond op welk nummer het zich ter ruste zal leggen na zoveel gedraai.
Om al deze onzekerheden nog met een nieuwe te bezwaren, wordt het kogeltje
herhaaldelyk vervangen door 'n ander, dat natuurlyk altyd lichter of zwaarder is,
omdat er geen twee dingen gelyk zyn, en het geringste verschil is hier van invloed.
Ook wisselt de arm van 't kruis waaraan de cylinder wordt rondgestuwd, op
onregelmatige wyze af. En eindelyk verandert men telkens de richting die aan dezen
toestel, en dus tevens die welke aan het balletje wordt medegedeeld. Het aantal
invloeden waardoor de zet ten laatste beslist wordt, is oneindig, en wy hebben hier
alzo te doen met wat wy, uit onwetendheid en gemakshalve, gewoon zyn toeval te
noemen.
Voor zo ver wy kunnen nagaan, biedt elk der zeven-en-dertig nummers, zowel
by elken worp als gedurende het gehele spel, volmaakt dezelfde kans aan, en de
uitslag logenstraft dit vermoeden niet. Al moeten wy namelyk voor zeker houden,
dat iedere worp door byzondere en altyd verschillende invloeden geregeld wordt,
toch wist zich het verschil dier invloeden door hun oneindigheid uit, waardoor tenslotte
weder de algehele gelykheid in kans wordt gewaarborgd. Te zyner tyd zullen wy
aantonen dat de minste afwyking hiervan het bestaan der Speelbanken tot een
onmogelykheid maken zou. Hiervan wilde ik den lezer overtuigen. By twyfel aan
deze waarheid vervalt hy in nasporingen van de soort als waaraan ik my in 't vorig
hoofdstuk bezondigde, en waarschynlyk zal hy me dankbaar zyn, dat ik hem door
't schetsen myner teleurstelling de moeite van 't vruchteloos zoeken naar zúlke
oorzaken uitwon. Dit is evenwel geheel iets anders dan die oorzaken te ontkennen.
Ze bestaan inderdaad. Het is onze taak na te sporen of we daarvan iets kunnen te
weten komen, zonder onzen weg over Konstantinopel te nemen.
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Het tableau
Men moet zyn ‘bekommernissen op den Here werpen’. En ‘een vaste burcht is onze
God’. Van de waarheid dezer beide stellingen ben ik innig doordrongen, en het is
de vraag of ooit een asceet die voorschriften zo getrouw naleefde - of althans, na
afwyking, met zo penitente volharding, daartoe terugkeerde - als ik. Als boete voor
dat onbehoorlyk ronddolen in Afrika - och, m'n bedoeling was zo kwaad niet, ik wilde
maar op myn wyze aantonen dat de millioenen die wy zoeken, daar niet te vinden
zyn - leg ik myzelf de taak op, den lezer een goeden raad te geven.
Wy allen zyn meer of min krankzinnig. Evenals men in de rykste, schoonste
hoofdstad achterbuurten vindt, waar armoed zich op afzichtelyke wyze vertoont,
zouden wy, goed zoekend, in onze hersenen een ongezonde plek vinden, en
misschien meer dan één. Men kan er zeker van zyn, dat zo'n fout in ons organisme
heerszuchtig is, en naar uitbreiding streeft. Het is onze plicht haar te leren kennen,
en ons tegen overweldiging te verzetten. De hulp van God is hiertoe nodig. Zonder
hem, zyn wy niets, weten wy niets, kunnen wy niets. Wie de wonde plek in z'n
denkvermogen laat doorkankeren - en dit wordt onmisbaar het geval, wanneer we
Gods hulp versmaden - maakt zich schuldig aan zelfmoord. Stipt gezegd is ieder
krankzinnige goddeloos. Hy diende z'n God niet.
Die god heet Logos, de Rede. Hy is wys, goed, eeuwig, almachtig, trouw. Zyn
bestaan berust op de waarheid der feiten. Hyzelf is die waarheid.
Hoe dienen wy Hem? Door Hem d.i. de waarheid te zoeken. Hoe beledigen wy
Hem? Door waarheid te versmaden. Door 't bederven der middelen die ons gegeven
zyn om de waarheid te benaderen. Welke ritus is de geschiktste om den
godsdienstigen zin levendig te houden? Denken, overdenken, redeneren. Wie
redeneert, dient de Rede, en de Rede ‘zal u vry maken’.
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aant.

Als onderwerp van denken kieze men by voorkeur... eenvoudige grondwaarheden.
In majesteit van symmetrische logiek staan ze op gelyken trap met de meest
ingewikkelde vraagstukken, die alle en altyd uit zulke eenvoudige gegevens zyn
saamgesteld. De gnoompjes hadden gelyk: twee maal twee is vier. Wie zich schrap
zet om het geloof hieraan, en de toepassing daarvan op alles wat bestaat, in 't oog
te houden, kan niet verloren gaan. Waarde lezer, als gy bedroefd zyt, angstig voor
't afnemen uwer zedelyke kracht, als gy gebukt gaat onder zorgen: denk! En kunt
ge 't niet, leer denken. Kies ter oefening onderwerpen die op de meest in 't oog
vallende wyze de macht der logiek openbaren: de verhouding van cyfers en lynen,
den elementairen catechismus van het zyn. Dwing uzelf tot de stiptheid van het
twee maal twee, en gy zult weldra erkennen dat God zich niet onbetuigd laat aan
wie Hem dienen in geest en in waarheid.
Wat my betreft, ik heb innig berouw over de onheuse wyze waarop ik naar de Kursaal
vloog, toen ik in den waan verkeerde dat die Hans nader aan de millioenen was
dan ik. Wat zou die kwajongen met zoveel geld doen? En ik, zo intelligent! Ik die zo
precies wist wat er haperde aan de maatschappy! Nu ja, maar ik zocht de oorzaken
van die zes nullen waar ze niet konden gevonden worden.
In de haast waarmee ik m'n fameus nummer 32 in 't logement verlaten had,
verzuimde ik meer dan een taler mee te nemen. Er bestonden nog andere redenen
om dien dag geen groter kapitaal te wagen, maar die ga ik nu voorby. Ik was
woedend. Het was niet voor 't eerst dat Schlungels me voorbystreefden, maar ditmaal
scheen de zaak me buitengewoon ondraaglyk, omdat ik juist bezig was my zo
byzonder te verheugen over m'n intelligentie.
Het regende dien dag. Dit, of het tegendeel, ziet men meer. Ook mooi weer kan
ons plagen, en wy vinden daarin gewoonlyk een sarcasme. Dom genoeg, vatten
wy alles wat de Natuur ons te aanschouwen geeft, als om onzentwille gemaakt op,
en hierin gelyken wy nog altyd op schryvers van genesissen. Nu, 't regende. Ik gaf
m'n parapluie af, en ontving 'n kartonnen merkje... Nummer 32!
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O, Heilige Morfondaria, hoe duidelyk spreekt gy tot uw uitverkorenen. Myn kamer
in 't hotel was één onder vyftig. Van die kartonnen merkjes had de deurwachter
honderden! Twee en dertig antwoordde op twee en dertig. ‘Troost u, lieve Morfon,
sprak ik in m'n binnenste, over den afval van dien anderen jongeling, die zeker de
kunst niet beoefend had, u zo goed te verstaan als ik. Troost u! Ziehier in my een
nieuwen aanbidder die zeker den ander wel waard is. Ik zal u eren en loven...
Zo viel ik den goeden Logos af, en zette m'n taler op 32.
De schrandere lezer begrypt dat er een ander nummer uitkwam. Inderdaad?
Begrypt-i dit? Welnu, dan haaste hy zich zyn intelligentie toe te passen op het spel.
Als men overtuigd is dat hotelkamers, parapluiemerken en Heiligen verkeerde
nummers opgeven, kan men veel kwade kansen uitwinnen, en de winst is zeker.
Toen ik tehuis kwam, nam ik m'n toevlucht tot kamillenthee en een
correspondentie-schaakparty. Maar ook - beter nog! - tot cyfers. ‘Als ik eens
nauwkeurig de roulet beschreef, dacht ik, en de kansen berekende?’
Wel zeker, dit zal my helpen, en sommige lezers ook. Ik weet wel dat het getal
oningewyden in de geheimenissen van het tapis vert hoe langer hoe kleiner wordt,
en dat alzo voor de meesten een beschryving overbodig is. Maar men vindt nog
altyd hier en daar iemand wiens opvoeding iets te wensen overlaat, en het is voor
dezulken dat ik in 't vorig hoofdstuk den eenvoudigen toestel beschreef, die zoveel
oneenvoudige gevolgen heeft. Dezelfde reden beweegt my dan ook, ten behoeve
der weinige achterblyvers in beschaving, met m'n beschryving voort te gaan:
gelykvloers!
Wees gegroet, Logos, vol van waarachtigheid!
De enigszins beschreven draaischyf dan, bevindt zich in het midden van 'n
langwerpige tafel die met groen laken bekleed is, en waarop zich tweemaal - namelyk
aan beide zyden der machine - het zogenaamde tableau vertoont.
Een en ander ziet er aldus uit:
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De verschillende wyzen van zetten zyn de volgende:
Op één nummer, waartoe men zowel de nul als een der andere cyfers kiezen
kan. Deze wyze van spelen heet en plein, en biedt 1/37 kans op winst aan. Als het
bezette nummer uitkomt, wordt de inzet vyf en dertig maal betaald.
Op twee nummers. Men noemt dit à cheval. Het geschiedt door den inzet te
plaatsen op de lyn die twee nummers van elkander scheidt, byv. tussen 17 en 20.
De kans is alzo 2/37. De mise wordt in geval van winst zeventien maal betaald.
Op drie nummers: transversale pleine. Door de mise te zetten op een der buitenste
lynen van een dwarsry - byv. op den rand naast 4 of naast 6 - geeft men te kennen
dat men wedt op een der drie in deze ry voorkomende cyfers. De kans op winst is
dus 3/37, en de betaling elf maal.
Op vier nummers. Men zet hiertoe z'n geld op het kruis tussen vier cyfers, in
spelerstaal carré genoemd. Gelyke betekenis heeft het zetten op een der hoeken
by 1 of 3, hetwelk de vier eerste cyfers - 0, 1, 2 en 3 - aanduidt, en met het carré-spel
gelyke betckenis heeft. Deze wyze van zetten biedt 4/37 kans op winst aan. By 't
uitkomen van een der aangeduide nummers wordt de mise acht maal betaald.
Op zes nummers: transversale. Dit geschiedt door den inzet aan den rand te
plaatsen, op een punt waar deze door een dwarslyn geraakt wordt. Men verklaart
hierdoor, te wedden op een der zes nummers die aan weerszy van die dwarslyn
liggen. In geval van winst - de kans hierop is 6/37 - wordt de inzet vyf malen betaald.
Op twaalf nummers: het spel op de colonnes, of op de douzaines. De kolommen
zyn de langse ryen van 1 tot 34, van 2 tot 35, van 3 tot 36. Door het plaatsen der
mise in een der ledige vakjes onder 34, 35 of 36 wyst men het spelen op een der
in die ry voorkomende nummers aan. Voor de douzaines zyn afzonderlyke vakken
die met P(remière), M(ilieu) en D(ernière) getekend zyn. Door P worden de nummers
van 1 tot 12, door M die van 13 tot 24, door D die van 25 tot 36 aangeduid. Het
spreekt vanzelf dat de zéro in geen dezer reeksen begrepen is, en dat alzo dit
nummer, als 't uitkomt, elken zet op colonnes of douzaines tot 'n verliezende maakt.
Dit is wel ook by andere gecombineerde

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

133
nummerzetten het geval - behalve by den quatre-premier-zet, of by de à cheval-zetten
0 en 1, 0 en 2, 0 en 3 - maar ik maak hiervan uitdrukkelyk melding, om te voorkomen
dat men den zéro beschouwe als byv. tot de middelste kolom te behoren, die alsdan
wederrechtelyk dertien nummers bevatten zou. De kans op winst in 't colonne- of
douzaine-spel is 12/37. Als een der nummers van de gekozen reeks uitkomt, wordt
de mise twee maal betaald.
Op vier en twintig nummers. Dit is het douzaine- of colonnespel à cheval. Men
zet op de lyn die P van M of M van D scheidt, of - by 't kiezen der langse ryen - op
de lyn tussen twee der ledige vakjes, en verklaart daardoor den inzet te verwedden
op twee reeksen van twaalf nummers tegelyk. De kans op winst stygt hierdoor tot
24/37, doch de betaling daalt tot de helft der mise.
Wat de bovengenoemde manieren van zetten aangaat, valt het in 't oog, dat de
betaling in omgekeerde rede staat tot de kans op winst. Arithmetisch juist is evenwel
deze uitdrukking niet. De en-plein-zet byv. wint vyf-en-dertig, en de carré-zet acht
maal. In 't eerste geval heeft men slechts één kans op winst tegen vier kansen op
den carré. Daar nu een tot vier niet in verhouding staat als de omgekeerde rede
van vyf en dertig tot acht - en een gelyke afwyking valt ook in de andere verhoudingen
op te merken - schynt er in dit alles een onregelmatigheid te bestaan. Dit is evenwel
zo niet. By al de tot nu toe genoemde manieren van zetten is de onderlinge
verhouding der betaling stipt in acht genomen. Op een uitzondering na, die de simple
chance betreft, en die ik straks noemen zal, is 't speltarief nergens met zichzelf in
stryd, daar alles uitgaat van dezelfde voorwaarde: de kans op winst der bank staat
tot die van de spelers als 19: 18. Deze verhouding wordt teweeg gebracht door de
ongelykheid tussen het aantal kansen op winst, en de betaling áls men wint. Ze zou
vervallen indien de bank de op 'n uitkomend nummer gezette mise zes en dertig
malen uitbetaalde, inplaats van vyf en dertig maal. De invloed van dit verschil is op
al de nu genoemde manieren van zetten volmaakt dezelfde.
Iemand die alle nummers en plein met gelyke mises bezette, zou op één daarvan
vyf-en-dertig inzetten winnen. Daar evenwel de
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overige zes-en-dertig verliezende nummers aan de bank vervallen, wint de bank
één van de zeven-en-dertig mises, of 1/37, d.i. dooreen gerekend 2 26/37 procent
van al het geld dat op de nummers gezet wordt.
De dwaasheid om op die wyze, door het bezetten van álle nummers tegelyk, by
elken coup 1/37 van de som der zetten ten geschenke te geven, valt in het oog.
Geen individu begaat haar dan ook op één ogenblik. Maar, dóórspelende, mag hy
zich geen anderen uitslag voorstellen. En 't gehele speelpubliek tezamen genomen
levert op het nummerspel onophoudelyk die fatale 2 26/37 procent. Het is minder
overbodig dan velen misschien denken, deze waarheid helder in het licht te stellen.
Onder de habitués van de groene tafel zyn er velen die behoefte hebben aan
oefening in... verstandsgodsdienstelyk rekenen. Ik verzeker den lezer, dat ik
meermalen zogenaamd-ernstige discussiën heb aangehoord over de vraag of 't
carré-spel meer kans op winst aanbood dan de colonnes? Of de transversalen
voordeliger waren, dan de nummers en plein, enz.
Ik wil daarom nu eens de onderscheiden kansen in verhouding tot de betaling,
nauwkeurig ontleden.
Ik zei dat die verhouding kan worden uitgedrukt met 18:19, of anders gezegd: dat
de speler op zeven-en-dertig mogelykheden, dooréén gerekend en op den duur
*
slechts achttien keren wint en negentien keren verliest.
Dezelfde speler die begrypt dat hy door 't gelyk bezetten van álle nummers in één
zet het bedrag van één zyner zeven en dertig mises verliezen zou, ziet dikwyls niet
in, dat hy zich blootstelt aan dezelfde zekerheid van verlies, door zeven en dertig

*

In de bladzyden die nu volgen, komen telkens de woorden ‘keer’ en ‘maal’ voor. Zonder te
beweren dat deze uitdrukkingen, stipt genomen, van elkaar verschillen, stel ik by dezen een
onderscheiding voor, waaraan ik, om duidelyk te zyn, behoefte heb. Ik neem 't woord ‘maal’
in den zin van rechtstreekse ogenblikkelyke vermenigvuldiging, en ‘keer’ in dien van
opvolgende - of ook soms gelyktydige - herhaling, e.g.:
Wie tien keren drie guldens ontvangt, bezit: tien maal drie guldens.
Wie tegelykertyd 'n stuk zet op één nummer, en op de kolom waarin dat nummer voorkomt,
kan twee keren winnen. De betaling van het eerste stuk is vyf-en-dertig maal, van 't andere:
twee maal.
Het zou tot misverstand aanleiding geven, deze misschien willekeurige doch onmisbare,
distinctie over 't hoofd te zien.
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keren achtereen slechts één nummer te bezetten. Het maakt geen verschil, of hy
tot die zeven-en-dertig zetten telkens hetzelfde nummer kiest, of soms verandert,
of télkens verandert. Altyd blyft het waar, dat men van zeven-en-dertig mises op
een nummer en plein - tegelyk of successievelyk gezet, om 't even - dooreen
gerekend één mise verliezen moet.
Deze waarheid - het palladium van de bank, voor zo ver de arithmetische
verhouding der nummers aangaat, want nog geheel andere oorzaken werken hier
mede - openbaart zich in de andere nummerzetten op de volgende wyze:
By het zetten ener mise à cheval op twee cyfers, worden de beide helften van
dien inzet beschouwd als op ieder van deze twee nummers te staan. In geval van
winst, zou dus het uitkomend nummer vyf-en-dertig halve mises moeten opbrengen
= 17½ mise. Daar evenwel de andere halve mise die op 't cyfer daarnaast stond,
verloren is, wordt deze van de betaling afgetrokken, waaruit volgt: 17½ m-½ m =
zeventien maal den gehelen inzet. Een winnende transversale pleine verliest op de
twee niet uitgekomen nummers ⅔ mise. Het winnend nummer waarop slechts ⅓
der mise stond, moet ontvangen 35 × ⅓ m = 11⅔ m. Na aftrek van 't verlorene,
ontvangt men alzo elf mises.
By een carré is de rekening aldus: 35 × ¼ m = 8¾ m. Hiervan afgetrokken die
drie verloren kwart-mises, blyft de betaling achtmaal den inzet.
De transversale van zes nummers heeft aanspraak op 35 × ⅙ m-⅚ m = 6 m, d.i.
zesmaal de mise.
By 't colonne-spel wordt verondersteld dat elk nummer der aangeduide kolom
met 1/12 der mise bezet is. Voor het winnend nummer heeft dus de speler 35 × 1/12
m of 2 11/12 mises te vorderen. De bank heeft aanspraak op de 11/12 m welke
gezet waren op de elf nummers die niet uitgekomen zyn, en betaalt dus het verschil,
d.i. tweemaal den inzet.
Wie z'n geld à cheval op twee kolommen zet, behoort, indien er een der
aangeduide vier-en-twintig nummers uitkomt, te ontvangen 35 × 1/24 m = 1 11/24
m. Doch er waren onder de bezette nummers drie en twintig die niet wonnen. De
daarop geplaatste 23/24 mises vervallen aan de bank, die dus slechts 1 11/24
m-23/24 m = ½ m, of de helft der mise te betalen heeft.
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Men ziet alzo dat tot nog toe de wyze van betaling nergens met zichzelf in
tegenspraak is. Overal oefent de verhouding 18:19, of één verliezer meer dan de
bank, op elke zeven en dertig zetten, onveranderlyk haar invloed uit.
Het spreekt vanzelf dat men om byv. zes nummers te bezetten, niet juist een
transversaal behoeft te kiezen. Wie aan de cyfers 1, 8, 19, 21, 28 en 33 de voorkeur
geeft boven een arithmetische reeks, kan dit wel niet in één zet uitdrukken, en hy
moet daartoe elk van die nummers met een afzonderlyke mise bedekken, doch de
uitslag is dezelfde. Gesteld dat men op elk der genoemde cyfers een gulden gezet
had, en dat één daarvan uitkwam, dan zou men op dat winnend nummer vyf en
dertig gulden betaald krygen. Maar de inzet op de vyf overige nummers wordt
weggestreken, zodat de winst slechts dertig gulden bedraagt, of: vyfmaal de gehele
mise van zes gulden, hetgeen de betaling is van een transversaal. Een gelyke
berekening kan op alle gecombineerde nummerzetten worden toegepast.
Daar we nu gezien hebben dat men met slechts één mise wedden kan op twee,
drie, vier, zes, twaalf of vier-en-twintig nummers tegelyk, schynt het vreemd dat zeer
veel spelers deze gemakkelyke manier versmaden, en byv. in stee van twaalf
eenheden ener geldsoort op 'n kolom te plaatsen, juist afzonderlyke nummers
verkiezen, en die met zoveel eenheden bezetten. Wat beweegt iemand om eerder
een der cyfers 0, 1, 3, 7, 8, 13, 17, 25, 26, 31, 32 en 36 te verwachten, dan een der
termen uit de arithmetische reeks van 1 tot 12? Of, dan een der twaalf getallen op
het tableau, die deelbaar zyn door drie, namelyk de derde kolom? Ik zal dit later
onderzoeken by de behandeling der niet-arithmetische elementen van de zaak. Dit
is zeker, dat vele spelers - er zyn er die byna alle nummers op het tableau bezetten
- zich oneindig meer moeite getroosten, dan uit een rekenkunstig oogpunt nodig
wezen zou. Sommigen maken van het spel een zo afmattenden arbeid, dat het
zweet hun langs de slapen loopt. De roulet namelyk werkt zeer snel. De coups
volgen elkander zo spoedig op, dat er soms inspanning nodig is, om daarvan
aantekening te houden, 't geen door de mannen van 't vak - niet te verwarren met
dezulken die zich laten meeslepen door hartstocht - gedaan wordt. Tot die
boekhouding nu is de speler op
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nummers niet in staat, en het schynt ook niet nodig te zyn voor z'n ‘systeem’. Wat
hem leidt in de keuze der nummers, weet ik nog maar ten dele. En misschien is het
hemzelf onbekend, in welk geval hy te beklagen is over de onnodige moeite die hy
zich geeft om z'n geld te verliezen. Het bezetten van twintig, dertig nummers en
plein, van enige transversalen en carré's, en vooral het acht geven op al de
geldstukken die men heeft uitgezet, het verdedigen van z'n eigendom tegen anderen
die óók op nummers spelen, en allicht - te goeder trouw vaak - menen dat een door
'n ander gezette winnende mise de hunne is, het ontvangen en narekenen van de
behaalde winst - het spreekt vanzelf dat men, zó spelende, byna telkens iets
ontvangt, al zy 't op den duur minder dan de som van al de verloren mises die de
bank naar zich toestrykt - dit alles vordert een inspanning, waarvan men zich geen
denkbeeld maken kan zonder het te hebben bygewoond. En wie zich dit tracht voor
te stellen naar boekerige beschouwingen van ‘het spel’ als onderwerp van
dramatische hartstocht alleen, is op 'n verkeerden weg, gelyk ieder die z'n indrukken
aan iets anders ontleent dan aan de werkelykheid.
Ik wil eens zo ‘gelykvloers’ mogelyk aantonen wat een nummerspeler - wél te
onderscheiden van spelers in 't algemeen, die ik behandelen zal by de simple chance
- alzo te doen heeft. Men denke hierby alle aandoeningen van fyner soort weg, men
beschouwe hem nu slechts als werkman, en z'n bedryf als een ambacht. Ik ga dus
vooralsnog alle psychologische opmerkingen voorby, en spreek niet van gemoed,
doch slechts van handen, spieren, ogen en lenden. De laatste lichaamsdelen moeten
uitdrukkelyk genoemd worden, omdat de nummerspeler, als hy hart voor zyn vak
heeft, niet zitten kan. Zyn liefhebbery-métier noodzaakt hem voortdurend het gehele
tableau te overzien, en elke plek daarvan te kunnen bereiken. Stellen wy voorlopig
dat hy slechts gebruik maakt van één geldsoort, van het minimum der mise: den
gulden, hetgeen z'n arbeid, en den mynen by 't berekenen, enigszins vereenvoudigt.
Z'n speelkapitaaltje ligt vóór hem op de tafel, die naast en achter hem door 'n drie-,
vierdubbele ry spelers omgeven is. Dozynen handen reiken langs en over hem
heen. De een tracht den arm óm hem te bui-
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gen. De ander strekt de hand over z'n schouder uit. Velen zoeken een
noorder-doortocht tussen z'n lyf en armen heen, d.i. ze stryken rakelings langs de
som die vóór hem ligt, en die alzo wel behoefte heeft aan een beetje bewaking.
Daar klinkt het: Messieurs, faites le jeu! Onze vriend neemt een handvol guldens,
en zet, byv. op ieder der nummers 0, 6, 3, 32, 17, 19, 12, 11, 3, 9, 12, 23, 2, 11, 18,
0, 2, 26, 20, 36, 11, alles en plein.
Voorbedachtelyk verwaarloosde ik hier alle volgorde. Ik boots daarin myn speler
na, om zo wáár mogelyk te zyn. Ook volg ik zyn voorbeeld, in 't meer dan eens
bezetten van dezelfde nummers. Wat hem beweegt, na reeds op den zéro, op 2,
3, 11 en 12 gezet te hebben, later nog mises daarby te voegen - op de elf zelfs by
herhaling - mogen hy en de H. Morfondaria verantwoorden. Myn taak bepaalt zich
tot relateren.
Toch is myn relaas nog op verre na niet volledig. En onnauwkeurig was 't ook. Ik
nam nog zekeren regel in acht, door eerst alle en-plein-zetten te noemen, en alzo
de mises volgens haar soort te rangschikken. Zo ordelyk gaat de speler niet te werk.
Zyn hand zweeft en zwiert snel en onregelmatig in zenuwachtige trekkingen over
de tafel, zodat niet alleen de toeschouwer daarop geen oog houden kan, maar hyzelf
onmogelyk met juistheid kan weten waar-i z'n geld... gestrooid heeft. Stellen wy dat
er tussen al de plein-zetten in, mises komen te staan:
à cheval op: 0 à 3, 3 à 6, 8 à 11, 36 à 35, 22 à 23, 14 à 17, 25 à 28, 16 à 19, 22 à
19, 11 à 12, 12 à 9, 10 à 11, 11 à 12, 11 à 14;
op de plein-transversalen op: 7 à 9, 31 à 33, 16 à 18, 12 à 10, 34 à 36, 10 à 12, 12
à 10, 10 à 12, 12 à 10...
Vindt ge dat telkens terugkeren op die ene transversaal zonderling, lezer, wyt het
my niet. Ik teken naar model, en ben verantwoord met juistheid. Dat ik dezelfde
transversaal dan eens 10 à 12 noem, dan weder 12 à 10, geschiedt alweder om zo
correct mogelyk te wezen, in het schetsen van al dat incorrecte. Onze speler namelyk
zet mises op den rand naast 12, en tevens aan den

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

139
anderen kant naast 10. Hy moet hiervoor zyn redenen hebben, en al ontsnappen
die aan myn waarnemingsvermogen, ik word liever voor dom gehouden, dan dat
men my zou verdenken van onwaarachtigheid.
Maar we zyn nog niet gereed. Er worden - of werden door dat alles heen - mises
geplaatst:
op de carré's 5 à 9, 28 à 32, 11 à 15, 25 à 29, 26 à 30, 7 à 11, 31 à 35, 8 à 12,
10 à 14;
op de transversalen 28 à 33, 25 à 30, 1 à 6, 10 à 15, 19 à 24, 7 à 12;
op de première douzaine;
op de derde colonne...
Wat die ongelukkige éne gulden op twaalf kansen beduidt - 8½ cent op één nummer!
- begryp ik weer niet. Men kan er uit leren dat er juist geen onderaardse reis nodig
is, om mysteriën te ontmoeten. De ongerymdheid van zo'n zet, door gebrek aan
verhouding met de overige, valt ieder ander dan den nummerman in het oog. Maar
het is onvoorzichtig de oorzaken die hem hiertoe bewogen, al te nadrukkelyk op te
sporen. Toch zal ik dit later doen, omdat ik me nu eenmaal heb voorgenomen alles
te weten...
Hm, ziedaar 'n colonne-zet van myzelf!
Onvoorzichtig noemde ik het zoeken naar de oorzaak der verschyning van die
zeventien halve centen op zo'n kolom, omdat hieruit de schyn wordt geboren, als
hadden wy wél begrip van den causaal-nexus die de andere zetten beheerst, en
alsof wy onderscheid van rang toekenden aan verschillende manieren van niet
weten. We moeten ons vergenoegen met de hoop dat de speler, om niet te worden
verdacht van krankzinnigheid, zekere geheime aanleiding vond, welker gegrondheid
wy vooralsnog niet kunnen beoordelen. Misschien blykt ons later iets daarvan.
Zodra onze nummerzetter z'n werk verricht heeft, ziet het tableau, voor zoveel de
zetten van dien énen speler aangaat, er aldus uit:
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Men bedenke evenwel dat ook de andere spelers gedurende dienzelfden tyd hun
zetten gedaan hebben, en dat er alzo een afmattende oplettendheid toe behoort,
ik zeg niet: om 't vaderschap van al die mises uit elkaar te houden - dit is onmogelyk
- maar om dit voortdurend te beproeven. Hierover is dan ook soms twist. Niet zo
dikwyls echter, als 'n oningewyde veronderstellen zou. Dat een zelfde mise zeer
vaak door meer dan een persoon voor de zyne wordt aangezien, is zeker. Doch dit
verschil van mening openbaart zich slechts wanneer de kwestieuze inzet op een
winnende plaats staat, daar al 't verloren geld aan de Bank vervalt, en in dat geval
niemand er belang by heeft te weten wie het gezet had. Ook moet hierby worden
opgemerkt, dat er van de eigenaardige soort van spelers die ik nummerzetter
noemde, gewoonlyk slechts één aan elke tafel te vinden is. Vele leden van 't
speelpubliek - nog altyd spreek ik niet van de beoefenaars der simple chance: de
hoofdzaak! - bezetten op de nummers slechts enige kansen. De een speelt op twee,
drie nummers en plein, de andere op 'n paar carré's, enz. Doch ál die zetten
saamgenomen bedragen allicht zoveel als de door my veronderstelde nummerzetten
van dien enen speler. Ook gebeurt het soms dat twee of drie van deze soort, in het
drukste van 't seizoen wel genoodzaakt zyn elkaar op 't zelfde jachtveld te ontmoeten.
Dan staat het tableau letterlyk vol.
Men moet erkennen dat de croupiers zeer oplettend zyn, en meer acht geven op
de belangen der spelers, dan in zekeren zin van hen kan worden gevorderd. In de
reglementen namelyk, wordt uitdrukkelyk bepaald dat de Bank zich met de geschillen
der spelers onderling, niet behoeft in te laten. De geëmployeerden zyn echter dikwyls
genoodzaakt iets als uitspraak te doen, en wel door het feit der betaling zelve, of
liever door er in te berusten dat de naastbyzittende of de onbeschaamdste door
snel toegrypen, zich van de massa - masse is speelterm - en alzo van zeker jus
primi occupantis meester maakt. Wie 't op een winnend nummer betaald geld naar
zich toestrykt, heeft veel vóór boven den reclamant die de litigieuze som niet in z'n
bezit heeft, omdat het gemakkelyker valt iets te behouden dan het te bekomen, de
eenvoudige waarheid waarop dan ook die fameuze rechtsregel gegrond schynt.
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Er moet nog worden opgemerkt, dat de Bank de door een speler behaalde winst
eigenlyk niet uitbetaalt aan een persoon, maar aan 't winnend nummer of aan de
winnende kleur. Zy gedraagt zich alsof ze met den speler niet te maken heeft, en
beschouwt de winnende plek op het tableau als 't domicilie van haar crediteur - wien
dan ook - waar zy zich van haar verplichting op wettelyke wyze kwyten kan. Het
gaat haar niet aan, wie er al mochten beweren in dat domicilie vertegenwoordigd
te zyn. Dit is principe en regel. Toch komt het voor, dat de Bank een reeds
weggestreken winstmassa nog eens aan een anderen speler uitbetaalt. De oorzaken
die haar tot deze grootmoedigheid nopen - zy weet wat ze doet! - zal ik later
behandelen, doch reeds nu maak ik de opmerking hoe hieruit te besluiten valt, dat
de kansen op winst niet alleen - ik voeg er zelfs by: niet hoofdzakelyk - op
arithmetische gronden berusten, dewyl alle voor de Bank gunstige cyferverhoudingen
- die 2 26/37 procent op de nummers! - worden omvèrgestoten door zo'n genereuze
afwyking van den regel. Ik beweer dat de Bank goede zaken maken zou, ook zonder
die 2 26/37 procent, dat is: wanneer ze den inzet op winnende nummers zes en
dertig malen betaalde.
Toch behoort ieder die 't spel doorgronden wil, aanvankelyk van een
stipt-wiskunstig standpunt uit te gaan, en ook later, by de ontleding van de meer
ingewikkelde verhoudingen, omstandigheden en aandoeningen, die het spel
beheersen, blyft zekere wiskundige opvatting altyd nodig. Niet minder dan elders
zal op het gebied der menselyke zwakheden, deugden en hartstochten, twee maal
twee altyd gelyk zyn aan vier. Het opmerken daarvan moge meer inspanning
vereisen, meer gevaar opleveren van afdwalen, dan de onbedrieglyke openhartige
trouwe cyfers: waarheid is altyd waarheid.
En - gelyk overal - het een licht het ander toe. Myn gnomen waren zo onverstandig
niet. Zy...
Neen, eerst onze nummertobber. Wy zagen dat hy om een som van een-en-zestig
guldens aan verschillende kansen te wagen - hy tast het lot op
honderd-twee-en-zeventig plaatsen tegelyk aan! - even zoveel malen den arm
uitstrekte. Het getal dier bewegingen wordt nog verhoogd door de weifeling in keus.
Slechts weinige guldens worden gezet als 't gevolg van 'n vooruitberaamd
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plan, en met iets als moed van overtuiging. De hand van den speler dwaalt van 36
naar de nul, van de douzaines naar 't midden, naar den zéro weder, en terug, naar
den rand, weer naar 't midden..., neen, zéro is beter, of... toch niet, elf is goed...
neen, liever 'n transversaal of... wat anders. Dat andere - hy weet niet wát? - is altyd
beter. Eindelyk vindt het stuk z'n plaats... 't mocht wat! Tussen al de overige zetten
in, wordt het, na reeds twee-, driemaal verplaatst te zyn, nog eens spoedig naar 'n
ander vak geschoven, of van carré tot plein bevorderd, gedegradeerd ook van volle
transversaal tot 'n dito van zes.
Dat woelen, werken, wurmen houdt aan, tot het kogeltje op de koperen plaat
springt. Op dit ogenblik roept de croupier: rien ne va plus! Nog tracht de speler in
der haast het Noodlot een verbeterde kans af te grissen. De olykerd wil nog in
extremis - post mortem liever, want volgens het reglement rikketikt de kleine kogel
de uitvaart van alle besluiteloosheid: men mag z'n mises niet meer aanraken - dat
carré 5 à 9 veranderen in... in...
Het was te laat! Jammer, nietwaar? Hy had zo gaarne dien énen gulden
verschoven naar 4 à 8, of op 'n ander carré gezet, 'tgeen natuurlyk veel beter is dan
5 à 9. Hy moet er nu in godsnaam in berusten, maar 't is wel hard. Waarom hy 't
enorm verschil in kans van een ander carré zo laat inzag, en waarom hy dan niet
ál z'n geld op 'n meer bevoorrecht kruis plaatste, is my tot nog toe onbekend
gebleven. Met nog meer grond zouden sommigen een gelyke vraag kunnen doen
omtrent het zo druk bezette nummer elf. Er schynt in het hart van onzen nummerman
zekere ingenomenheid met dat cyfer te heersen. Hy zet er óp, er naast, er by, er
omheen. Hy bekranst het met 'n guirlande van zetten. De man heeft vertrouwen op
dat fameuze nummer...
Vertrouwen... ja. Vertrouwen... neen. 't Is zo heel vast niet. Nu ja, hy vertrouwt
wel, maar hy weet z'n vertrouwen binnen de perken te houden. Hy vertrouwt met
mate. Hy vertrouwt... met bezadigdheid, met verstand, met voorbehoud, dat is, wel
beschouwd, met 'n beetje wantrouwen. Want al belydt-i z'n geloof, z'n vast geloof
in die elf, door twintig malen een deel van z'n geld aan de hoede van die Heilige op
te dragen:
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driemaal en plein,
vyfmaal à cheval,
vyfmaal op 'n transversale pleine,
viermaal op 'n carré,
tweemaal op transversaal van zes,
eenmaal op de première douzaine,

en wel tot een gezamenlyk bedrag van: 3 + 5/2 + 5/3 + 4/4 + 2/6 + 1/12 gulden - d.i.
acht guldens, acht-en-vyftig en een derde cent, of nagenoeg 1/7 van z'n gehelen
inzet, dien hy overigens over honderd-twee-en-vyftig andere kansen verdeelt - er
blykt toch etwas Faules in dat ‘geloof’ te zyn. Als ik die elf was, kwam ik niet uit. En
Jehovah ook niet.
‘Men kan geen honderd-twee-en-zeventig kansen dienen. Geloof in my, of aanbid
Baäl, vlees, wetenschap, zinnen, eigen oordeel of andere nummers, maar verwacht
niet dat ik my zal openbaren in vyfendertigvoudige winkracht, zolang ge u inlaat met
10, 12, vry onderzoek, en hoe al dat andere tuig heten moge. Die 10 en 12 zyn vér
van my... op de draaischyf, al vermeten zy zich rechts en links van my te liggen op
het tableau. Bedenk dat uw nummer elf een jaloers nummer is. Dat het geen hinken
op honderd-twee-en-zeventig kansen verdragen kan. Zodra straks het balletje valt,
zal ik er zyn of ik zal er niet zyn, maar 't modern-gemiddelde van die twee
mogelykheden is 'n ónmogelykheid. Wees elfman of anderman naar verkiezing,
maar wees óf het een óf het ander. Geloof of ontken, maar sei was du bist, en
schandvlek uw karakter niet door gebrek aan moed om aan te nemen of te
verwerpen. Dat hedendaags geschipper met vasthouden en loslaten...’
Het voortzetten van deze preek behoort op 'n andere plaats tehuis, misschien by
de behandeling der wonde plekken in ons denkvermogen. Voor 't ogenblik hebben
wy nog slechts met den lichamelyken arbeid van onzen nummerzetter te doen. Men
houde in 't oog dat hy, zonder juist te verliezen, voortdurend z'n zilveren munt uit
de handen geeft, daar telkens byna al z'n guldens worden weggestreken, en de
Bank hem gemakshalve de gewonnen veelvouden in goud betaalt. Gedurig moet
hy dit wisselen, om 't circulerend zilvermedium van z'n bedryfskapitaal aan te vullen.
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Al dezen arbeid nu verricht hy zeventig malen in het uur, hetgeen men als de
gemiddelde frequentie der coups op de roulet kan aannemen, en dit houdt hy een
geheel seizoen lang - te Homburg 't ganse jaar door! - zes of acht uren daags uit.
Hy is, en daarom sprak ik zo-even van lenden, hy is wat de Fransen zo eigenaardig
uitdrukken met het woord: éreinté... ontwricht, ontheupt.
Gedurende al dien tyd verdroeg hy het dringen, stoten, stompen, van z'n omgeving.
En nog andere dingen ving-i op, die ik nu voorbyga, omdat ik geen kans zie de
velerlei soort van warmten te beschryven, die in zo'n zaal heersen. Na dit gedeelte
van m'n schets alzo te hebben overgeslagen op 'n manier die begrypelyk maakt wat
ik had kúnnen zeggen, is het rechte ogenblik daar, om te verzekeren dat het grootste
deel dezer variëteit van spelers uit... vrouwen bestaat. Vrouwen, d.i. dames,
gravinnen, prinsessen.
Om het ware doel - leebraken - volkomen te bereiken, is zekere tyd nodig, of
liever een zékere tyd die door 't beschikbaar kapitaal vry nauwkeurig wordt bepaald.
De arme stumper die slechts weinige honderden guldens te verliezen heeft, loopt
gevaar de speeltafel te verlaten, zonder behoorlyk ontwricht te zyn. Doch deze
opmerking behoeft den middelmatig gefortuneerden lezer niet moedeloos te maken.
Er worden voor 'n normaal geschapen persoon die de kuur wil doorstaan tot de
éreintement incluis, geen schatten vereist, als welke byv. door de gravin Kisseleff
aan deze gymnastie besteed zyn. De lenden van deze dame wedyveren met haar
kas in taaiheid. Men verzekert dat zy, zonder om te vallen, al de omschreven
kittelingen - met de nietomschrevene daarby - vele millioenen guldens lang heeft
uitgehouden. Naar ik verneem speelt ze nog altyd door, doch mag zich thans, ten
gevolge ener wrede beperking van haar middedelen - ik heb horen mompelen van
curatele - jaarlyks slechts voor honderd-duizend roebels van lendepyn voorzien.
Zodra deze som verkanst is, trekt ze zich op 't een of ander kasteel terug, en zit
morrend te wachten op 'n volgend jaar. ‘La Kisseleff vient de partir’ beduidt te
Homburg: het is vandaag de zoveelste. Toch ben ik als waarheidlievend
geschiedschryver verplicht te erkennen, dat eens iemand die z'n horloge had ge-
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regeld naar 't clepsydrisch verloop der Kisseleffse roebels zich drie minuten en enige
seconden vergist heeft. Ze had vyf coups ongebruikt laten voorby gaan, een gaping
in de existentie van de dame, die dan ook haar zenuwen ungeheuer angegriffen
hat. Zo-iets zou háár éreinteren!
Het noemen van de naam dezer gravin is geenszins een indiscretie. Ieder kent
die zaak, en zyzelf maakt daarvan niet het minste geheim. Men beweert zelfs dat
ze niet ongevoelig is voor de onderscheiding, als matadore in 't nummerspel bekend
te staan. Daar ik haar niet persoonlyk ken, weet ik niet of ik haar ooit zag spelen,
doch wel bestudeerde ik dikwyls de heldenfeiten van haar geestverwanten. Zekere
andere dame van dezelfde volée, prinses * * * byv. - die ik aanvankelyk met den
naam Buda doopte, omdat ik haar ten onrechte voor 'n Hongaarse hield - geeft aan
Madame Kisseleff in lenden en fortuin niets toe. Gedurende den zomer is zy te
Wiesbaden, en daar altyd aan de groene tafel te vinden. 's Winters ontwricht zy zich
te Homburg, waar de speelzaal - nu, 1872, voor 't laatst, gelyk men weet - het ganse
jaar door geopend is. Volgens sommige dagbladen bestaat het vooruitzicht dat
soortgelyke inrichtingen eerlang in Frankryk weder zullen worden in 't leven geroepen.
In dat geval zullen de Kisseleff's en Buda's haar jacht op vermoeienis en millioenen
in dat land moeten voortzetten.
Ik wil nu eens nagaan wat de financiële gevolgen zyn van al de zetten die ik den
nummerspeler wagen liet op één coup. Het ligt in de rede dat hy door zyn wyze van
spelen, als 't ware zichzelf tegenwerkt. Wy zagen dit reeds in de zeer gegronde
jeremiaden van nummer elf. Elke nieuwgeplaatste mise immers, kan beschouwd
worden als een weddingschap tégen de vorigen, en wie álle kansen bezette, zou,
om de kans op verlies te ontwyken - van de zéker verloren 2 26/37 procent spreek
ik nu niet - tevens alle mogelykheid op winst afsnyden. Er ligt alzo in dat spelen op
vele nummers tegelyk, iets kinderachtigs, iets onnozels - Kisseleff en Buda lezen
geen hollands - iets idioots. Men wil winnen, maar durft niet verliezen. Om de kans
op verlies tegen te gaan, verzekert men zich zó daartegen, dat tenslotte het gehele
doel - namelyk winst - verydeld wordt. Dit moge by het
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uitkomen van een overladen nummer soms anders schynen, op den duur blykt er,
dat men zich zeer veel moeite getroost heeft voor weinig fluctuatie, en dat men,
indien 't althans behalve die lendepyn ook op zekere kitteling van hoop en vrees is
aangelegd, een andere manier van spelen had moeten kiezen. Slotsom:
nummerzetters zyn de ware spelers niet.
Ziehier een opgave der mogelykheden die de veronderstelde een en zestig zetten
van onzen bedryvigen idioot treffen kunnen. Men houde daarby evenwel in het oog,
dat ik myn schema in zekeren zin te gunstig heb ingericht, omdat het overladen van
een paar nummers nog altyd zekere spanning teweeg brengt. Nog een weinig meer
gelykmatige verspreiding, en 't wordt voor den speler byna onverschillig waar 't
balletje valt. Hy zweeft dan niet tussen hoop en vrees, maar houdt zich goedmoedig
bezig met het leveren der aan de bank vervallende 2 26/37 procent van alles wat
er op de tafel komt, d.i. één mise van de zeven-en-dertig mises, of van elke
zeven-en-dertig guldens, één.
VerondersteldWINNENDE MISES
uitkomend
nummer
getal
soort
maal

0

1

2

3

Verloren
mises

WINST

op elke totaal op
soort
't
winnend
nummer
70

2

en plein 35

1

à
cheval

1

transversale 5

5

1

douzaine 2

2

2

en plein 35

70

1

transversale 5

5

1

douzaine 2

2

2

en plein 35

70

2

à
cheval

34

1

transversale 5

5

1

douzaine 2

2

1

colonne 2

REST

winst

verlies

87

58

f 29

f-

7

59

f-

f 52

77

57

f 20

f-

2

113

54

f 59

f-

transport...

284

228

f 108

f 52

17

17

17
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VerondersteldWINNENDE MISES
uitkomend
nummer
getal
soort
maal

Verloren
mises

WINST

op elke totaal op
soort
't
winnend
nummer
p. transport...
284
228

4

5

6

7

8

9

1

transversale 5

5

1

douzaine 2

2

1

carré

8

8

1

transversale 5

5

1

douzaine 2

2

1

en plein 35

35

1

à
cheval

17

17

1

carré

8

8

1

transversale 5

5

1

douzaine 2

2

1

colonne 2

2

1

transv.
pl.

11

11

1

carré

8

8

1

transversale 5

5

1

douzaine 2

2

1

à
cheval

17

17

1

transv.
pl.

11

11

3

carrés

8

24

1

transversale 5

5

1

douzaine 2

2

1

en plein 35

35

REST

winst

verlies

f 108

f 52

7

59

-

f 52

15

58

-

f 43

69

55

f 14

-

26

57

-

f 31

59

54

f5

-
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10

1

à
cheval

17

17

1

transv.
pl.

11

11

2

carrés

8

16

1

transversale 5

5

1

douzaine 2

2

1

colonne 2

2

1

à
cheval

17

17

5

trans.
pl.

11

55

2

carré

8

16

2

transversales 5

10

1

douzaine 2

88

53

f 35

-

2

100

50

f 50

-

transport...

648

614

f 212

f 178
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VerondersteldWINNENDE MISES
uitkomend
nummer
getal
soort
maal

Verloren
mises

WINST

op elke totaal op
soort
't
winnend
nummer
p. transport...
648
614

11

12

13

14

15

3

en plein 35

105

5

à
cheval

17

85

6

transv.
pl.

11

55

4

carrés

8

32

2

transversales 5

10

1

douzaine 2

2

2

en plein 35

70

3

à
cheval

17

51

5

transv.
pl.

11

55

2

carrés

8

16

2

transversales 5

10

1

douzaine 2

2

1

colonne 2

2

1

carré

8

8

1

transversale 5

5

2

à
cheval

17

34

2

carrés

8

16

1

transversale 5

5

1

carré

8

8

1

transversale 5

5

1

colonne 2

2

REST

winst verlies

f 212

f 178

289

41

f 248

-

206

45

f 161

-

13

59

-

f 46

55

56

-

f1

15

58

-

f 43
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16

17

18

1

à
cheval

17

17

1

transv.
pl.

11

11

1

en plein 35

35

1

à
cheval

17

17

1

transv.
pl.

11

11

1

en plein 35

35

1

transv.
pl.

11

1

colonne 2

11

2

transport...

28

59

-

f 31

63

58

f5

-

48

58

-

f 10

1365

1048

f 626

f 309
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VerondersteldWINNENDE MISES
uitkomend
nummer
getal
soort
maal

Verloren
mises

WINST

op elke totaal op
soort
't
winnend
nummer
pr. transport...
1365
1048

19

20

21

22

23

24

25

26

1

en plein 35

35

2

à
cheval

34

1

transversale 5

5

1

en plein 35

35

1

transversale 5

5

1

transversale 5

5

1

colonne 2

2

2

à
cheval

34

1

transversale 5

5

1

en plein 35

35

1

à
cheval

17

1

transversale 5

5

1

transversale 5

5

1

colonne 2

2

1

à
cheval

17

17

1

carré

5

8

1

transversale 8

5

1

en plein 35

35

2

carrés

16

17

17

17

8

REST

winst verlies

f626

f309

74

57

f 17

-

40

59

-

f 19

7

59

-

f 52

39

58

-

f 19

57

58

-

f1

7

59

-

f 52

30

58

-

f 28
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27

28

1

transversale 5

5

1

carré

8

8

1

transversale 5

5

1

colonne 2

2

1

à
cheval

17

17

2

carrés

8

16

2

transversales 5

10

transport...

56

57

-

f1

15

58

-

f 43

43

56

-

f 13

1733

1627

f643

f537
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VerondersteldWINNENDE MISES
uitkomend
nummer
getal
soort
maal

Verloren
mises

WINST

op elke totaal op
soort
't
winnend
nummer
p. transport...
1733
1627

29

30

31

32

33

34

35

3

carrés

8

24

2

transversales 5

10

1

carré

8

2

transversales 5

10

1

colonne 2

2

1

transv.
pl.

11

11

2

carrés

8

16

1

transversale 5

5

1

en plein 35

35

1

transv.
pl.

11

11

2

carrés

8

16

1

transversale 5

5

1

transv.
pl.

11

1

transversale 5

5

1

colonne 2

2

1

transv.
pl.

11

11

1

carré

8

8

1

à
cheval

17

17

8

11

REST

winst verlies

f643

f537

34

56

-

f 22

20

57

-

f 37

32

57

-

f 25

67

56

f 11

-

18

58

-

f 40

19

59

-

f 40
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36

1

transv.
pl.

11

11

1

carré

8

8

1

en plein 35

35

1

à
cheval

17

17

1

transv.
pl.

11

11

1

colonne 2

36

58

-

f 22

65

57

f8

-

totaal winst en verlies..

2024

2085

f 662

f 723

nadelig verschil..

61 mises = f 61

2
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Een-en-zestig gulden verlies in zeven-en-dertig zetten. Nadat wy de successievelyk
op tafel gelegde 61 × 37=2257 stukken alle kansen lieten doorlopen, komen wy alzo
tot de slotsom dat daarvan de bekende 2 26/37 procent behoorlyk zyn verloren
gegaan. Wat ik bewyzen wilde.
Slechts van zeer oppervlakkige beoordelaars - van Buda zelf, byv. - verwacht ik
de tegenwerping dat myn berekening onjuist is, omdat de zeven-en-dertig kansen
zich nooit in zeven-en-dertig coups voordoen, en er alzo mogelykheid bestaat dat
byv. de elf, ten koste van andere nummers meer dan eens en zelfs dikwyls voorkomt,
in welk geval onze tobber niet alleen de belasting van 2 26/37 procent uitwinnen
zou, maar nog een batig slot overhoudt. O zeker, indien een zwaar bezet nummer
meer keren uitkomt dan de norm meebrengt, is er winst. In dat geval blyft het altyd
jammer, die ontvangst te bezwaren met zoveel onnutte uitgaven aan de andere
kansen. Doch men bedenke dat er, over 't geheel genomen, evenveel kans op 't
uitkomen van een niet- of schraal-bezet nummer bestaat, en dat hierdoor het tydelyk
voorheersen van een voordelig nummer veronzydigd wordt. Tegenover de bewering
dat myn modelspeler zou gewonnen hebben, indien het meest-bezette nummer
méér dan z'n beurt had gekregen, staat z'n groter verlies, ingeval dat nummer eens
geheel en al ware weggebleven. Het één gebeurt zowel als 't ander, en ook die
kansen worden ten laatste op de oneindigheid volkomen verevend, d.i. zonder winst
op te leveren noch verlies te veroorzaken. Maar 't najagen van deze verevening kan
alweer niet geschieden, dan ten koste der belasting van 1/37 op alle sommen die
daartoe worden aangewend.
Hoe komt het, dat de spelers met het opbrengen van deze belasting genoegen
nemen?
L'homme est dans ses écarts...
Het spel is 'n écart!
L'homme est dans ses écarts un étrange problème.
Gesteld eens, dat twee individuen of genootschappen onderling zo'n spel op
zeven-en-dertig nummers beoefenden, doch door zekere omstandigheden
genoodzaakt waren, de winst vice-versa te doen overbrengen door 'n derde persoon.
Dan zou men het toch onaangenaam vinden, gedurig minder te ontvangen, dan op
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aant.

wiskunstige gronden berekend worden kon, het juiste bedrag te zyn. Niemand ook
zou genoegen nemen met stukken geld, waarvan de tussenpersoon by elk transport
1/37 deel had afgevyld. Aan de Bank echter, schynt men tegen dat leeuwendeel
van den onderhandelaar geen bedenking te maken.
De ontleding der oorzaken van deze grootmoedigheid behoort evenwel onder de
rubriek menskunde tehuis, en we zyn nog aan de cyfers.
De stipte berekening van het aantal nummers, dat in elke zeven-en-dertig coups
voorkomt - in rechtstreeks verband met het aantal keren, waarin zich altyd enige
nummers in zo'n groep van zetten herhalen - zou my verder leiden, dan ik nu gaan
wil. Het is ook bovendien onnodig dit op te geven met mathematische juistheid,
omdat de gemiddelde norm slechts in een denkbare verrekening van oneindige
mogelykheden bestaat, en zich nooit inderdaad vertoont. Over dit verschil tussen
werkelykheid en wiskundige theorie wens ik liever een en ander te zeggen by 't
behandelen der simples chances, die juist door den meerderen eenvoud aangenamer
berekeningen toelaten. Het bepalen der kansen van 't nummerspel is door den
hogen noemer der breuk van de kansen op elken coup, zeer omslachtig. We zagen
reeds op blz. 104, hoeveel cyfers er nodig zyn om de kans op zes achtereenvolgende
nummers te bepalen. In deze omslachtigheid nu zoek ik de reden waarom dames
vooral, en zeker soort van heren die nog minder goed rekenen dan spelers op
andere kansen gewoon zyn, juist het nummerspel kiezen tot terrein van hun
onnaspeurlyke combinatiën. Men voelt zich 't begrip over dat grillig opvolgen der
nummers ontsnappen, en put onbewust uit z'n eigen onwetendheid iets als hoop
dat ook de goede natuur in de war wezen zal, en zich door allerlei kunstgrepen laten
verschalken. Men wil, in één woord, het lot foppen. Omdat men zelf een slordige
boekhouder is, verwacht men dit ook van den aard der dingen, die zeker niet zal
kunnen wys worden uit zo'n volgezet tableau, en nu en dan wel eens onbedachtelyk
een paar elfjes zal toegeven. Op die wyze verklaar ik enigszins, wat ik tot nog toe
voorstelde als zotterny, al beweer ik niet dat deze verklaring m'n oordeel wyzigt.
Alleen voer ik als verschonende omstandigheid aan, dat we 't zelfde verschynsel
overal waarne-
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men. Zy die den onveranderlyken aard der dingen tot een persoon maken, die z'n
wil voor 't kiezen heeft - willekeur! - zyn gedurig in de weer met pogingen die persoon
op allerlei wyzen te bedotten. Men liefkoost hem, vleit hem, streelt z'n eigenliefde,
belooft hem aangename dingen, beroept zich op bewezen dienst, op party trekken
tegen z'n vyanden, op 't laag stellen van eigen oordeel om alles over te laten aan
Zyn genadige beschikking, d.i. men hoopt dat hy, geroerd door zoveel miskenning
van wetenschap, door zoveel verkrachting van eigenwaarde, nu en dan een gunstig
elfje zal toegeven. Ziedaar de godsdienst!
Of nu deze hazard-flikflooiery wel heel plezierig is voor de arme drommels die
niet op zo'n nummer elf hebben gezet? Maar dezulken vleien, bidden, foppen ook...
De mensenvriend kan gerust zyn. De Rede laat zich niet verschalken. En de
speelbanken ook niet. Elf en niet-elf zullen juist zo dikwyls komen als met de eisen
der rechtvaardigheid - en 't belang der actiehouders - overeenstemt. Elke tydelyke
afwyking zal hersteld worden, en zelfs in die afwykingen is zekere regel op te merken,
die den denker eerbied inboezemt - de ware godsdienst! - voor de majestueuze
waarachtigheid van alles wat is. Ook op dien regel zelf zyn weer uitzonderingen, op
haar beurt weder beheerst door de wetten ener indrukwekkende symmetrie. Met
verbazende stiptheid zien wy het lieve twee maal twee zich uitbreiden tot 'n oneindige
reeks van syllogismen, altyd geleidelyk volgende, altyd op elkaar sluitende, altyd
één weg betredende, altyd uitlopend op één harmonisch geheel: eenheid, orde,
waarheid!
Daar valt geen kogeltje van ivoor in enig nummervak, zonder den wil van Logos
die van den beginne af alle seriën, alle intermittences geteld heeft, en niet wil dat
één nummer verloren ga. Hy laat zyn kansen opgaan over vyven en zessen,
openbaart zich in rechterkwadrant en linkerzy, aan hogen en aan lagen. Hy schenkt
z'n gunst aan allen, naar ieders wiskunstig bescheiden deel. Wat zich scheef
voordoet, is recht. Wat onregelmatig scheen, is stipte opvolging van de wet. Logos
bouwt overeenstemming uit eindeloze afwykingen, en schept uit de onderlinge
vernietiging van verwarringen één resultante van harmonie.
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Al dwaalt ónze denkkracht in 't wilde, by 't zoeken in Afrikaanse bossen, naar de
oorzaak van een gebrekkig waargenomen feit, en al zyn de pogingen vergeefs,
waarmede wy trachten de eeuwen op te zweren uit het verledene, om rekenschap
af te leggen over 't een of ander dat óns mysterie schynt... niet alzo dwaalt de Rede
af, zy die uit 'n keten van redenen bestaat. Zy, Logos, de logiek, het zyn, de feitelyke
uitdrukking der gevolgen van al wat was, en dus van al wat is, vergist zich niet. Zy
moet wel weten waar 't kogeltje vallen zal, omdat die val een noodzakelyk gevolg
is van alles wat voorafging.
Weten? Neen. De behoefte aan weten - de heerlyke onvolkomenheid die ons
prikkelt tot volmaking - is, als honger, pyn, onafgebroken ontbinding, een menselyke
eigenschap, en tevens de voorwaarde van ons bestaan. Logos heeft geen weten
nodig: hy drukt uit. Zyn slotsommen worden in feiten verkondigd.
En al moge er nu misschien een tint van weemoedige beschimping onzer onkunde
liggen, over de grillige manier waarop ik voorgaf my te verdiepen in het zoeken der
oorzaken van die zes nullen - men heeft gezien dat ik reeds met de eerste geen
raad wist - toch kan de rusteloosheid van zulk onzinnig streven leiden tot iets als
bemoediging.
Ik hoop dat de lezer by die olifanten-historie zal hebben uitgeroepen: zo kan men
zo véél stellen, veronderstellen, dromen, fantaseren... daar is geen eind aan!
Juist: daar is geen eind aan! Er is inderdaad geen eind aan ons niet-weten. En
dát wilde ik op myn wyze aantonen.
‘Maar is het niet treurig, aldus overtuigd te worden dat er aan die zucht tot weten
- die voorwaarde van ons bestaan dan, onze roeping, ons geluk - nooit kan voldaan
worden? Zyn we daardoor niet gedoemd tot de pyn van Tantalus? Is dan niet ons
geheel leven één teleurstelling?’
Waarlyk niet. Juist andersom. De moeilykheid van 't doorgronden, de
onmogelykheid van doordringen tot 'n eerste oorzaak, maakt onze taak tot 'n
oneindige bron van genot. Zo'n eerste oorzaak bestaat niet. Zeer gelukkig voor ons
- d.i. zeer noodzakelyk! - werd ze altyd voorafgegaan door 'n andere eerste, door
'n állereerste, die toch op haar beurt weer, 'n zeer gehoorzaam gevolg was van iets
vroegers...
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Wie kan ons zeggen, wat begin is? Welke stip
Van d' evenaar kan roemen: ‘ik heb 't eerst
De zon gezien, by my begon de dag!’
Wat is beginnen? Wat is einden? Niets!
Bewegen zal altyd wat eens bewoog.
Bewegen, voortgaan - niet vooruitgaan immer Is voorwaarde en bestemming van het Zyn.
Bestaan is: anders worden. Elke terz
Van een seconde draagt z'n navelmerk
*
Als wy. Wie 't loochent, zegge: ik had geen moeder.

Ach, 't zou zo verdrietig wezen, indien dit anders was! Verdrietig? Ja, neen... er zou
dan niets zyn... geen verdriet dus ook, over zoveel doodsheid.
Een eerste oorzaak ware per se een onlogisch verschynsel. Er bestaat geen
enkele reden waarom de gevolgen zich logischer zouden gedragen, dan zo'n
ongefundeerde stammoeder. Twee maal twee zou zich al zeer spoedig veroorloven
drie, vyf, of iets anders te zyn, dan vier. Dit doet die lieve eerlyke stelling niet! Overal
en immer loopt ze uit op 'n onomstotelyk vier van werkzaamheid, van streven,
stryden. Ons niet-weten, in verband met den lust om wél te weten, en vooral met
de behoefte aan weten, is de triumf der Mensheid. Juist dáárin ligt het verschil in
aanzien, tussen ons en andere organismen van de stof, dat wy geraken kunnen tot
het besef van onze onkunde, en dat wy die mogen en moeten bekampen in
riddertoernooien van den geest.
Welken prikkel zou 't hebben, onzen inzet neer te leggen op de vakjes van 't grote
wereld-tableau, indien we daarop speelden à coup sûr? Of beter - en dit bewyst
alweer het niet-zyn, indien iets anders ware dan 't is - zou niet terstond dat gehele
spel een onmogelykheid worden, zodra de kansen vooruit bekend waren? Zou er
iets te winnen vallen, als ieder won? Werden niet állen onmachtig, door de sterkte
van iedereen? Allen dwaas, indien wysheid algemeen ware? Zouden niet allen arm
zyn, als rykdom het deel van alles was? Zou niet de ganse maatschappy op eenmaal
stilstaan, gelyk aan 't uurwerk waaraan de veer of 't gewicht ontbrak?

*

Uit: Vorstenschool.
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Neem eens de proef lezer, met 'n huisroulètje. In alle beschaafde landen kan men
zo'n ding kopen. Ontsla u van dat vruchteloos zoeken van onbekende kogels in de
niet bekende slagtanden van een onbekenden olifant, wees onverschillig omtrent
het innemen van Konstantinopel, en zet uw mise op een nummer, na in de draaischyf
'n gleuf gemaakt te hebben die 't kogeltje dwingt altyd op dat nummer terecht te
komen. Of laat het maar eens voor al liggen op die plaats, en betaal uzelf slag op
slag de winst. Zeer spoedig zult ge ondervinden, hoe 'n allesweter er van binnen
uitziet, en weldra ontsnapt u de verzuchting: sancta Morfondaria, geef me myn
onwetendheid terug!
Ik heb nog vergeten u te wyzen op de veronderstelde kas van uw Bank, die tegen
zo'n aanhoudend ebben niet bestand kan wezen.
Doch ook zonder dit bezwaar, al stond die kas onder speciale bescherming van
een zestienhonderd-twee-en-zeventigsen God van Nederland, het is den mens niet
te doen om winst alleen. Hy wil die winst veroveren met moeite. Hy wil stryd. Hy wil
hersens en lenden breken...
Daar zyn we zowaar weer aangeland by onze vriendinnen Kisseleff en Buda!
Nu, als onwetendheid geluk geeft, dan zyn die prinsessen zalig. Ik ben overtuigd,
dat ze in den droom zelfs er niet aan denken, hoe ik hier bezig ben een fatsoenlyk
schryvers-honorarium te trekken van de mise die ik inzette op haar onnozelheid.
Uit de vruchten van haar gebroken lenden ga ik straks 'n zomerjasje kopen.
Dit op zichzelf is 'n goede zaak, maar toch spyt het my dat die beide speelsters
me daar kwamen storen in den welgemeend ernstigen toon, dien ik 'n paar alinea's
geleden aansloeg. Ook hierin weten zy niet wat ze doen. Absolvo. Met gelyke
zachtmoedigheid vergeef ik den lezer, dat hy 't vreemd vond, iets als godsdienstige
verrukking te ontmoeten in 't aanroeren van spelkansen. Al maak ik geen onderscheid
tussen hoog en laag, toch herinner ik my dat zodanig verschil in de wereld wel wordt
in acht genomen, en dat men daar gewoonlyk z'n emfase bewaart voor
van-den-dag-kwestiën, kerk, tragedie, aanbevelingen van Kamer-candidaten, enz.
My bleef 't altyd moeilyk, m'n aandoe-
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ningen zo nauwkeurig te schiften. De ‘Heer’ blaast in myn gemoed waar hy wil, en
soms blaast-i in 't geheel niet. Maar juist om die reden mag ik 't geringste briesje
niet versmaden: misschien is 't morgen bladstil. En daarom ook preekte ik zo innig
- geen scherts, ik verzeker het u! - toen ik aan 't overpeinzen raakte van het schone
der feitelyke waarheid.
Opgetogenheid by 't behandelen van zo triviale zaken als hazardspel, by zaken
zo dor als nummers en kansen, moge vreemd schynen, ik verbind my de pen niet
neer te leggen, voor ik my over die aandoening zal hebben verantwoord. De alles
beheersende Rede openbaart zich - gelyk overal! - op eerbiedwaardige wyze in de
waarschynlykheidsrekening.
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Simple chance!
De lezer ontsnapt daar aan een groot gevaar, en ik wens hem van harte geluk. Ik
stond in verzoeking, dit hoofdstuk te beginnen met den Haafnersen aanloop: wees
gegroet, enkelvoudige kans! Schoon en beminnelyk zyt gy onder alle kansen die
de groene tafel omgorden! Wees gegroet met uw seriën en intermittences, met uw
tweeslagen en coups de trois! Wees gegroet... Nu, men kan voorlopig gerust zyn.
De lezer ziet, dat ik hem vooralsnog de moeilyke taak uitwin, in verrukking te geraken
over 'n onderwerp dat hem al te eenvoudig toeschynt. Ik verwacht nu, dat hy uit
dankbaarheid zes vakken op het tableau zal hebben opgemerkt - en wel de grootste
- waarvan ik nog niets gezegd heb. Ze munten boven alle andere delen der
speltekening uit, in de heerlyke hoedanigheid van receptiviteit. Men kan er veel geld
op zetten.
En dit geschiedt dan ook. Het zyn de deftige simples chances, de eenvoudigste
voorstellingen van winst of verlies. De winnende mise a ontvangt a. Als a verliest,
is er een a verloren. Op die vakken wordt de stryd gevoerd tussen niet-zyn of
dubbel-zyn, tussen objectief en subjectief, tussen plus en minus, tussen ja en neen.
Hier geen voorbedachtelyk ingewikkelde tegenstelling van het aantal kansen, tegen
't bedrag der mogelyke winst. Hier geen finesses om 't doorgaand verschil tussen
zes-en-dertig en zeven-en-dertig weg te goochelen. Hier is eenvoud. De naam duidt
het aan: de chance is simple.
Achttien rode nummers verkondigen de zegepraal van rouge. Achttien zwarte
roepen la noire tot imperator uit.
De cyfers van negentien tot zes-en-dertig behoren met hun achttienen tot passe.
Wat beneden negentien is, heet manque.
Ook de onevene - die godenbehagende nummers - hebben hun vakje. En de
evene!
Ach, niets is volmaakt! Met innige genoegdoening zie ik terug

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

160
op de ingetogenheid, waarmee ik dit hoofdstuk begon. Hoe beschaamd zou ik staan,
als ik my had overgegeven aan een al te hartelyk verwelkomen der simple chance,
ik die nu genoodzaakt ben te erkennen dat ook zy, de eenvoudige, de oprechte, de
onopgesmukte, mank gaat aan een euvel dat maar al te zeer...
De hele inkleding van dit hoofdstuk had bepaald geen ander doel, dan neer te
gaan komen op het feit om 't fraaie maar al te een plaatsje te gaan bezorgen, omdat
die uitdrukking zo bepaald mode is gaan worden, dat ik onlangs iemand bepaald
hoorde verzekeren, dat z'n mama maar al te waar... was gaan herstellen van haar
laatste ziekte.
Misschien is 't onnozel van me, die inwoekerende hebbelykheid 'n paar ezelsoren
op te zetten, daar 't z'n voordeel hebben kan door zulke stopwoorden op edelmoedige
wyze herinnerd te worden aan de onwaarde der denkbeelden waarmee ze getooid
zyn, of... die ze vervangen. Men houde my in dat geval m'n misslag ten goede. Ik
was wat driftig na 't lezen van... van...
Dát doet er niet toe. 't Is 'n feit dat de producent van stopwoorden zowel den
verbruiker bedriegt, als deloyale concurrentie pleegt ten opzichte van anderen, die
zich... éreinteren om by benadering 't juiste woord te vinden voor hun indruk. 't Is
diefstal, my de woorden af te nemen, die ik nodig heb om exact te zyn, en ze te
bederven door misbruik. Van de tien hedendaagse jongelieden is er ternauwernood
één die nog weet wat het woord ‘bepalen’ betekent, en Borgers schone regel:
En 't vorst'lyk rechtsgebied bepaalt!

is tot onzin geworden. De afschaffing van 't courantenzegel - een gewenste zaak
overigens - heeft er geen goed aan gedaan. Overal dringt de schryfwys door van
‘onzen eigen correspondent’ in 't gehucht X, waar iemand byna 't ‘ongeluk’ zou
gehad hebben, verdronken te zyn, als-i 't ‘ongeluk’ had gehad in 't water te vallen.
Laat ons hopen dat er altyd een heer in de buurt zou geweest zyn: ‘die zich geheel
gekleed te water begaf’. Ik wou dat al die schryvertjes, met of zonder kleren dan, in
de nattigheid lagen... neen, zy niet! Maar de deftigen, de ernstigen, de litt. hum. etc.
professores, die zich niet schamen zulk geschryf na te bootsen, en daarop 't
verraderlyk zegel te
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zetten van hun officiële waardigheid. Nederlanders, voorzover de stevigheid van
uw bestaan als onafhankelyk volk gekenschetst wordt door uw taal - van
schoolmeestery spreek ik niet! - door de wyze waarop gy meent denkbeelden te
mogen inkleden, zeg ik u dat ge alle tegenwoordige en toekomstige Bismarcken 't
werk uit de hand neemt. Er is geen ziel in uw geschryf.
En de lezer raakt aan stoplappen zo gewoon, dat-i te traag wordt om... om...
Om na te gaan byv. wat de simple chance te maken heeft met de niet gebeurde
‘ongelukken’ van dien man te X.
Wel, 't is om u te zeggen dat ook de enkelvoudige kansen - achttien tegen achttien
- het ‘ongeluk’ hebben nu en dan te water te geraken. Daar is 'n zeven-en-dertigste
die de zes-en-dertig anderen van tyd tot tyd meedogenloos ‘geheel gekleed’ daarin
dompelt. Mocht ik liegen... ik zei dat het niet waar was. Mocht ik huichelen... ik
wendde iets anders voor. Mocht ik vals getuigenis geven... nu ja, dan werd ik
moderne dominee, en zette m'n gemoed à cheval op God en wetenschap tegelyk.
Maar nu eenmaal geen dominee zynde, moet ik erkennen dat ook de eerwaardige
simple chance een vlekjen op haar karakter heeft. Wel zondigt zy niet zo grof tegen
't evenwicht, als al die andere kansen, doch 't is maar al te waar...
Daar is 't alweer. De lezer zal me, hoop ik, gaan dank wyten voor 't feit dat ik ga
schryven naar z'n smaak, zo als ik die ga menen op te merken op de modeplaten
van den dag. Hy bedenke dat ik my maar al te zeer toeleg op de kunst hem te gaan
behagen, op straffe van daardoor maar al te zeer te gaan afleren hoe iemand die
inderdaad iets te zeggen heeft, zich van stopwoorden onthoudt. Nu, maar al te, of
niet al te, wáár is het, dat er een zeven-en-dertigste kans bestaat: de zéro.
Laaghartige zéro! Dubbelnatuur, onnatuur, hermafrodiet, justemilieu, niemendal!
Ge zyt niet rood, niet zwart! Welke kleur draagt ge dan, vreugdbederver, winstdief,
verlieskweker, systeemplaag, colonne-termiet?
Ge zyt niet passe, niet manque, niet pair, niet impair. Ge zyt vervloekt. Gy zyt een
satan, een hele... neen, een halve, en dus zelfs als duivel niet volmaakt.
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Want, in afwyking van z'n vroegere meer radicale bestemming, toen de zéro alle
op de simples chances gezette mises aan de Bank deed vervallen heeft de
menslievende directie - ze wist weer wat ze deed! - die vernietigende werking van
de nul gehalveerd. Wanneer de zéro uitkomt, beslist de daarop volgende zet, of
men verliest, dan wel: niet wint. En de verdrietige onzekerheid tussen deze beide
kansen kan men afkopen voor de helft der mise, in spelerstaal: partageren.
Dit ‘partageren’ is, eenmaal de halve werking van den zéro aangenomen zynde,
correct, daar de door een nul getroffen inzet juist tot op de helft der waarde herleid
is. Aanvankelyk zag ik dit anders in, omdat het blootstellen ener geldsom die niet
winnen kan, aan het gevaar der belasting welke voor de kans op winst betaald wordt,
my nadelig voorkwam. Door een mogelyken tweeden zéro immers, zou de mise
teruggebracht zyn tot een vierde deel, omdat er twee gunstige coups vereist worden
= ¼ kans, om haar weder tot 'n geheel te maken. Een derde zéro verlaagde haar
tot een achtste der waarde, enz. Deze beschouwingen zyn wel waar, doch onjuist.
De mise wordt inderdaad door de nul tot de helft gereduceerd, en de Bank
veronderstelt dat die helft door den speler op den volgenden coup gezet is. Ze laat
de haar behorende helft daarby staan, om daarmee, áls die coup den speler gunstig
is, haar verlies te betalen. De helft ener en prison geplaatste mise, deelt dus
eenvoudig in de algemene kans van alle zetten op de simples chances. Het spreekt
overigens vanzelf, dat de speler het recht heeft, de plaats te kiezen waar z'n geld
de hechtenis ondergaat. Hy mag het van rood op zwart, van zwart op manque, van
passe op pair schuiven, enz.
De slotsom is, dat eenmaal in de zeven-en-dertig coups de helft der inzetten op
enkelvoudige kansen aan de Bank vervalt, d.i. 1/74, of 1 13/37 procent van alles
wat op de simples chances gezet wordt.
In weerwil van 't groot verschil tussen deze belasting, en die welke op de
nummerzetten geheven wordt, worden deze grote vakken op de roulet niet zeer
druk bespeeld. De ware speler die 't zetten op nummers versmaadt - ‘omdat men
hun loop niet berekenen kan’, hoorde ik eens iemand zeggen - zoekt z'n simple
chance op 'n andere tafel, in een ander spel, in de trente-et-
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quarante. Dit spel staat tot de roulet als 'n frak tot 'n boezelaar, als 'n heer tot 'n
burgerjuffrouw, als 'n beursman tot een huishoudster. Geen gravinnen of prinsessen
zyn in staat de minachting te wyzigen, die 'n rechtgeaard simple-chance-speler voor
dat ‘domme wedden op 'n ivoren balletje’ bezielt. Straks zullen wy enigszins kunnen
beoordelen of deze minachting gegrond is, en zo ja, of ze hém fraai staat, hem de
frak- en beursman, den ernstigen ‘speculant’. Als zodanig namelyk beschouwt zich
de ware speler.
Het trente-et-quarante is een spel, schitterend van eenvoud. Niet alleen heeft
men hier slechts de keus tussen twee kansen - rood of zwart - maar ook het
toepassen der weddenschap daarop is maar op twee manieren mogelyk. Men zet
z'n geld op rouge of op noir, dan wel op couleur of inverse. Dit is alles. Het plaatsen
van 'n mise op de lyn die zwart of rood van couleur of inverse scheidt, heeft geen
andere betekenis dan dat men de beide helften van z'n geld op ieder der
naastliggende kansen plaatst. De zaak wordt er niet ingewikkelder door. Ziehier het
tableau.
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De door my met R en N gemerkte vakken stellen rood en zwart voor. De letters I
en C beduiden de onderling wedyverende kansen op inverse en couleur. De gestipte
lynen betekenen de plek waar de mises en prison geplaatst worden, die ten gevolge
van een refait - iets als tegenhanger van den zéro op de roulet - de beslissing over
haar lot van een volgenden zet moeten afwachten, d.i. of ze niet-winnen dan wel
verloren zyn. Kans op winst hebben ze na zo'n refait niet.
De wyze waarop de uitslag der coups wordt bepaald, is als volgt: Een der croupiers
heeft een pak van zes spellen kaarten voor zich liggen. Deze worden ten aanschouwe
der galerie dooreengemengd, waarna door een der leden van het publiek daartoe
uitgenodigd, de coupe gedaan of ‘afgenomen’ wordt, zodat die 6 × 52 = 312 kaarten
geplaatst zyn in een volgorde die aan niemand kan bekend zyn.
't Spreekt vanzelf, dat ik hier een uitzondering maak voor clairvoyante
somnambules. Toch zy 't my vergund, die dames by deze gelegenheid plechtig aan
te bevelen in de algemene bewondering. Elk ander dan zy, het vermogen bezittende
met de ogen van den geest acht, tien of twaalf centimeters karton te doorboren, zou
waarschynlyk die gaaf misbruiken om alle banken van de wereld te doen springen,
d.i. uit te roeien. De moraliteit... weg daarmee! We spreken nu van geld alleen, en
daarom zeg ik, dat aan elke helderziende die niet schatryk is - er zyn er zo! - een
plaats onder de engelen toekomt. Toen Goethe verzekerde dat nur Lumpe
bescheiden waren, heeft-i de clairvoyantes over 't hoofd gezien. Dit begryp ik met
myn clairvoyance.
Publiek nu, en helderzien, zyn twee verschillende zaken. Men ziet nu eenmaal
niet door die met den rug naar boven gekeerde kaarten heen, en weet niet hoe ze
op elkaar volgen. Mocht misschien een oningewyde hier denken aan de mogelykheid
van vals spel, dan antwoord ik voorlopig hierop, dat hy blyk geeft... een oningewyde
te zyn. Hy oordeelt naar de indrukken van de profane wereld, die hy misschien
kent... maar de speelbanken kent hy niet. Valsheid is overal elders mogelyk,
denkbaar, waarschynlyk misschien, maar de Bank is een tempel van integriteit.
Nergens ter wereld vertoont zich wat ik nu gemakshalve lotsbeschikking noem, zo
zuiver, zo ongeschonden - of wil men
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liever: zo ongecorrigeerd - als aan publieke speeltafels. Indien de goede trouw met
schimp en smaad uit de harten der mensen ware verdreven, de stumperd zou am
grünen Tisch te Homburg en Wiesbaden haar laatste, maar zekere toevlucht vinden.
Ze wordt daar als nergens elders, geacht, geëerd, ontzien, geëerbiedigd,
gehoorzaamd: het moet wel! Ze heeft daar rang van twee maal twee. Ze is daar 'n
tyrannieke majestueuze noodzakelykheid. Schelmen, dieven, speculanten,
actie-opdringers, staatslening-uitschryvers... zet 'n speelbank op, en wordt eerlyk!
Gelykvloers weer:
De croupier neemt van die kaarten een pakje in de hand, en keert een voor een
een kaart om, die hy voor zich op de tafel legt. Hy telt de points, waarby de aas voor
één gerekend wordt, en de beelden voor tien. Zodra de ry kaarten meer dan dertig
punten bevat, begint hy 'n tweede ry te leggen, waarvan de points op gelyke wys
geteld worden. Indien de eerste ry het laagste point heeft, wint de zwarte kleur. In
't omgekeerd geval, rood. De beslissing tussen couleur en inverse hangt af van de
kleur der eerst gekeerde kaart, in verband met den uitslag der points. Indien rood
wint, en de eerste kaart van den coup diezelfde kleur draagt, telt de slag voor couleur.
Inverse beduidt het omgekeerde. Het aantal punten der beide ryen wordt slechts
naar de eenheden boven de dertig genoemd: un, deux, trois, enz. tot neuf toe.
Veertig, het maximum, heet quarante. Indien het aantal punten der beide ryen gelyk
is - met uitzondering van de refait - is de coup nul. Er is dan niets geschied, en ieder
kan over z'n inzet beschikken.
Daar de zes spellen kaarten tezamen 2040 points bevatten, zyn ze gewoonlyk in
25, 26, 27 en 28 coups uitgeput. Deze groep heet taille. Na 't aflopen van 'n taille,
worden de kaarten opnieuw gemengd, en door iemand uit de galerie - het Publiek
- gecoupeerd.
Als refait werd oorspronkelyk gerekend: het samentreffen van un en un.
Tegelykertyd met het halveren van den zéro op de roulet, is ook deze belasting met
de helft verminderd. Slechts wanneer de laatste kaart zwart is, wordt un en un als
van werking beschouwd. Laat ons zien, hoeveel dit bedraagt.
Ik geef de nu volgende berekening niet als wiskunstig juist. Het
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nagaan der mogelykheden waarop die 312 kaarten op elkaar kunnen volgen, en op
hoeveel wyzen alzo de daardoor voorgestelde 2040 punten kunnen verdeeld zyn,
zou my verder leiden dan nodig is. Voor het tegenwoordig doel is 't voldoende, my
te bepalen tot de beschouwing der laatste kaart van elke ry, en van den invloed
dien ze op het sluiten daarvan uitoefent.
Die laatste kaart wordt:
voor één

geteld 24 keren

voor twee

geteld 24 keren

voor drie

geteld 24 keren

voor vier

geteld 24 keren

voor vyf

geteld 24 keren

voor zes

geteld 24 keren

voor zeven

geteld 24 keren

voor acht

geteld 24 keren

voor negen

geteld 24 keren

voor tien

geteld 96 keren

De kans dat een ry met 'n kaart van tien punten sluit, is alzo hoger dan dat deze
met 'n andere kaart eindigt, die overigens met elkander gelyk in kans schynen te
staan.
Ook dit is evenwel zo niet. De aas kan alleen de ryen sluiten, die reeds dertig
punten bedroegen. De twee maakt slechts een eind aan de ry, als er of
negenentwintig of dertig punten op de tafel lagen. De drie heeft achtentwintig,
negenentwintig of dertig nodig, voor ze als slotkaart dienen kan. De tien maakt een
eind aan elke ry die meer dan twintig punten bedroeg. Hieruit vloeit voort dat de
hoogste slotkaarten het meest kans hebben een laag point voort te brengen, anders
gezegd: dat de kans van het point in verhouding staat tot de frequentie der kaarten
die 'n ry kunnen sluiten.
Stellen wy, dat één ry die op dertig stond, werd gesloten door 'n aas. Daar nu 'n
twee het dubbel getal der ryen sluiten kan, door 't point op eenendertig of
tweeëndertig te brengen, brengt deze slotkaart twee kansen voor un, tegen slechts
één op deux mede. Aldus voortredenerende, komen we tot het volgend resultaat:
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un is mogelyk by alle slotkaarten, en komt dus voor 13 maal
deux

mogelyk by alle slotkaarten min één 12 maal

trois

mogelyk by alle slotkaarten min
twee

quatre

mogelyk by alle slotkaarten min drie 10 maal

cinq

mogelyk by alle slotkaarten min vier 9 maal

six

mogelyk by alle slotkaarten min vyf 8 maal

sept

mogelyk by alle slotkaarten min zes 7 maal

huit

mogelyk by alle slotkaarten min
zeven

neuf

mogelyk by alle slotkaarten min acht 5 maal

11 maal

6 maal

quarante alleen mogelyk by een slotkaart van tien
punten

1 maal
_____

aantal mogelykheden der
slotkaarten

82 maal

De frequentie van un wordt alzo uitgedrukt door de breuk 13/82, en de kans op
2

2

twee un's achter elkaar, met 13 /82 = 169/6724. Daar nu de refait slechts geldt,
als de laatste kaart rood is, bedraagt de doorgaande belasting op alle sommen die
men op de trente-et-quarante-tafel neerlegt, 169/13448 of nagenoeg 1¼ procent,
hetwelk met den cyns op de simples chances der roulet geen noemenswaardig
verschil maakt. Daar betaalt men 1/74 en hier 1/79 van z'n geld.
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Systemen
De belasting of het administratieloon dat er alzo, dooreengenomen, wordt geheven
van al het geld dat er op de trente-et-quarante gezet wordt, is 1¼ procent. Wat
beweegt het publiek, dien cyns te betalen? De weelde van de salons trekt den speler
niet aan. De schone wandelingen in den omtrek zyn hem onverschillig. De
muziekuitvoeringen, twee keren daags, laten hem koud. De jacht die de
Kurhaus-administratie ten behoeve der bezoekers gepacht heeft, is z'n zaak niet.
Doch al ware dit anders, wat beweegt hem, 't zyne by te dragen tot de bekostiging
van dit alles - om nu nog niet te spreken van de hoofdzaak: de dividenden! - daar
niets hem noodzaakt, zyn aandeel in de uitgaven van de Bank te betalen? De toerist
immers, die niet speelt, geniet alles wat de badplaats oplevert, kosteloos. Het is dus
hier wel een zeer eigenaardig verschynsel, zonder den minsten dwang grote sommen
te zien byeen brengen ten behoeve van anderen die zich aan die contributie weten
te onttrekken. Ieder toch weet, dat er van al 't geld dat op de groene tafel wordt
neergelegd, een zeker gedeelte aan de Bank vervalt. Welke reden heeft nu de
speler, om te menen dat zyn inzet aan die algemene wet zou onttrokken zyn? Men
betaalt de fatale 1¼ procent slechts in zoverre voor z'n vermaak, als er kans op
winst bestaat. De meest verblinde speler immers zou genezen zyn van z'n neiging,
zodra het uitgemaakt ware, dat steeds de kleur uitkwam, waarop hy niet gezet had?
En meer nog. Het vermaak zou zelfs ophouden, indien men zich niet voorstelde
méér kans op winst te hebben, dan op verlies. Niemand zou zich vermaken door
om en om gelyke som te verliezen en te winnen, en alzo op dezelfde hoogte te
blyven. De prikkel ligt niet in 't spel zelf, maar in den stryd tegen het lot, en die stryd
zou weinig aantrekkelyks opleveren, als men zich niet de overwinning voorspiegelde.
Ieder die een geldstuk neerlegt, moet menen dat de kans groter is,
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het door winst verdubbeld, dan door verlies verloren te zien. Waarop grondt zich
die hoop?
Op 't een of ander systeem.
Ieder weet wel dat alle spelers tezaamgenomen verliezen, doch dringt zich op,
dat juist hy het middel gevonden heeft, heen te slippen door de mazen van 't net
dat de Bank met logische onbarmhartigheid ophaalt. Systemen dus!
De beschouwing van die systemen levert stof tot zonderlinge opmerkingen. De
lezer die de speelwereld niet kent, en door de vorige hoofdstukken enigszins op
exacte cyfer-verhoudingen is voorbereid, zal verbaasd staan, als ik hem verzeker
dat cyfers in verreweg de meeste systemen maar een zeer ondergeschikte rol
spelen. Hier, gelyk elders, nemen duizenderlei morfondariën een onbescheiden
plaats in. Rekenen, eenvoudig rekenen, is by de meeste spelers byzaak. Men is
daartoe te dom, te onontwikkeld of... te traag. Het gehoor geven aan een droom,
het letten op voortekenen, het steunen op 'n gebed, op zekere verstandhouding met
de H. Maagd, op de kracht ener reliek... dit alles kost minder inspanning, dan 't
logisch voortredeneren op den onwrikbaren grondslag myner gnoompjes: dat 2 ×
2 = 4 is.
Hebben wy, lettende op heel andere zaken dan 't onnozele spel, het recht ons
hierover te verwonderen? Waarschynlyk niet. En ook zonder nu juist te doelen op
de ziekelykheid die bygeloof heet zolang ze individueel is, en ‘Geloof’ genoemd
wordt zodra ze door wat aanhang en een plaatsjen op 't budget wordt gestempeld
tot iets officiëels, is 't zeer opmerkelyk hoe mannen die op 'n hoog wetenschappelyk
standpunt behoorden te staan, zich schuldig maken aan even grote verstandskettery,
als de onnozelste speler. Men verhaalde my onlangs, dat 'n oude dame zich de
gunstige nummers van de roulette liet aanwyzen door een... kruisspin. Dom! Maar
wat te zeggen van Edgar Quinet, een Hoogleraar in de natuurlyke wysbegeerte, die
in z'n Traité des Probabilités, z'n heul zoekt in empirische proeven? Om enig inzicht
te verkrygen in de frequentie en uitgebreidheid der seriën by simple chance, liet die
geleerde een vaas vullen met 'n aantal balletjes van tweeërlei kleur, en meende iets
verkondigd te hebben, toen-i den uitslag meedeelde over de volgorde van 'n paar
honderd coups, zo-als die door 't successievelyk uithalen

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

170
aant.

der kogeltjes werd aangewezen. Zeer veel hoger in denkkracht dan die dame met
haar kruisspin, staat alzo die professor Quinet niet en met het oog op het standpunt,
dat hy behoorde in te nemen, stel ik hem zelfs daar beneden. Ik verontschuldig nog
eer, hoe men - eenmaal aannemende dat het denkvermogen door bygeloof verzwakt
is - ‘onder opzien tot hoger invloed’ verband zoekt tussen de beweging van een
insect, en de nummers die morgen zullen voorheersen op de roulet, dan dat iemand
van wetenschappelyke ontwikkeling, behoefte voelt aan empirie, in zaken die toch
zo gemakkelyk a priori kunnen worden vastgesteld. De zeer eenvoudige theorie
omtrent die seriën laat ik straks volgen. Ze spelen in de speculatiën op de simple
chance een grote rol. En dit spreekt vanzelf. Indien men byv. zeker wist, dat een
kleur slechts vier keren achter elkander zou uitkomen, behoefde men slechts
successievelyk 1, 2, 4, 8, 16 eenheden daartégen te zetten, om altyd door, minstens
één keer in de vyf coups een eenheid te winnen.
‘Welnu, zegt de optimist, op z'n ergst geef ik vyf zetten toe aan de kwade kans,
en win m'n eenheid met een mise van 32, den zesden’.
Zeer wel. Maar als ook die zesde zet tegenslaat?
‘Dan waag ik 64 op den zevenden’.
En als die zevende hardnekkig weigert u al de vorige mises plus één, terug te
geven?
‘Dit zou vreemd zyn! Maar áls 't geschiedde... dan, ja dán zou ik toch met
gerustheid 128 eenheden wagen’.
Aldus redeneert de speler van martingales, die eigenlyk juist daardoor blyk geeft
geen speler te zyn. In de ogen van den waren habitué, maakt hy zich schuldig aan
de fout: de courir après son argent. Deze vage uitdrukking beduidt: het hoog zetten
om vorige verliezen te dekken: ‘Men waagt veel om weinig te winnen, en behoort
integendeel weinig te wagen met de kans om véél te winnen. Il faut jouer avec
l'argent de la Banque’. Zo luiden de praatjes waarmee de ware speler zyn methode
meent te kwalificeren. In stede van te verhogen na verlies laat hy zyn inzet staan,
als die gewonnen heeft, en dus verdubbeld is. Deze manier heet paroli. Juist
omgekeerd als by den speculant op martingales, die by elken winnenden zet één
een-
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aant.

heid profiteert met de fatale kans, eindelyk al de gewonnen eenheden op éénmaal
te verliezen, hoopt de parolist ééns door 'n lange serie die de winst hoog doet
oplopen, al de uitgeschoten eenheden met voordeel terug te krygen.
Het spreekt dus vanzelf, dat het voor den speler van belang wezen zou, met
juistheid te weten door welke wet die seriën worden beheerst. Dit zou voor den
martingalist niet nodig zyn, indien hy over oneindig kapitaal te beschikken had, en
tevens niet gebonden ware aan het door de Bank vastgesteld maximum. Beginnende
*
met het minimum der mise, twee gulden, zou hy, zeker wetende dat hy ten laatste
toch ééns winnen moet, kunnen voortgaan met verdubbelen. Daar nu evenwel zyn
kapitaal niet oneindig, en ook het bedrag van een zet door het reglement begrensd
is, moet hy weten of er kans bestaat, dat de telkens nodige winnende zet altyd
binnen die grenzen vallen zal? Dewyl nu het maximum van de mise op vier duizend
gulden is bepaald, en de dertiende term van de geometrische reeks der
verdubbelende zetten reeds meer dan achtduizend gulden bedraagt, moet hy zich
de vraag voorleggen of hy zeker is, nooit meer dan twaalf keren achter elkaar te
verliezen?
Ik liet my zo-even, toen ik het zeven keer achtereen verliezen als mogelyk stelde,
antwoorden: ‘dát zou vreemd zyn!’ En hiermee schetste ik allernauwkeurigst de
oppervlakkigheid waarmede de meeste spelers de arithmetische verhouding der
kansen beoordelen. Er is hier namelyk niet de minste spraak van ‘vreemd’ of ‘niet
vreemd’. De Natuur is exact, en geeft haar seriën juist zo dikwyls, als tot behoud
der meest stipte symmetrie nodig is. Over het geheel genomen, zal de martingalist
juist zoveel keren stuiten op het fatale maximum, als nodig is om hem de gewonnen
eenheden te doen verliezen. Treft hem die tegenspoed, vóór hy dat bedrag van
gewonnen zetten naar zich toe streek, dan verliest hy 't verschil. Blyft de nadelige
serie iets langer uit, dan kan hy zich enige ogenblikken - of al waren het dagen verheugen in voorlopige winst. Dat evenwel tenslotte de likwiderende tegenspoed
komen zal, is zeker. En waarschynlyk wordt het enigszins langer uitblyven weder
opgewogen

*

Namelyk op de trente-et-quarante. Het minimum op de roulette is lager. Doch ik verneem dat
dit soms verandert.
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door een evenredig snellere herhaling. Het verschynen of uitblyven der seriën is
evenzeer onderworpen aan de wet der Noodzakelykheid, als van de simple chance
op rood of zwart zelve, al schyne dan ook het betoog dezer waarheid enigszins
meer ingewikkeld. Ieder ziet in, dat een oneindig aantal coups verdeeld moet zyn
in ∾/2 rode en ∾/2 zwarte zetten. Om nu niet te vervallen in de spitsvondige
verwikkeling die men zou kunnen te voorschyn roepen, door 't goochelen met den
mystieken zin van 't woord ‘oneindig’, bepaal ik me, by 't kiezen van een voorbeeld,
liever tot een zeer groot aantal zetten. En om bovendien te voorkomen, dat men
aanmerking make op de betrekkelykheid van de uitdrukking ‘zeer groot’ kies ik een
benoemd getal. By de redenering die nu volgt, stel ik voor, de speelmethoden te
toetsen aan de kansen die door 2.097.152 zetten worden opgeleverd. Met dit cyfer
zou zelfs Kisseleff tevreden zyn, dunkt me. Even zeker als rood en zwart daarin
1.048.576 keren moeten verschynen zal 't slechts een kleine opheldering behoeven,
om aan te tonen dat ook de seriën daarin, schynbaar onregelmatig, maar niettemin
in vry juist af te bakenen frequentie, moeten voorkomen. En zelfs dit schynbaar
gebrek aan regelmaat is terug te brengen tot zekeren norm van afwyking, die alweder
over 't geheel genomen zich oplost in symmetrie.
Wie 2.097.152 zetten spelen zal, moet beginnen met één zet. Die ene zet is een
winner of 'n verliezer. Wy noteren dit met w en v. Indien de eerste zet w was, kan
daarop een w of een v gevolgd zyn. Ditzelfde kan plaats hebben, indien het spel
met een v begonnen is. De notatie staat alzo, na den tweeden zet, aldus:

De derde zet brengt het getal der gelyke aanspraak hebbende mogelykheden op
acht:
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Vier zetten bieden zestien mogelykheden aan:

Er blykt hieruit, dat de frequentie der seriën van winst of verlies geometrisch afneemt,
naarmate de uitgebreidheid der serie arithmetisch klimt. Men heeft 1/16 kans om
vier keren achter elkaar te winnen, ⅛ kans om drie keer te winnen, ¼ kans om twee
keer te winnen, ½ kans om ééns te winnen. Deze berekening voortzettende, blykt
er, dat men in 't aangenomen getal zetten achteréén winnen of verliezen zal:
ééns

524 288 keren

twee

keer

262 144 keren

drie

keer

131 072 keren

vier

keer

65 536 keren

vyf

keer

32 768 keren

zes

keer

16 384 keren

zeven

keer

8 192 keren

acht

keer

4 096 keren

negen

keer

2 048 keren

tien

keer

1 024 keren

elf

keer

512 keren

twaalf

keer

256 keren

dertien

keer

128 keren

veertien

keer

64 keren

vyftien

keer

32 keren

zestien

keer

16 keren

zeventien

keer

8 keren

achttien

keer

4 keren

negentien

keer

2 keren

twintig

keer

1 keren

Al deze seriën - met de dusgenaamde intermittences, waarby men slechts één
keer wint of verliest - bedragen:
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de intermittences

524 288 zetten

de coups de deux

524 288 zetten

de coups de trois

393 216 zetten

de seriën van vier

262 144 zetten

de seriën van vyf

163 840 zetten

de seriën van zes

98 304 zetten

de seriën van zeven

57 344 zetten

de seriën van acht

32 768 zetten

de seriën van negen

18 432 zetten

de seriën van tien

10 240 zetten

de seriën van elf

5 632 zetten

de seriën van twaalf

3 072 zetten

de seriën van dertien

1 664 zetten

de seriën van veertien

896 zetten

de seriën van vyftien

480 zetten

de seriën van zestien

256 zetten

de seriën van zeventien

136 zetten

de seriën van achttien

72 zetten

de seriën van negentien

38 zetten

de seriën van twintig

20 zetten
_____
totaal

2 097 130 zetten

Er blyven alzo op dit schema 22 zetten ongeplaatst, dat is - en deze verhouding
is constant - twee zetten meer dan de vermoedelyk-hoogste serie. De kans dat deze
22 zetten met elkander één serie van twee-en-twintig winners of verliezers zouden
uitmaken, is zó gering dat men haar in de praktyk als onmogelyk stellen mag. De
waarschynlykheid brengt mede, dat zy elf intermittences leveren, en vyf of zes keren
een intermittence maken tot een coup de deux. Twee of drie keer verhogen zy een
*
coup de deux tot 'n drieslag, enz. We zouden dan, om by be-

*

Deze berekening is gegrond op de relatieve frequentie der seriën. Elk der niet geplaatste 22
coups heeft evenveel kans een intermitterende coup te zyn, als tot een der seriën te behoren,
die tezamen zo frequent zyn als de intermittences alleen. Dit is in gelyke verhouding van
toepassing op de tweeslagen, drieslagen, seriën van vier, enz. Volkomen juistheid evenwel
is hierin even overbodig als lastig. Ze zou zonder nut den gang myner redenering belemmeren.
Ik bepaal my alzo tot het noodzakelyke.
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nadering de schets der samenstelling van onze 2 097 152 zetten te completeren,
kunnen aannemen dat daarin voorkomen:
524 299 intermittences,
262 149 coups de deux,
131 075 coups de trois,
65 538 seriën van vier,
32 769 seriën van vyf.
Het valt in 't oog, dat deze aanvulling geen verandering maakt in de algemene
verhouding tussen zetten en seriën, daar het in de praktyk volkomen 't zelfde is, of
men byv. de frequentie van de tweeslagen stelt op ⅛ der zetten, dan wel op
262149/2097152, enz.
Er blykt uit dit alles:
dat het aantal intermittences met dat der seriën tezaamgenomen, altyd de helft
moet bedragen van het aantal zetten;
dat het aantal seriën van elke soort altyd het dubbele bedraagt van de
onmiddellyk-hogere soort;
dat de gemiddelde waarde van intermittences en seriën tezaamgenomen, zich
oplost in den tweeslag;
dat elke serie juist zoveel keren voorkomt, als al de hogere seriën tezamen
*
genomen;
dat elke serie die aan den parolist zekere som opbrengt, vergezeld gaat van - dat
is: wordt voorafgegaan of gevolgd door - juist evenveel verloren eenheden, als de
winst op die voordelige serie bedraagt;
dat alle gewonnen eenheden die de martingalist naar zich toestrykt, verloren gaan
door één serie die hy niet kan dóórzetten en welker bedrag hy dus verliest.
De beide laatste beweringen hebben misschien enige toelichting nodig.
Stellen wy, dat de speler van paroli zyn telkens opnieuw gezette eenheid eindelyk
eens kan laten staan, tot ze twaalf keren ge-

*

Minus één altyd. Doch dit maakt in de zaak waarom 't hier te doen is, geen verschil. Onder
de cyfers die straks volgen, zyn er meer die, zeer stipt gesproken, constant met een eenheid
moeten verminderd worden. Ik mag die, zonder schade voor de juistheid der redenering,
gemakshalve verwaarlozen.
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wonnen heeft, en dus geklommen is tot een bedrag van 4096 eenheden. Dit komt
*
in het door ons aangenomen getal zetten 256 keren voor. Hy ontvangt dus 1 048
576 eenheden. Dit evenwel is juist het getal van de verliezende zetten die elk hem
een eenheid doen verliezen, en hy heeft dus niets gewonnen. Dat hy winnen zou,
indien de winstgevende seriën frequenter waren dan de verhouding meebrengt, is
waar. Doch even waar is het, dat hy verliezen zou, als ze onevenredig lang uitbleven.
Deze beide kansen staan in gelyke kracht tegen elkander over.
De martingalist die, door verdubbeling na verlies, telkens ineens de verloren som
plus één tracht terug te halen, stuit een bepaalbaar aantal keren op een maximum,
hetzy dan op 't willekeurig bepaalde maximum der veroorloofde mise, 'tzy op de
uitgeputheid zyner middelen, 'tzy op moedeloosheid. Wy moeten wel aannemen
dat altyd op zeker ogenblik een dezer oorzaken hem belet zyn systeem voort te
zetten, en stellen dat dit geschiedt nadat hy achtereenvolgens 1, 2, 4, 8... 2048
eenheden verloren heeft, welke reeks 4096 eenheden bedraagt. Dit komt alweder
in 't aangegeven schema 256 keren voor, en hy verliest 1 048 576 eenheden, juist
het bedrag alzo van de gewonnen zetten, die hem telkens één eenheid winst
opleverden. Zyn pogingen zyn dus even ydel als die van den parolist. De een verliest
in ééns wat vele zetten hem opleverden. De ander verliest aan eenheden, wat hy
**
nu en dan haalt in één slag. 't Is hier inderdaad een stryd tussen ‘keer’ en ‘maal’.
Ik meen te mogen beweren, dat alle zogenaamde speel-systemen aan de
bovenstaande stellingen kunnen getoetst worden, en onmisbaar met denzelfden
uitslag. Het baat niet, of men tracht door gezochte ingewikkeldheid de onomstotelyke
wet van symmetrie te ontduiken. Dit namelyk schynt by veel spelers het opzet te
zyn, en hieruit vloeien allerlei methoden voort, die wat

*

**

Dit cyfer kan uit het staatje op blz. 173 onveranderd worden overgenomen. Stipt gezegd zou
't slechts de helft bedragen, omdat daar van winners en verliezers wordt gesproken, en er
dus slechts 128 winnende seriën van twaalf in ons schema zijn. Doch daar de hogere winnende
seriën tesaamgenomen evenzeer 128 bedragen - minus één altyd, of stipter nog: minus ½ blyft het cyfer van 256 onveranderd.
Zie de noot op blz. 134.
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de hoofdzaak aangaat, slechts schynbaar afwyken van de gegeven schets.
Sommigen laten, nadat een inzet enige malen gewonnen heeft, slechts ¾ of ⅔
staan van het geld dat op de tafel ligt, en klimmen dus langzamer in winst, doch
sparen iets voor 't offeren van nieuwe eenheden. Hoe men dit ook inrichte, wyzige,
uitbreide of inkrimpe, steeds zal men tot de slotsom geraken dat de kans op 't winnen
van hoge sommen, geheel en al wordt geabsorbeerd door al de kleine bedragen
die men daartoe moet uitschieten. Anderen die na verlies hun inzet verhogen, zoeken
verhoudingen die niet juist een verdubbeling vereisen, om zodoende minder snel
te klimmen. Het spreekt dus vanzelf dat dezulken, áls ze ten laatste na een nadelige
serie een zet halen, niet op eenmaal gedekt zyn voor de uitschotten, en nog altyd
een deel van 't verlorene moeten trachten terug te winnen in volgende zetten.
Hierdoor zyn ze verplicht af te wyken van de eenheid, waarmee zy anders elke
nieuwe serie openden. By den minsten tegenspoed, stygen dan hun uitgaven na
weinige zetten verlies veel hoger dan anders het geval zou geweest zyn, en ze
bereiken dus spoediger het fatale maximum.
Onder de martingalisten die het al te snel klimmen wensen te vermyden, vindt men
er, die in plaats van de geometrische progressie, een arithmetische opklimming
verkiezen, en ik begryp dat deze wyze van spelen aan velen kan worden voorgesteld
als... infaillible. De zodanigen klimmen, na verlies, niet op door verdubbeling, maar
met de termen 1, 2, 3, 4, 5... enz. Schynbaar levert dit het voordeel, dat men met
veel lager mises hetzelfde doel bereikt.
Dit doel nu is, volgens de geometrische progressie, een halve eenheid winst per
zet. De hoogste term van de reeks die met één aanving en welker rede twee is,
bedraagt altyd één meer dan de som der andere termen. By intermittences wordt
die eenheid terstond gewonnen. Daar nu intermittences en seriën tezamen genomen,
de helft uitmaken van 't getal zetten, blykt hieruit dat de steeds verdubbelende
martingalist, indien hy altyd kon dóórzetten, op ons voorgesteld schema: 1 048 576
eenheden winnen zou.
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By 't kiezen van de arithmetische progressie, is de winst dezelfde en de zetten zyn
lager. In plaats van al de verloren zetten ener nadelige serie ineens met winst van
één eenheid terug te verlangen, vergenoegt men zich met de poging om slechts de
laatstverloren zet, plus één, terug te krygen. Door elken winnenden zet wordt alzo
één verliezer veronzydigd, en een éénheid gewonnen, hetgeen almede de totale
winst, in eenheden uitgedrukt, aan de helft der gespeelde zetten gelyk maakt.
Oppervlakkig beschouwd, is deze wyze van spelen niet onlogisch. Voor ik daarvan
de zwakke zyden aantoon, wil ik een kleine schets geven van een dertigtal zetten,
waarop ze met goed gevolg kon toegepast zyn. Ik stel daarin het aantal keren winst
en verlies gelyk.
De eerste zet is een verliezer (v) die een eenheid kost. Ook de tweede, waarop
twee eenheden gezet zyn, is v. De derde zet - drie eenheden - wint. Hierdoor wordt
de tweede zet gedood, plus een eenheid winst. De vierde zet is w. Hy bedroeg twee
eenheden, en dekte dus met winst den eersten zet. Dit alles levert, met wat daarop
volgt, iets als de schets op de volgende bladzyde, waarin men zal opmerken dat de
mise telkens na w een eenheid daalt, en na v zoveel stygt, gelyk het zogenaamde
systeem voorschryft.
Daarin worden zestien eenheden, d.i. een getal gelykstaande met de helft der
gespeelde zetten, gewonnen, welk doel ook bereikt zou zyn door paroli, dit is
gedurige verdubbeling na verlies. By die methode echter, had men na den 12den
coup den 5den term van de geometrische reeks moeten zetten, d.i. 16, terwyl thans
de hoogste mise slechts 7 eenheden bedraagt. Hiertegenover staat evenwel, dat
men, na geometrische opklimming, ééns winnende, terstond weder met het zetten
van één eenheid volstaan kan, terwyl men, de arithmetische progressie volgende,
na elken gewonnen zet die slechts den laatst-verlorenen dekt, nog al de vroeger
verlorene moet inhalen. De slotsom hiervan is, dat er voor beide methoden een
even groot kapitaal nodig is, hetwelk uit myn schema over 2 097 152 zetten kan
worden berekend.
Een verschil tussen de beide methoden blyft evenwel steeds hierin bestaan, dat
men, arithmetisch te werk gaande, nooit een
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Volgorde
der zetten

Verloren
eenheden

Winners en Gewonnen Verloren
Verliezers eenheden zetten
die door de
winnende
worden
gedood.

1

1

V

2

2

V
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overschietende
eenheden.
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W

3
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1
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1
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1
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7

No 12

1
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W
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No 11

1

7

No 16

1

7
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1

7

No 20

1

7

No 22

1

15

5

V

16

6

V

17
18

W

6

19
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W

6
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22

V
W

6
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V

V
W

6

V

25

W

7
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1

26

W

6

No 15

1

27

W

5
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1

28

W

4

No 9

1

29

W

3

No 6

1

3

No 30

1

30
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2

V
W
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W

64

2

No 5

1

80

voordelig verschil 16 eenheden =

16
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zeer hoge som tegelyk op de tafel legt, en dus niet belemmerd wordt door het
maximum der mise, daar het ondenkbaar is, dat ooit het aantal verliezende zetten
op de simple chance, dat der winnende met vierduizend zou te boven gaan, noch
zelfs met tweeduizend, voor 't geval dat men begonnen ware met het minimum aan
de trente-et-quarante tafel, het tweeguldenstuk.
Doch men behoeft zo'n fantastische afwyking niet als mogelyk aan te nemen, om
in te zien dat het lot - dat is alweer: de stiptrechtvaardige natuur der dingen - zich
evenmin arithmetisch als geometrisch... foppen laat. De kleine schets van zo-even
namelyk, is willekeurig opgesteld, omdat ik wilde aantonen wat de bedoeling der
methode was, geenszins om een doorgaand voorbeeld te geven van 't vermoedelyk
slagen. Ik stelde daarby het aantal winnende en verliezende zetten als gelyk, en
hierop kan men in de werkelykheid geen staat maken. Integendeel. De eindelyke
gelykheid op een zeer groot aantal zetten, bestaat juist uit een verrekening van
óngelykheden, en met zulke telkens voorkomende afwykingen heeft de speler te
doen. Indien er op de door my veronderstelde 32 zetten, die ik 16 eenheden winst
liet opleveren, een afwyking ten nadele des spelers had plaats gehad, van slechts
o

vier zetten (14 w: 18 v) zouden er 1 slechts veertien eenheden op even zoveel
o
gedode verliezers gewonnen zyn, en 2 tien verloren eenheden onaangezuiverd
zyn gebleven, in den vorm der niet ingehaalde reeks 1, 2, 3, 4. Als een niet
onopmerkelyke verhouding noteer ik hier, dat in de toepassing deze soort van
arithmetische progressie uitloopt:
op gelykheid van winst en verlies, zodra het getal onaangezuiverde verloren zetten
één minder bedraagt dan de wortel van het getal gespeelde zetten plus één.
Deze opmerking vervalt, indien de speler in den beginne eenheden gewonnen
heeft, die geen voorafgaande verliezers doodden, waarover straks.
Het is niet onmogelyk, dat de bedoelde verhouding die men aldus zou kunnen
uitdrukken:

enig licht verspreiden kan over den norm der afwykingen. Ik moet evenwel erkennen
dat zich hierin een zwarigheid voor-
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doet, die ik nog niet heb kunnen oplossen. Voor ik die behandel, wil ik trachten die
formule omtrent de verhouding van de onaangezuiverde reeks met het getal
gewonnen eenheden tot helderheid te brengen.
Het getal gespeelde zetten duidde ik met a aan. Stellen wy dit op 99. De wortel
van dit met één verhoogd getal is 10. Zodra nu 't getal achterstallige verloren zetten
dien wortel minus één bedraagt, moet men 54 zetten verloren hebben, en slechts
45 zetten gewonnen. Elk van die gewonnen zetten doodde een verloren zet plus
één eenheid winst. De winst bedroeg alzo 45 eenheden. Maar de negen
onaangezuiverde zetten bestonden uit de arithmetische reeks 1, 2, 3, 4... 9, waarvan
de som 45 bedraagt. Er is dus noch gewonnen noch verloren.
Wie 9999 zetten speelt, en een achterstand heeft van 99 coups - d.i. den wortel
minus één, van 9999 plus één - heeft 4950 keren een verliezer gedood en evenveel
keren een eenheid winst behaald. Daar hy echter 5049 zetten verloren heeft, en de
99 onaangezuiverde coups uit de reeks 1, 2, 3, 4... 99 = 4950 bestaan, is hy na al
dit gehaspel juist even ver, als toen hy z'n eerste eenheid op de tafel wierp. Hy
betaalt dus de belasting van de refait, die ik by al deze berekeningen gemakshalve
onvermeld liet, doch die in de werkelykheid zich niet onbetuigd laat, geheel à pure
perte.
Een ander bezwaar, dat ik reeds noemde, ligt hierin dat men soms in den beginne
eenheden wint, waardoor geen voorafgegane verliezers worden gedood, in welk
geval men tenslotte tot een nadelig resultaat komt, ook al ware het getal winnende
zetten aan dat der verliezers gelyk, of zelfs hoger dan dat. Ik vermeed dit nadeel
voorbedachtelyk in 't schetsjen op blz. 179. Gesteld dat een speler aanvangt met
byv. vyf winnende zetten, die hem alzo vyf eenheden winst opleverden, en dat hy
later die vyf coups met een gelyk getal verliezers boet. Dan bestaan die verliezers
in de reeks 1, 2, 3, 4 en 5 = 15, zodat er een bedrag van 10 ongedekt blyft. Zodra
er sprake is van een systeem, dat natuurlyk altyd moet gegrond zyn op evenwicht,
mag men geen aanspraak maken op 'n voordelige onevenredigheid, en die 10
verloren eenheden zyn dus niet in te halen. Men heeft er geen aanspraak op.
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Om dezen tegenspoed te veronzydigen, kiezen sommigen, als punt van uitgang, in
plaats der eenheid, een hoger bedrag, dat hen in staat stelt, na winst in den beginne,
terstond te dalen, waardoor inderdaad latere verliezers kunnen worden gedekt.
Nemen wy weder aan, dat iemand met vyf winnende zetten begint, en dat zyn eerste
mise 10 was. Dan haalt hy 10, 9, 8, 7 en 6. Zodra later de kans zich verevent, betaalt
hy voor de vyf aan de gelykheid verschuldigde zetten, slechts 9, 8, 7, 6 en 5. In
stede van geleden verlies te dekken door later winst, gebruikt hy de winst van het
begin tot dekking van later verlies, en elke winner brengt hem inderdaad - evenals
in myn schetsje - de bate ener eenheid op. Maar wat zou hem, na 't halen van die
vyf eerste slagen, tezamen 40 eenheden bedragende, bewegen voort te gaan? In
slechts vyf zetten immers heeft-i een doel bereikt, waartoe volgens z'n eigen systeem,
als 't slaagt, tachtig zetten zouden nodig zyn. Reeds na het winnen van den eersten
zet, behaalde hy een winst, als die hy zich slechts van twintig welgelukte coups
mocht voorstellen. Z'n eigen methode zou dus voorschryven die methode niet verder
toe te passen, 'tgeen wel bewyst dat ze ongerymd is.
Bovendien, men weet niet vooruit, of de marche - spelersterm - met winnende
zetten beginnen zal. By tegenspoed bedraagt 'n verloren reeks van tien zetten (10...
19) byna het driedubbele van de reeks 1... 10, en daar de winst by welslagen - altyd
slechts één eenheid op elke winnende zet - gelyk staat, is 't een ware zotterny zoveel
geld geheel nodeloos over te leveren aan den corroderenden invloed van de refait.
Het spreekt vanzelf dat de verhouding nog nadeliger wordt, als men, om zich voor
te bereiden op daling, aanvangt met hoger cyfer dan 10.
By 't behandelen der systemen bepaalde ik my tot de twee hoofdrichtingen die zich
verdelen laten in opklimming na verlies: martingales, en opklimming na winst: paroli.
Het spreekt vanzelf, dat de varianten op deze beide thema's oneindig zyn. By 't
speelpubliek en de geëmployeerden der Bank gaan de martingalisten door voor
naief. ‘Nous leur offrons des sièges d'or’ heb ik eenmaal een croupier horen zeggen.
Dit vooroordeel schynt zich te gronden op de mening dat men verkeerd
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doet, veel geld op de tafel te leggen, waartoe de martingalist, die steeds alle vorige
verliezen in één coup dekken wil, telkens genoodzaakt is. Na een serie van
verliezende zetten, waarby elke nieuwe zet één meer bedraagt dan al de vorigen
tezaamgenomen, klimt de som die hy telkens waagt, meer in het oogvallend op,
dan het verlies van den parolist. Hierop zal dan ook wel die afkeer van 't
martingale-spel gegrond zyn, of liever niet gegrond, want de berekening van anderen
qui jouent avec l'argent de la banque, zo-als 't heet, is niets minder naief. De een
waagt n keren a, in de hoop dat-i ééns meer dan n maal a winnen zal. De ander
legt telkens n maal a op tafel, menende meer dan n keren a te winnen. Lood om
oud yzer.
Dat de varianten zo min steek houden als de hoofdzaak ligt in de rede. Geen
enkele daarvan is bestand tegen een nauwkeurige toetsing aan myn schets op blz.
173. Er scheen onlangs uit een franse courant te blyken, dat ook Descartes zich
met de waarschynlykheidsrekening, toegepast op het spel, had bezig gehouden,
en zich had schuldig gemaakt aan een der 1001 systèmes infaillibles van de soort
die men te Homburg en Wiesbaden in elken boekwinkel voor weinige groschen
kopen kan. Een feuilletonist in de Indépendance Belge namelyk, beklaagde zich
‘que rien n'y faisait. Hélas’, zeide hy, ‘ce n'est ni noir qui gagne, ni rouge, c'est
*
toujours... Blanc. Pas même le système de Descartes!’
Ik begryp niet hoe Cartesius - men moet toch veronderstellen dat hy rekenen kon!
- zich zou hebben schuldig gemaakt aan de... naïveteit, die hem door dien feuilletonist
wordt aangewreven. Dat systeem dan, zou bestaan hebben in een martingale,
waarby men in stede van de meer gewone opklimming door verdubbeling na verlies,
telkens nog een eenheid daarby voegde. Wie 1 verloor, moest zetten 2 × 1 + 1 = 3.
Na 't verlies van 3, volgde 2 × 3 + 1 = 7. Nu volgde 15. Na 15, 31 enz. Dat men,
steeds doorspelende, op die wyze één eenheid per zet winnen zou, is nogal makkelyk
te vatten. Maar de feuilletonist zei er niet by, hoe Descartes zich wapende tegen
het maximum. Het valt in 't oog dat men, zó stygende, altyd één term hoger is dan
by eenvoudige verdubbeling, en dat men om 't zelfde doel te bereiken

*

Blanc was de naam van den Directeur der Bank.
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- winst van één eenheid per zet - slechts had hoeven te beginnen met dubbele mise.
De opklimming 2, 4, 6, 8, enz. zou precies hetzelfde resultaat geven als 't Cartesische
*
1, 3, 7, 15, enz. Ik zou minder genegen zyn, Descartes te verdenken van zo'n
blunder - vooral niet op 't gezag van een fransen feuilletonist - indien ik niet ook
Quinet's onnozelheid had gestaafd gezien in een door hemzelf uitgegeven werk.
By vakmannen moet men op 't gekste verdacht zyn. Welke leek kraamde ooit zotter
meningen over een ‘Opperwezen’ uit, dan die welke hy dagelyks kan horen
verkondigen door hen die zeer speciaal de eigenschappen van dat Wezen
bestudeerden, Godkenners, Theologen?
Deze opmerking noopt ons tot wat inschikkelykheid voor de velen die, iets lager
staande dan Descartes, middel menen gevonden te hebben den loop van het spel
te beheersen. De redeneringen die men over onfeilbare systemen te horen krygt,
lopen in 't koddige. Dat redeneren zelf is reeds 'n blyk van zeker cretinisme. Wie
toch zou 'n schat, als 't vinden van een système infaillible, zo klakkeloos
wegschenken?
- Geloof me, roept de een, men moet de gagnante spelen. Il faut toujours suivre
la couleur.
Dit beduidt: na zwart zal er zwart komen. Simple comme bonjour!
Komiek is 't, dat ieder die zo'n grondwaarheid ontdekt heeft, haar terstond weet
te omkleden met ‘redenen van wetenschap’. Niemand geeft z'n onzin rauw. Ieder
stooft hem op, en bereidt hem toe, met 'n sausje van frazen. Precies als in Politiek,
Staathuishoudkunde, Theologie, officiële Moraal, en meer soorten van publieke
spelen.
- La gagnante toujours! Et voici pourquoi. Quand une couleur sort, c'est... qu'elle
veut sortir. Il ne faut pas la contrarier, c'est irritant.
Anderen betogen de wenselykheid om ‘kleur te volgen’ aldus: - La couleur qui
sort est en retard. Elle veut se rétablir, et ainsi... Och, hoe duidelyk en ganz einfach!
Ik ben zeker dat onze Schlungelhans met zo'n redenering volkomen tevreden is.
Misschien ook professor Quinet, en die dame met haar kruisspin.
De waarheid is, dat elke coup onafhankelyk blyft van den laatst-

*

Alweer: op één na.
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voorgaanden zowel als van alle voorgaande. Dit strydt geenszins tegen het verband
tussen alles en alles, waarop ik doelde met m'n aanhaling uit Vorstenschool, op blz.
156. Dat verband bestaat niet voor wie 't niet kent, en daarom stuit de speler tenzy-d-i beter dan ik thuis is in de causa rerum, die ik zo vruchteloos naspoorde in
een vorig hoofdstuk - by elken nieuwen zet tegen 'n ondoordringbaren muur.
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Rekenen!
Ik nam op blz. 172 als zeker aan, dat 2 097 152 coups, in 1 048 576 rode en even
zoveel zwarte zouden verdeeld zyn. Er bestaat namelyk geen reden voor het
tegendeel. Dit immers zou stryden tegen de eisen der simple chance, waarby rood
en zwart volkomen gelyke aanspraak hebben. Al zy het nu, dat telkens een der
beide kleuren voorheerst, toch komt er eindelyk steeds een ogenblik van gelykheid.
Om dit te ontkennen, zou men moeten aannemen, óf dat de kleur die vooruit is,
steeds zal blyven voorheersen, 't geen strydt tegen de gelyke aanspraak der andere
kleur, óf dat de kleuren, nadat een daarvan eenmaal is vooruitgeraakt, overigens
altyd aan elkander zouden gelyk blyven, waardoor het eenmaal bestaand verschil
zou worden geconsolideerd. Dit is hierom ondenkbaar, wyl dan de voortdurende
afwykingen - écarts - vermeden werden, die in den aard der zaak liggen, 't geen
ook reeds uit het aanvankelyk vooruitgaan van die ene kleur bleek.
Zeer wel weet ik, dat het aannemen der gelykheid van de kleuren, op 2 097 152
zetten, willekeurig is. Doch de aanmerking hierop vervalt, zodra ik in stede van een
benoemd getal te gebruiken, het aantal der te behandelen zetten op n stel. Ieder
toch zal inzien, dat daarin n/2 keren rood, en n/2 keren zwart moet voorkomen, of
althans dat men op geen andere verhouding een berekening gronden mag, en
hierom is 't ons in dit geval te doen. Ten overvloede de opmerking, dat ik by de
behandeling der simple chance gemakshalve slechts van rood en zwart sprak. Al
wat daarover viel op te merken, is evenzeer van toepassing op alle andere kansen,
die by elken zet de waarde hebben van ½, en welker soort men naar willekeur kan
uitbreiden. Er zyn byv. evenveel kleurvolgende coups, als niet-kleurvolgende.
Evenveel die gelyk zyn aan den voorlaatsten, als die daaraan niet ge-
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lyk zyn. Evenveel die een beginnende serie afbreken tot intermittence, als die haar
maken tot 'n tweeslag, enz.
By al deze verhoudingen zyn ook te voegen die welke op de relatieve frequentie
van even en oneven seriën gegrond zyn. Het getal even seriën bedraagt de helft
van dat der onevene, doch de op deze verhouding gebaseerde coups zyn, evenals
de kans op rouge of noir, onderworpen aan de wet der door schynbaar wisselvallige
afwykingen telkens verbroken - doch juist dáárdoor eindelyk teweeggebrachte gelykheid.
Dezelfde opmerking past op het aantal zetten dat de speler wint of verliest,
onverschillig of hy doorgaande dezelfde kleur kiest, of hy geregeld dan wel nu en
dan en al ware het naar luim alleen afwisselt, of hy voor of tegen de gagnante speelt,
of hy z'n heul zoekt in intermittences of seriën, of hy speculeert op de verhouding
der evene en onevene seriën... altyd blyft de waarde van elke neergelegde mise:
. Niet meer, niet minder.
Deze nogal eenvoudige waarheid...
't Is waarlyk zo overbodig niet, haar den speler voor te houden! Door 't neerleggen
immers van een geldstuk, dat in zyn beurs de waarde had van een eenheid, schynt
hy de mening te openbaren dat
meer bedraagt dan één? Met andere
woorden, er blykt óf: dat de gelyke kans, z'n eenheid tot 2 verhoogd dan wel tot 0
verminderd te zien, hem verkieslyk voorkomt boven de zekerheid dat hy 'n eenheid
bezit; óf: dat hy die kans voor niet gelyk houdt.
Deze eenvoudige opmerking, zou in zekeren zin kunnen volstaan, om alle spelers
van hun systemen te genezen.
In de speelwereld echter is een adagio in omloop, dat die genezing onmogelyk
is. Daar - gelyk elders! - vond men deunen en zegswyzen uit, om de moeite van 't
zelf denken te besparen. De Stuart Mill's der groene tafel zeggen: qui a joué, jouera!
Ik beweer dat er wél een middel bestaat om iemand van 't spel te genezen. Men
moet den patiënt leren rekenen. Rekenen, redeneren met cyfers, behoort tot de
*
Natuurkunde die ik in de Verhandeling over Vrye Studie aanbeveel als probaat
middel te-

*

In den derden bundel der Ideeën. (Zie Deel IV, blz. 313-343).
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gen allerlei soort van bygeloof. De aanbidding van 't rouge et noir is, evenmin als
andere theologieën, bestand tegen den invloed van den Logos, van de Rede. Wie
krankzinnig genoeg is een god te bidden om regen, om droogte, om herstel van
een zieke, zal baat vinden by dezelfde artseny die den speler geneest van z'n vrees
om de gagnante te beledigen, of van z'n vast vertrouwen op een ‘figuur’.
't Is waar dat ik van ‘figuren’ nog niet gesproken heb, en de lezer heeft recht op
uitlegging van dit woord. Niet zonder jacht op zeker soort van finesse, zoeken
sommigen op de groene tafel hun heil in een, meer of min willekeurig vastgestelde,
combinatie van zetten. De zodanigen spelen noch op intermittences noch op seriën,
maar op een vooruitbepaalde byzondere volgorde der kleuren. Men stelt, hoopt of
meent, byv. dat er zal uitkomen: drie keren rood, eens zwart, twee keren rood, vyf
keren zwart, eens rood, eens zwart, en daarna nog een keer rood. Op de door de
Bank verstrekte speelkaartjes, waarin de zetten met een speld worden geprikt, zou
die figuur er aldus uitzien:
NOIR

ROUGE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het spreekt vanzelf, dat de meesten hun verbeeldingskracht niet wagen aan 't
vooruitbepalen van een zéér groot aantal zetten. Wat hun aanleiding geeft om de
gekozen figuur voor waarschynlyker te houden dan 'n andere, is my onbekend.
Misschien
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zouden wy, by nasporing van de redenen, weer aanlanden in de buurt van de
bekende kruisspin. Misschien ook berekende men dat die figuur kon verwacht
worden, omdat ze zich in lang niet had voorgedaan. Dit lang uitblyven is zo vreemd
niet, als men nagaat dat de volgorde van veertien coups zich op 16 384 verschillende
wyzen kan voordoen. Wie dus z'n geluk laat afhangen van de éne manier die
inderdaad komen zál, neemt 'n lot in een lotery van 16 384 nummers, waarin slechts
één prys is. Ik behoef bovendien niet te zeggen, dat er niet de minste reden bestaat
om aan een grillig bepaalde afwisseling de voorkeur te geven, boven een regelmatige
serie die uit een gelyk aantal zetten zou samengesteld zyn. Veertien zwarten, of
veertien roden, hebben evenveel recht op bestaan, als de veertien zetten die ik
zoeven geheel willekeurig tot 'n zogenaamde figuur byeenvoegde. Ik deed dit dan
ook geenszins om my verder te verdiepen in de verwachtingen van winst, die op
zulke spelery gegrond worden. Myn bedoeling is, naar aanleiding van die figuren,
later over te stappen op een geheel ander terrein, op de regelmaat van al wat is.
Ieder speler weet dat elke zet onzeker is. Toch geeft hy telkens aan deze of gene
kleur de voorkeur. Wat beweegt hem hiertoe? Het moet de intuïtieve mening zyn,
dat er door de Natuur zekere orde wordt in acht genomen. Tegelykertyd echter
schynt hy 't vreemd te vinden, als die orde zich duidelyk openbaart. Hierin ligt een
zonderlinge tegenstrydigheid.
Stellen wy, dat het speelkaartje waarop een gehele taille geprikt was, een der
figuren aanbood, die op de volgende bladzyde worden voorgesteld, met welk recht
vinden wy de schynbaar onregelmatige afwisseling in model 1 minder vreemd, dan
de regelmaat in de andere modellen? Sommigen zouden 't zelfs onmogelyk achten,
dat een ganse taille uit intermittences bestond, als in model 2. Uit coups de quatre,
als in 3. Dat ze in twee helften was gedeeld, als in 4. En vooral - doch zonder meer
grond - dat ze geheel en al was samengesteld uit zwarte coups, als in model 5.
By enig nadenken toch moet men toestemmen, dat al die tailles niet alleen mogelyk
zyn, maar dat ieder daarvan evenveel recht op bestaan heeft, als elke andere groep
van zevenentwintig zetten. Toch blyven velen die regelmaat beschouwen als...
onna-
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tuurlyk, en zoeken daarachter iets anders dan den loop van 't zogenaamde ‘lot’. Het
‘toeval’ - met of zonder indiscrete bemoeienis van een god - kan wel tailles leveren
volgens model 1, maar die andere modellen gaan boven z'n kracht! Dat ‘lot’ is hier
dus zwakker dan de mens zelf, dan een kind, ja dan 't hondje Munito op de kermis.
Het zou immers wel in ónze macht staan om uit 'n Quinetse vaas, willekeurig en
met opzet, zoveel keren zwarte balletjes te doen verschynen als ons lustte?
Om deze tegenstrydigheid van opvatting te doen in 't oog vallen, kies ik als
voorbeeld een speler die kreupel, lam of ziek is. Hy zit gevangen, en kan zich niet
naar de speelzaal begeven. Doch zie, hy heeft - door bemiddeling van de H.
Morfondaria zeker - van rood gedroomd. Het treft gelukkig dat-i in 't romantisch bezit
is van een ‘ouden, getrouwen’ bediende, dien hy naar 't Kurhaus zendt, met den
last een geldstuk op de gedroomde kleur te zetten.
De oude-getrouwe komt terug met de boodschap dat de mise verloren is, omdat
zwart uitkwam.
Indien nu onze gevangene beweerde dat dit onmogelyk was, en z'n knecht wegens
oneerlykheid wegjoeg, zou hy handelen als een dwaas. De kans - we zyn hier en
pleine probabiliteitsleer - dat z'n ouwe-getrouwe op eenmaal een dief was geworden,
komt hem kleiner voor, dan dat er ditmaal tegen z'n verwachting een zwarte coup
zou uitgekomen zyn.
Hy gelooft dus den man, en geeft hem nu twee stukken, weder om die te plaatsen
op de rode kleur.
De knecht komt terug met de boodschap dat de slag zwart was. Heeft hy nu die
twee stukken gestolen? Of misschien wel vier? Twee, als hy zich de mise toeëigende
zonder te zetten, vier indien hy ze gezet heeft, en twee daarby won?
Onze gevangene is niet kleingeestig. Hy twyfelt alweer niet aan de
rechtschapenheid van z'n bediende, en zendt hem nogmaals uit, om een mise op
rood te plaatsen, ditmaal van vier stukken.
De slag was zwart.
De knecht wordt daarop uitgezonden met acht stukken...
De slag was zwart.
...met zestien stukken...
De slag was zwart.
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...met twee-en-dertig stukken...
De slag was zwart.
...met vier-en-zestig stukken...
Ik kan hier afbreken. De lezer denke zich nu eens het maximum der mise weg,
en wordt verzocht dit heen en weer lopen in gedachte voort te zetten, tot de heer
z'n knecht wegjaagt als een dief. Vrage: by den hoeveelsten zet men den heer hierin
gelyk durft geven? By den hoeveelsten zoudt gyzelf, lezer, uw ouwengetrouwen
hebben onthaald op 'n onvrindschappelyk consilium abeundi?
Er kan toch niet altyd zwart uitkomen, nietwaar?
Altyd? Neen. Maar ikzelf heb twee-en-twintig zetten van dezelfde kleur achter
elkander gezien, zonder nog te weten of de serie daarmee sloot. De taille was
geëindigd, en ik bleef niet wachten op de volgende die de serie kan hebben
voortgezet. Waarom niet? Oude habitué's spreken van hoger seriën, en de
kansrekening brengt mee, dat ik, die zeer zelden de speelzaal bezoek, niet juist
een der zeldzame állerhoogsten heb bygewoond. Er zouden er geweest zyn van
vierendertig. Wie zich hierover verwondert, verliest alweder uit het oog, dat elke
*
andere vooruit bepaalde groep van vierendertig zetten zich even zelden voordoet.
Elke eerste zet is onmisbaar een afwyking van de gelykheid. De uitgekomen kleur
staat tot de niet-uitgekomene, als 1: 0. Na den tweeden zet is de kans op verhoging
van den écart, even groot als op 't gelyk worden. De kleuren staan dan als 2: 0 of
als 1:1. Op vier mogelykheden

is de som der afwykingen 4, d.i. gemiddeld op elke mogelykheid, één. Dit, gedeeld
door het aantal zetten - in dit geval: twee - zou de gemiddelde afwyking over twee
coups kunnen doen vaststellen op een half per zet. Drie zetten kunnen zich voordoen
op acht manieren:

*

De noemer der breuk waardoor de kans op zulk 'n serie wordt uitgedrukt, is 17.179.869.184.
Het is namelijk de 34ste term der geometrische reeks waarvan de eerste term, en tevens de
rede, twee is.
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De som der afwykingen is 12, of, gedeeld door 't getal mogelykheden, 1½, dat
almede tot het getal zetten staat als 1:2.
Vier zetten vertonen zich als:
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De som der afwykingen is 24. Dit bedraagt op 16 mogelykheden 1½, waaruit zou
voortvloeien dat de vermoedelyke afwyking op vier zetten ⅜ per zet bedraagt.
Deze berekening heeft niet de minste waarde, wanneer men haar toepast op
kleine groepen. En zelfs komt ze ongerymd voor, daar alle écarts uit gehele zetten
bestaan, en alzo elke breuk ondenkbaar is. Dit is echter de gewone fout van 't
gemiddelde. Ik geloof niet, dat men op andere wyze tot een oordeel over de
vermoedelyke afwykingen op een groter aantal coups geraken kan. Als handleiding
voor wien dit wenst te beproeven, de volgende opgave:
Getal
zetten

1

Mogelykheden Som
Gemiddelde
Gemiddelde
van
der afwykingenafwyking
afwyking
samenstelling
op één groep per zet
der groep
2
2
1
1

2

4

4

1

½

3

8

12

1½

½

4

16

24

1½

⅜

5

32

60

1⅞

⅜

6

64

120

1⅞

5/16

7

128

280

2 3/16

5/16

8

256

560

2 3/16

35/128

9

512

1260

2 59/128

35/128

10

1024

2520

2 59/128

63/256
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Enz. Enz. Het is my niet duidelyk in hoeverre deze berekening kan worden
overeengebracht met de wortelverhouding die ik aanvoerde op blz. 180. Ook zie ik
niet in, hoe ze den speler baten kan. Ten eerste weet hy niet aan welke zyde de
afwyking plaats hebben zal, en daar elk der beide kleuren gelyke aanspraak heeft
op vóór zyn, volgt hieruit ten tweede: dat by elken overgang het punt van volkomen
gelykheid moet bereikt en gepasseerd worden. De loop der zetten is een
voortdurende stryd tussen afwyken en gelyk worden, en kan vergeleken worden
met het op- en nedergaan der armen van een balans.
Dat dit oscilleren ons minder regelmatig toeschynt, ligt hierin dat we gewoonlyk
geen acht slaan op de oneindig vele soorten van evenwicht, die door de natuur der
dingen moeten bereikt worden. Oppervlakkig byv. zou de symmetrie vorderen dat
er na:
NOIR

ROUGE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
een rode zet volgde, omdat de zwarten zes coups vóór zyn. Doch tevens zien we
in dit schetsje tien zetten die ‘kleur volgen’ en slecht drie die niet overeenkomen
met den vorigen. Om den wille der gelykheid in dat opzicht alzo, zou de vyftiende
zet, ná rood, een zwarte moeten zyn. Doch in dat geval werd de coup de trois van
rood met 'n oneven zet gesloten, hetgeen dan reeds de vierde keer wezen zou,
zonder 'n enkele even serie. Hieruit zou te besluiten vallen, dat de vyftiende zet
rood zal we-
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zen, en wel om dien drieslag tot een coup de quatre te maken. Maar in dat geval
stuiten wy weer op de aanspraak der kleine seriën en intermittences, die in ons
schetsje niet genoeg vertegenwoordigd zyn. Ook zy moeten hun achterstand inhalen,
en er is dus als vyftiende zet een zwarte te verwachten... of een rode! Zó is het!
Want wy verliezen ons in onzekerheid.
En nu sprak ik nog niet eens van het oscilleren der afwykingen, van het afwyken
der écarts, die op zichzelf, evenzeer als elke zet, dan eens intermitteren, dan weder
gedurende enigen tyd hoofdig denzelfden kant kiezen. Ook hierin komt eindelyk
gelykheid, maar niet dan ten koste van aanhoudende schynbare onregelmatigheden,
waarop de speler geen systeem gronden kan. Helaas, ik begin te vrezen dat myn
studiën onbruikbaar zyn ‘pour gagner à la banque’. Gelukkig, dat er in die behoefte
door andere professeurs de jeu wordt voorzien. Men beweert zelfs dat Schlungelhans
z'n vryen tyd in het tuchthuis, aan een système infaillible besteedt...
In de veronderstelling dat-i niet rekenen kan, ken ik hem meer kans op welslagen
toe, dan aan myzelf, en ik geef den lezer verlof, de vruchten van zyn loisir met
verlangen tegemoet te zien. Myn onderzoekingen leiden vooralsnog niet verder dan
tot de zekerheid, dat de uitslag van elken coup even onzeker is als van alle andere,
en dat men dus alleen in een zeer byzonder geval reden hebben zou
te verkiezen boven m.
Dit geval zou aldus kunnen worden gedacht. Iemand bezit m, en moet een reis
doen, waartoe meer dan m, doch niet meer dan 2 m (stel r) nodig is. Om het
ontbrekende te verkrygen, zou hy daarom moeten schryven, doch het wachten op
antwoord veroorzaakt hem o onkosten. Indien hy nu z'n m neerlegt op de simple
chance, heeft dit geld, als mise, voor hem meer waarde dan toen hy 't in z'n beurs
had.
By verlies namelyk, heeft hy een negatieve bezitting van o + r. M.a.w. hy heeft
niets in kas, en moet onkosten en reis betalen. In geval van winst, bezit hy 2 m - r.
Hy vermydt de uitgaven voor 't wachten, en kan de reis bekostigen.
Wanneer hy niet speelt, houdt hy m in kas, doch is onkosten en reis schuldig. Zyn
bezitting is dan: m - r - o.
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Daar nu evenwel de gemiddelde waarde der beide mogelykheden, als hy wél speelt,
neerkomt op:

blykt er, dat m, als mise op de simple chance, ½ o (d.i. de helft der te maken
onkosten) meer waard is dan in z'n beurs.
Het spreekt vanzelf, dat deze conclusie onjuist wezen zou, indien men o/2 kleiner
stelde dan m/74 of m/79, dewyl in dat geval de kans op 't uitwinnen der onkosten
niet zou opwegen tegen de zéro of refait.
Men wordt voorts uitgenodigd, het door my gekozen voorbeeld van urgentie uit
te breiden tot voorvallen van groter belang. Ik sprak slechts van reiskosten, en van
één zet op de simple chance. Het ligt voor de hand, dat 'n koopman er groot belang
by hebben kan, op een bepaald ogenblik over zekere som te kunnen beschikken,
welker verlies minder schade toebrengt, dan er voordeel kan worden verwacht van
mogelyke winst. Er wordt beweerd dat dit aan de Frankforter beurs redelyk wel
bekend is, en dat het speculeren in staatspapieren vry geregeld wordt afgewisseld
met het beoefenen der theorie van de simple chance. Waarom dit steeds ‘onder de
roos’ geschiedt, begryp ik niet. De effectenlui zullen zich toch niet in 't hoofd halen,
dat zy derogeren door 't verplaatsen van hun kantoor naar de groene tafel?
Ja, dat menen zy!
Het is koddig, pretentieus, onoprecht, huichelachtig, of misschien in plaats van
dit alles: dom, maar 't is zo!
En niet effectenlui alleen. Ook andere speculanten...
Daarvan iets in een volgend hoofdstuk.
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Foei!
Ik begin enigszins in te zien waarom Adolf my de taak oplegde, iets mee te delen
omtrent de gewaarwordingen van dien luchtreiziger. Hy zal daarmee zekere oefening
in 't beschryven beoogd hebben. Laat ons zien of ik enige vrucht heb getrokken van
z'n zonderlinge lessen. Ik erken dat de lezer recht heeft op een niet al te
oppervlakkige schets van wat er in 't gemoed der spelers omgaat.
Doch zie, met psychologie houden de Guides en Führer in Wiesbaden zich niet
op. Uit die boekjes kan ik alleen overschryven, dat de speelzalen allerprachtigst zyn
ingericht.
Waarom toch? Is 't dan zo volstrekt nodig, dat de daar aangebrachte weelde den
bezoeker sart met den toeroep: ik ben zo zeker van m'n winst, dat het overbodige
moeite wezen zou myn welvarendheid te verbergen?
Men moet erkennen dat dit pronken met overwicht zeer oprecht is, en dat ook
hier alweer het spel, of liever de wys waarop 't aan zulke openbare banken wordt
uitgeoefend, zich doet kennen als by uitnemendheid eerlyk.
Onze effecten-handelaars... doch we behoeven de tegenstelling nu juist niet in
den papierhandel te zoeken. Liever verhaal ik een klein voorval dat ik voor omstreeks
tien jaren te Amsterdam bywoonde.
Er zou een tabaksveiling worden gehouden in den zogenaamden Brakken Grond.
Zonder het minste voornemen om mee te dingen, was ik daar tegenwoordig. Het
locaal was vol makelaars en ‘patroons’. In weerwil van de op Adolf's aandrang
beoefende gymnastie, zie ik geen kans te beschryven wat eigenlyk een ‘patroon’
is, en waarin de functiën van ‘makelaar’ bestaan. Ik geloof dat 'n makelaar... neen,
ik waag er my niet aan. Al wat is, moet wezen. Dus zal ook het makelaarschap wel
z'n reden van bestaan hebben, en een onmisbaren schakel uitmaken in de keten
die 't Heelal...
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Wel zeker, zonder makelaars geen Heelal. En zonder ‘patroons’ ook niet.
Al die onmisbaarhedens dan, liepen bedryvig heen en weder. Ze spraken, praatten,
fluisterden, noteerden, rookten... neen, roken deden alleen de patroons. Ieder moet
op z'n plaats blyven, zoals de juffrouwen Pieterse zeiden. En nog 'n ander
onderscheid merkte ik op. De makelaars waren beleefder, en minder ongedwongen
in kleding en beweging. Het kwam me voor, dat er in 't modern liberaal
maatschappelyke-standstelsel zo ongeveer tien makelaars op één patroon gaan.
Gaarne had ik hiervan iets meer geweten, maar 't opensnyden zou me kwalyk
genomen zyn, en ik moest dus berusten in de niet zo heel gemakkelyke mening,
dat ik 'n ganse vergadering van mensen voor me zag. Fatsoenlyk waren ze altemaal.
De derde man - ik spreek nu van de patroons, natuurlyk - was ouderling of diaken.
Op eenmaal bemerkte ik, dat er iets byzonders geschied was. Men drong byeen,
scheen te luisteren naar iemand die 'n bericht meedeelde, gaf blyken van
belangstelling in 't vernomene, en bracht het aan anderen over. Zodra 't my mogelyk
was een der zeer bedryvige lieden - bedryvig, niet zozeer omdat ze iets verrichtten,
maar omdat ze heen en weer liepen als mensen die wat te verrichten hebben zodra 't mogelyk was 'n ogenblikjen aandacht te mynen, vroeg ik naar 't zo belangryk
schynend nieuws? - Overstroming op Java... telegram van Alexandrië... tabaksoogst
Rembang... totaal vernield...
Lezer, ik gis dat ge nu reeds het ogenblik van aankomst dier tyding in verband
brengt met...
- Wel zeker, een manoeuvre om de pryzen op te jagen!
Zo wás het! Maar ik verklaar u, op gevaar af van door te gaan voor ál te naief,
dat ik daaraan niet dacht. Dit gebrek aan - amerikaanse - smart komt myzelf thans
vreemd voor. Doch wáár is het, dat ik half schertsend, maar te goeder trouw, een
der verkopende ‘patronen’ met wien ik in betrekking stond, geluk wenste met den
hogen prys dien nu waarschynlyk z'n tabak behalen zou. Hy liet zich dit aanleunen,
en tevens dat ik - zonder erg, nog altyd - de ontvangst van dit bericht op dien dag
en dat uur zo toevallig noemde.
Iemand die daarby stond, en myn woorden gehoord had, vroeg
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my 'n ogenblik daarna, of ik inderdaad meende dat hier toeval in 't spel was?
Er ging me een licht op - de lezer zal vinden dat het wat laat kwam - en ik zocht
m'n vriend, den ‘patroon’ weder op, om hem ernstig te vragen, wat er van de zaak
was? ‘Er wordt beweerd dat die tyding vals is, zeide ik, en uw eer vordert alzo...’ Ikzelf heb de telegram van Alexandrië, aan 't huis S. & Cie - ook ‘patroons’ natuurlyk
- gelezen, antwoordde hy, zonder te willen treden in nadere verklaringen, die ik toen
ook niet meer nodig had. Eenmaal aangespoord tot opletten, ben ik niet veel minder
scherpziend dan 'n gewoon mens. 't Ging volstrekt niet boven m'n begrip dat het
huis S. & Cie, voor gezamenlyke rekening met andere ‘patroons’ een dépêche uit
Alexandrië bestellen kon. Minder helder is 't me nog altyd, hoe lieden die gewoon
zyn te leven in zo'n atmosfeer van bedrog, zich laten foppen door middeltjes die
dan toch in hun eigen kring reeds lang als versleten moesten zyn terzyde gelegd.
Dit nu wenste ik den lezer te verzekeren, dat nooit 'n speelbank een cent betaalde
aan telegrammen uit Dodona, Delfi of 's-Gravenhage, om 't publiek te moveren
ditmaal eens flink z'n geld op nummer zoveel, of op een der kleuren van de groene
tafel te zetten...
Daar is-i waarachtig... m'n tabakspatroon uit den Brakken Grond! Hy treedt de
speelzaal binnen met weifelenden tred, als ware hy bevreesd zich vuil te maken
aan den zindelyk gecireerden grond. Mevrouw hangt aan zyn arm, en aan den haren
een tal van braceletten, die misschien familie zyn van zo'n Alexandrisch telegram.
Ook lees ik duidelyk 'n Rembangse oogstvernieling in de gouden ketting die 't mens
torst.
De lezer mene nu niet dat ik, over 't geheel genomen, de hollandse dames
beschuldig van al te ‘opzichtig’ toilet. Doch wáár is het, dat m'n amsterdamse
tabakspatrones, in uitstalling van kostbaarheden, wedyveren kon met de meest
voyante dame van de demi-monde. Dat evenwel haar prullen echt waren, en die
der anderen soms... nu ja, niet ieder heeft te beschikken over 'n flinken bandjir op
z'n tyd!
Och, de stumperd!
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Zyzelf zou gewis heel vreemd hebben opgezien, als ze dezen uitroep gehoord had.
Ik rilde opeens van medelyden.
Ziehier waarom.
Verbeeld u lezer, dat ik een trouwe stamgast ben van 't Wiesbader museum. Ik
heb namelyk een minnares in dat gebouw, en door 'n ondeugendheid van Semi-ur,
dien ik heel onverwacht naast me zag, toen ik berekende hoeveel bouws tabak m'n
studie-exemplaar om den hals droeg, nam 't mens op eenmaal de trekken van m'n
beminde uit het Museum aan. Dit nu op zichzelf zou geen reden geweest zyn haar
'n stumperd te noemen - de rang van beminde is zo laag niet! - maar... maar...
Ik zal 't u dan maar zeggen. De myne bevindt zich sedert 'n paar duizend jaar in
den onaangenamen toestand van skelet. Het is of was 'n oud-Germaanse dame ja dame, dit zou ik kunnen bewyzen - die zich 'n paar honderd jaar voor Christus
allerverdrietigst verrekend heeft. Haar nog altyd prachtig-gave tanden en kiezen
wyzen uit dat ze niet veel ouder dan vier- of zes-en-twintig jaren kan geweest zyn,
toen ze zich begraven liet, in de mening natuurlyk, dat men haar met rust laten zou
onder den tumulus. Mis! Nieuwsgierige oudheidzoekers matigden zich 't recht aan,
haar afzondering te storen. De tumulus werd weggespit, men kalfaterde zo goed
mogelyk de stukken en brokken van 't geraamte, maakte van alles een vry volledig
geheel... en daar ligt nu m'n vriendin op den rug, in 'n glazen kast, te kyk voor ieder
die 't besef heeft dat er te Wiesbaden nog andere merkwaardigheden te zien zyn
dan de Speelbank. Gelukkig is 't getal van dezulken zo heel groot niet, en ik ben
zeker dat onze tabaksman daartoe niet behoort.
Dit nu doet me genoegen voor hem. Semi-ur mocht hem eens den streek spelen,
waarop-i my vergastte naar aanleiding van... nu ja, zelfs 'n gnoom heeft iets nodig
als punt van uitgang, en lykt daarby op 'n poëet. Het middel waardoor m'n
ondeugende begeleider - als zodanig scheen 't mannetje me terzyde te staan - my
in de dikke Hollandse dame, myn Germaanse Sarah deed zien, was haar gouden
halsketting! Dát droomde 't mens niet toen ze zich voornam plezier te hebben van
't zwoegen onder zo'n vracht metaal!
Ach, ook m'n arme Sarah had zware ringen om hals en polsen,
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ja zelfs om de enkels. Wie kan ons zeggen hoeveel Germaanse deernen haar
eenmaal benyd hadden om al dat brons!
Ik bemerkte nu dat ook m'n Amsterdamse met begerigheid werd aangestaard
door... deernen. Germaanse dan, gallische of britse. In meer bekyk had zich m'n
Sarah nooit verheugd. Semi-ur vertaalde my handig den blik dien een zo-even
gedecaveerde avonturierster op de halsketting van de tabaksvrouw wierp: Sapristi...
tout cela vaut bien trois mille francs chez ma tante! Comme je me rattraperais à la
rouge!
Haar tante... nu ja, dat is 't pandhuis, gelyk ieder lezer weet. Anders zou ik 't hier
by zeggen, omdat ik niet gaarne onduidelyk ben.
Toen die hartelyke ongesproken uitboezeming me in 't gemoed klonk, dacht ik
aan Sarah's brons, omhelsde in gedachte m'n rammelende geliefde, en door 'n zotte
concatenatie van denkbeelden...
- Alles is in alles, fluisterde Semi-ur.
...de sjaal viel af. De zyden japon viel af. Corsage en bovenrok vielen af. Nog een
en ander viel af. Het onmisbaarste... doch neen, om niet indecent te worden noem
ik liever wat er overbleef. Niets!
Niets dan de ringen en de kettingen.
- Ga voort met decentraliseren, gebood nu de kleine Semi-ur, alsof-i Thorbecke
zelf was. Zie dóór!
Dit wilde ik wel, maar 't lukte niet zo spoedig, omdat ik enigszins in de war raakte
door 't vreemde schouwspel. De dame was zeer... lyvig, en als ikzelf niet haar
zo-even had uitgekleed, en vry zeker ware geweest van de onmogelykheid dat ze
zich opeens kon hebben weggegoocheld, zou ik waarlyk op 't denkbeeld gekomen
zyn dat ze zich, om my te plagen, had laten vervangen door 'n reusachtige
termietkoningin.
De lezer weet, en daarom behoef ik ook dit alweer niet te zeggen, dat de koningin
der witte mieren zich voordoet als 'n vormloze klomp halfgesmolten vuil kaarssmeer.
Zo nagenoeg zag m'n studie-exemplaar er uit, en juist was ik van plan haar te
schaken...
Zeker, 't was zo'n dwaas voornemen niet, rond te reizen met die mierenkoningin,
als remedie tegen de heerschappy der zinnen!
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...toen ik op Semi-ur's bevel dóórzag: de huid volgde de kleren. Pezen, zenuwen,
spieren... alles droop af en weg van den vetklomp, alles op 't goud na. De omstanders
zouden zeker verdronken zyn in den vloed van al dien afval, indien ze 't minste
besef hadden gehad van zo'n zonderlinge vleesverhuizing. Maar de zaak deerde
hun niet, omdat ze niet wisten wat er voorgevallen was. Ook scheen niemand te
bemerken hoe gek het stond, toen 't horloge van onze toeriste beklemd raakte tussen
de valse ribben, en na enige vergeefse pogingen om zich los te maken uit het
gedrang, slingerend te land kwam in de ruimte waar ze vroeger heel zorgvuldig haar
buik bewaarde. Nooit vergeet ik 't verbaasd gelaat van dat instrument. Ik spreek
van 't horloge. Als vragend om wat opheldering stak het z'n kleinen wyzer naar 't
linker schouderblad uit, en telde met den groten de wervels van de ruggegraat. De
nauwkeurige lezer kan uit deze byzonderheid berekenen dat het vyf, zes, zeven
minuten over half tien was, en tevens dat de gedaanteverandering juist drie minuten
geduurd heeft. Dit tydsbestek namelyk is nodig, maar dan ook tevens voldoende,
om inzicht te krygen in 't gehalte van echt nederlands burgerlyk reisfatsoen, iets
anders nog dan 't gewone buurt- en huisfatsoen. Wat my betreft, ik wist reeds
waaraan ik my te houden had, toen de grote wyzer de derde rib telde, en wachtte
slechts 'n paar ribben langer, om zeker van m'n zaak te zyn, en my te vrywaren
tegen de altyd onaangename verdenking van overyling.
By dezelfde gelegenheid bemerkte ik dat onze tabakspatroon z'n genegenheid
had weggeschonken aan een exemplaar van lager anthropologisch standpunt, dan
ieder welgeaard frenoloog zal moeten toekennen aan myn Sarah. Deze namelyk
mag zich verheugen in 't bezit van een fraaien Kaukasischen langschedel, terwyl 't
geraamte in de Kurzaal zich levenslang met 'n doodeenvoudigen
Kalmuks-touranischen rondkop scheen beholpen te hebben. Als 't mens er mee
tevreden was, my wel! Misschien was dat ding in den kring waar ze zich bewoog,
voor haar gebruik voldoende, en 't zou dus van kleingeestigheid getuigen, haar dit
kwalyk te nemen. Toch kon ik me niet onthouden verband te zoeken tussen de
weinige moeite die de Natuur had ten koste gelegd aan haar kop, en zekere
preutsheid waarmee ze
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neerzag op alles wat haar omringde, en vooral op 't betrekkelyk onschuldige rouge
et noir. Dat haar gebit niet te vergelyken was by dat van m'n favoriete in 't Museum,
nam ik minder kwalyk. Ik schreef die onvolkomenheid heel goedig toe aan 't gebruik
van koek en warme dranken. 't Raakt het ras niet.
Ras... ras... ik daag elk ras ter wereld uit, na te doen wat Mevrouw de
tabaksprinses met 'r neus deed?
Ze trok hem op.
Geen anatoom zal me geloven, maar waarachtig ze trok hem op! My komt die
manoeuvre voor, als een triumf der fatsoenlykheid. Onthoud dit lezer, en beproef
gy uw kracht eens aan zo'n kunststuk, als gy niets meer zult aan hebben dan wat
beenderen en een gouden ketting. Ik zet het u in tienen.
Op eenmaal begon ik nu in te zien - en 't was voor 't eerst niet - met hoeveel
gnomen-vernuft de kleine cicerone m'n indrukken en gedachten hanteerde. Eerst
deed hy me verlieven op de jeugdige kiezen van de tweeduizendjarige Sarah. De
schalk wilde dat ik haar beeld voortdurend in 't gemoed dragen zou, om door de
herinnering aan haar bronzen tooi terstond gereed te zyn tot assimilatie, by 't zien
van al dat tabaksgoud. Daarop volgde heel geleidelyk 't ontkleden. Dichters staan
voor niets. De bliksem zelf zou zich hebben laten weerhouden door 't zyden weefsel
van haar kleed, en ik, schryver, poëet en barbaar, drong dóór... verder, dieper... o
Vesale!
Wel zeker! Als m'n lieve Sarah daar naakt te kyk lag in een glazen kast, hoefde
ik toch geen omslag te maken met dat vreemde mens. Dit had Semi-ur precies
uitgerekend, en langs dien vreemden maar zekeren weg leidde hy my en den lezer
tot de opmerking:
hoe 'n fatsoenlyke hollandse vrouw, die zichzelf en de firma van m'nheer
respecteert, na 't verlies van al haar spieren, nog altyd fatsoenskracht genoeg bezit
om den neus op te trekken voor zaken, die... wel beschouwd, niet zo heel veel
schandelyker zyn dan zekere telegrammen uit Alexandrië.
De conclusie van dit hoofdstuk is alzo: die speelzalen zyn ware Brakke Gronden
van onzedelykheid, en Mevrouw Van der Bandjir neemt zich vast voor, al haar
nichten, neven, kennissen, buren en vereerders te waarschuwen tegen 't verfoeilyke
spel.
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Ik had hier vrede mee. Na 't mens weer behoorlyk in vlees en kleren gezet te hebben,
liet ik haar de zaal verlaten in de vaste overtuiging dat ze nu precies wist ‘wat er
alzo op badplaatsen voorvalt’. Ze zal daarmee effect maken op de krans: 'n
specialiteit van reisindrukken en nauwgezette zedelykheid.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

205

Priesters, truffels en speelbanken
...ne sont pas ce qu'un vain peuple pense!
Zó sprak de onnozele Tartuffe, en omdat er anderhalf voet tekort kwam aan de
maat, liet Molière hem 't vers aanvullen met: les prêtres.
Lodewyk XVIII was 'n vraat, of 'n lekkerbek, of 'n gourmand, of 'n glouton. In een
of meer dezer hoedanigheden hield hy veel van truffels. Doch zie, z'n dokter had
hem die lekkerny verboden, omdat Z.M. wat overvoerd was, en aan 't pootje leed.
Toen nu de welmenende geneesheer z'n patiënt eens betrapte by 'n sterk getruffelde
leverpastei, en zich gereed maakte tot 'n dokterlyke berisping, sloot Louis hem den
mond met...
De koning had gelyk. Wie niet weet wat-i zeggen zal, moet citeren. Stuart Mill
zegt...
Ach, er was nog geen Stuart Mill in die dagen! Lodewyk, minder gelukkig dan
onze publieksprekers in de Kamer, moest zich behelpen met Molière, en diens
armen Tartuffe: les truffes, beste dokter, zeide hy,
les truffes ne sont pas ce qu'un vain peuple pense!
Zo verantwoordde zich de koninklyke boeteling, en de dokter was ontwapend.
Lieve lezer, wees nu eens even inschikkelyk als die dokter, en geloof me op m'n
woord van reisindrukbeschryver: het publieke spel aan de badplaatsen is niet ce
qu'un vain peuple pense.
Die vrouw met 'r neus, of zonder neus, van zo-even, had ongelyk. De goede God
beware my voor de onhebbelykheid, al m'n lezers en lezeressen zo tot op 't been
toe uit te kleden als ik haar deed. Maar 'n klein hoekje wil ik toch oplichten van de
jurk waarmee de wereld veel lelyks bedekt. Ik wenste dat de afkeer waarmee men
fatsoenshalve 't hazardspel beschouwt, een redelyken grond had. Hieruit namelyk
zou te besluiten zyn,
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dat er buiten de speelzaal een maat van eerlykheid en loyauteit gevonden wordt,
die 't minachten van wat daarbinnen voorvalt rechtvaardigen zou. Maar... dit is zo
niet! Evenals de geringste myner lezers heb ik veel ondervinding, en al sta ik in
opmerkingsvermogen en scherpzinnigheid enigszins beneden al m'n landgenoten
- Haags Kamerpeil - zal men my toch enig recht van beoordeling toekennen omtrent
zaken die ik onderwierp aan een gezette studie, gelyk men bemerken zal dat ik met
het spel en... sommige andere dingen gedaan heb.
Het komt my dan voor, dat de openbare speelbanken, in stelligen zin, doch vooral
vergelykenderwyze, zeer eerlyke loyale inrichtingen zyn.
Sedert enigen tyd is het mode geworden, op die banken te schelden.
Moraliserende couranten wedyveren daarin met gedecaveerde spelers. De eersten
tasten het spel in principe aan. De laatsten beweren dat het onlangs ‘by gelegenheid
van die fameuze déveine onmogelyk zuiver kan toegegaan zyn!’
Op- en aanmerkingen van de laatste soort wil ik 't eerst beantwoorden.
Ieder speler meent dat hyzelf 'n soort van mikpunt voor de slagen van 't lot is.
Deze waan is kinderachtig, hoogmoedig, bekrompen... maar ze heerst overal. ‘Dat
nu ook juist my zo'n vreemde samenloop treffen moest!’ heet het. In dit ‘juist my’
ligt het zwaartepunt van de dwaling. Wie z'n persoonlyk belang weet te abstraheren
en met wysgerige onverschilligheid het geheel overziet, zal bemerken dat het ‘lot’
niet de minste notitie neemt van ieders ikheid, en met koude rechtvaardigheid z'n
slagen of gunstbewyzen rechts en links uitdeelt, naar de wet van oorzaak en gevolg.
De loop der kansen leidt tot evenwicht, doch deze balans kan niet anders worden
verkregen, dan door stipte verrekening van eindeloze afwykingen. Indien nu zulke
afwyking een speler benadeelt, komt het hem voor, eerst dat juist hy zo byzonder
ongelukkig is, en later beschuldigt hy de Speelbank van oneerlykheid. Zowel het
‘lot’ als de Bank zyn volkomen onschuldig.
Om van het eerste overtuigd te zyn, behoeft men zich slechts een weinig toe te
leggen op de kennis der arithmetische verhoudingen. Het arme ‘lot’ kán niet
rechtvaardig wezen om-
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trent allen, zonder telkens den eenling te benadelen, en daar nu elk op z'n beurt de
rol van dien eenling vervult, om zyn aandeel te leveren tot de harmonie van 't geheel,
meent ieder dat juist hy de uitgekozen wryfpaal is voor de nukken van het toeval.
Deze mening verraadt wel gebrek aan doorzicht, maar is op verre na zo dom niet,
als de klacht over oneerlykheid van de Bank. Men verliest uit het oog, dat de Bank
met het voor- of nadeel van elken speler op zichzelf beschouwd, volstrekt niet te
maken heeft. A. zet op rood, B. op zwart. Eén der beide kleuren - van zéro of refait
spreek ik nu niet - komt uit. De Bank behoeft alzo den inzet van A. en B. slechts by
elkaar te schuiven en toe te wyzen aan den speler die op de winnende kleur gezet
heeft. Het is haar volkomen onverschillig, aan wien dezer twee zy de som van de
beide mises uitbetaalt. Dat dit niet ieder in 't oog valt, wordt veroorzaakt door de
aanhoudende afwisseling der personen die gezamenlyk voorstellen, wat ik
gemakshalve A. en B. noemde. De som der zetten aan de rode zyde bedraagt op
den duur juist zoveel als de som der zetten aan den zwarten kant, en daar nu tevens: op den duur - rood evenveel keren wint als zwart, is de Bank slechts de
tussenpersoon die óf de in 't begin verloren mises bewaart, om ze aan later winners
uit te betalen, óf die - indien de speler met winnen begint - het nodige voorschiet tot
op 't ogenblik dat verliezende spelers haar dat bedrag rembourseren. Dat de
verrekening van deze sommen meermalen enige uren, dagen, ja misschien soms
weken, wordt uitgesteld, ligt in de rede, doch dat die verrekening vroeg of laat plaats
vindt, is zeker.
Gesteld dat 'n speler die een goudstuk opzette, negen keer achter elkander wint,
zonder iets van de daardoor telkens verdubbelde mise terug te nemen, dan zou hy
5110 gulden gewonnen hebben. Daar het maximum der mise 4000 gulden is, moet
hy nu, indien hy wil voortgaan zo hoog mogelyk te spelen, 1110 stukken van de
massa afnemen. Stellen wy dat hy daarop nog twintig keren wint, dan heeft de Bank
ruim tachtig duizend gulden verloren, d.i. voorgeschoten. De veine van dien enen
speler wordt langzamerhand geboet, óf door hemzelf als-i doorspeelt, óf door 'n
ander, óf door vele anderen gezamenlyk. Het komt voor, dat zulke veines, in plaats
van terstond door tegen-
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veines te worden veronzydigd, elkander opvolgen. Dit verandert niets aan de zaak.
Het kapitaal der Bank is groot genoeg om 't hoofd te bieden aan alle binnen de
grenzen der waarschynlykheid gelegen afwykingen. Ze heeft dus den tyd tot
afwachten van de likwidatie der kansen, die gewis komen zal.
Deze likwidatie zou evenwel onmogelyk wezen, zonder 'n aaneenschakeling van
tegenspoed voor sommigen, die dan niet inzien dat zy de terugbetaling leveren van
wat de Bank aan anderen - aan henzelf misschien in gelukkiger ogenblikken - heeft
voorgeschoten. En omgekeerd, waar zulke hier veronderstelde grote winsten niet
behaald werden, moet de schynbaar onregelmatige tegenspoed der spelers dienen
tot verevening van gelukkige kansen die later zullen opdagen. Dat zulke betere
kansen niet juist altyd, of liever zelden, dezelfde persoon ten deel vallen die bydroeg
tot de betaling, verandert niets aan de verhoudingen van 't spel in 't algemeen. Wie
met winst begint, kán later verliezen. Doch de kans op later winst van iemand die
met verlies begon, is veel geringer. Deze verloor soms den moed, doch byna immer
de nodige middelen om voort te gaan, en de verevening af te wachten. Hierin ligt
dan ook het doorslaand overwicht van de Bank. Waarschynlyk zouden haar
dividenden veel lager zyn, indien zy zich met het uit zéro en refait voortvloeiend
kassiersloon moest vergenoegen. De betrekkelyk kleine kapitalen waarover ieder
speler te beschikken heeft, zyn niet bestand tegen de nadelige afwyking die ieder
op z'n beurt treffen moet, terwyl de Bank, altyd kunnende doorspelen, verzekerd is
het verlorene vroeger of later te zullen terugwinnen.
Een treffend voorbeeld is daarvan, volgens de couranten, geleverd door zekeren
Garcia, een speler, die door aanhoudende veine - afwykingen in het nadeel der
Bank - enige millioenen gewonnen had. De man speelde door, en eindelyk keerde
de kans. Er bleek nu, dat de Bank hem die millioenen slechts enige maanden geleend
had. De afwyking van kans herstelde de gelykheid, door even hardnekkig om te
slaan naar de bankzyde, als ze vroeger aan Garcia's kant geweest was, en de man
verliet Homburg, naar men my verzekert, zonder 't minste vermogen. Ik las onlangs
in de courant, dat-i thans kellner is in een kroeg te Monaco. Sic transit!

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

209
Nog eens herhaal ik hier de opmerking dat de door 'n speler behaalde winst, evenals
in dat voorbeeld, gewoonlyk door hemzelf weder verloren wordt, terwyl de likwidatie
van het door hem geleden verlies - omdat hyzelf niet kan dóórspelen - ten voordele
van andere spelers plaats heeft, die evenwel op hún beurt ook weder met verlies
eindigen. Doch er bestaat niet de minste grond om by een zo natuurlyk te verklaren
loop van zaken, aan oneerlykheid der Bank te denken. Dan immers had zy de winst
van dien Garcia niet zo hoog laten oplopen, op 't gevaar af, dat hy zich eensklaps
zou hebben verwyderd met z'n buit.
Zodra men de administratie der speelbank beschouwt als verbindingspunt tussen
de spelers onderling, vervalt alle verdenking van deloyauteit. Misschien beweert
die Garcia - een schelm: hy werd te Parys veroordeeld wegens diefstal in den cercle
van den hertog Grammont-Caderousse - misschien beweert hy dat het verliezen
der - toch eerst door hem gewonnen - millioenen, op onzuivere wys plaats vond.
Dit is zo spelers-manier. Maar eilieve, waarom liet hem dan de Bank dat geld winnen?
En meer nog. Gesteld dat men later op oneerlyke wys al de door hem gezette mises
wist te doen verliezen, wie of wat belette dan 't overige Publiek tégen Garcia te
zetten, en aldus zoveel, of meer nog, van de Bank te halen, als die speler in z'n
winstperiode van haar trok?
Doch bovendien, de wyze waarop onder de ogen van 't Publiek de kaarten worden
gemengd, gecoupeerd en gelegd, laat geen bedrog toe. By de roulette is 't zelfs
vergund zyn mise te plaatsen, nadat cylinder en kogeltje in beweging gebracht zyn,
zodat 'n croupier, die belast was met de oneerlyke poging om invloed uit te oefenen
op den loop en 't vallen van den kleinen kogel, niet eens tydig weten kan hoe hy
dien invloed zou moeten besteden om den speler te benadelen. Kort voor den val
van 't balletje ook, kan men de mise naar willekeur nog verplaatsen.
En al ware dit alles zo niet, al kón de Bank haar talryke geemployeerden africhten
tot oneerlykheid, dan nog zou zyzelf daarvan 't eerste slachtoffer wezen. 't Ligt
immers in de rede dat die geëmployeerden daarvan door middel van compères
terstond zouden misbruik maken. Een croupier die de kunst
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verstond, het Publiek te bedriegen ten voordele van de Bank, zou al 'n zonderlinge
schelm moeten zyn als-i zo'n handigheid niet toepaste in eigen voordeel. Stipte
eerlykheid is dus voor de speelbanken een voorwaarde van bestaan. Dit wat de
loyauteit aangaat van die inrichtingen op zichzelf beschouwd.
En... vergelykenderwyze?
Het is my een raadsel, hoe men, acht slaande op den toestand der wereld in het
algemeen, zich verontwaardigd durft tonen over het bestaan der speelbanken. Is
dit kortzichtigheid? Domheid? Of moeten wy het angstvallig uitziften der mug en 't
slordig doorlaten van kemels, toeschryven aan huichelary?
Gy die voorgeeft zo byzonder innig te gruwen van 't rouge et noir, weet ge dan
niet wat er naast u voorvalt? De administratie en de aandeelhouders van zo'n
Speelbank trachten winst te behalen. Dit hebben ze met alle andere ondernemers
en speculanten gemeen. Maar vindt gy ergens zoveel oprechtheid in 't omschryven
der verplichtingen? Zoveel stiptheid in 't nakomen? Met welke onderneming ook op
financiëel gebied men de Speelbanken vergelykt, nergens zal ieder die daarmee in
aanraking komt, zo zeker kunnen staat maken op de vervulling van 't uitgeschreven
program. Nergens ook worden de rechten der geldstorters duidelyker en bondiger
omschreven. De Bank lokt niet aan door voorspiegeling van winst. Integendeel,
daar zy de aandeelhouders hoge dividenden toezegt, en die inderdaad uitbetaalt,
waarschuwt zy elken speler dat hy verliezen moet. Ze omzwachtelt de eenvoudige
arithmetische waarheid niet met 'n tal van voorwaarden die 't Publiek in de war
brengen. Ieder kan nauwkeurig weten wat hem te wachten staat. Wie zóveel op 'n
kans zet, zal óf dien inzet verliezen, of zóveel ontvangen. C'est à prendre ou à
laisser. Nooit gekibbel. Nooit chicane. Nooit ook de minste poging om iemand over
te halen tot het wagen van z'n geld.
Men heeft meermalen de Bank beschuldigd van... ongevoeligheid. ‘Die croupiers
stryken het verloren geld met yskoude onverschilligheid weg’, heet het. Eilieve, wilde
men dat ze belangstelling voelden of toonden? Belangstelling in wie, in wien? In
den speler die op zwart gezet had, toen rood won? Maar dan zouden zy tegelykertyd
zich moeten verheugen over de winst
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van anderen, die op rood hadden gewed. By elken zet zouden ze het van hen
gevorderd ‘menselyk gevoel’ zo zonderling moeten splitsen, dat de poging daartoe
inderdaad even belachelyk wezen zou als 't slagen onmogelyk.
Gyzelf, lezer, zyt ge zo byzonder gevoelig? Maak u dan gereed tot het ondergaan
van een aaneengeschakelde reeks van indrukken, treurige en blyde, maar treurige
het meest. Duizenden millioenen mensen moesten sterven om uw bestaan mogelyk
te maken. We zyn als kerkhofsbloemen die sappen, bloei, geur en tint opzuigen uit
verrotting. Gedurende den tyd dien ge aan't lezen van één bladzy dezer Studiën
besteedt - 'n paar minuten slechts! - blazen honderden uwer natuurgenoten den
laatsten adem uit. Treurt ge niet?
Het is waar dat er gedurende diezelfde ogenblikken even zoveel, en meer nog,
geboren werden, wat onmogelyk wezen zou zonder 't sterven van die anderen.
Verheugt ge u niet?
Of verrekent ge het debet en credit van die aandoeningen ‘met gesloten beurs’.
Zeker! Geen gemoed zou in staat zyn, ál de indrukken te verwerken, die de wereld
hem opdringt. We zyn gewoonlyk reeds al te zwak in 't besturen en gebruik maken
van wat onszelf rechtstreeks aangaat.
Eilieve, waarom dan die croupiers hard gevallen over de onverschilligheid,
waarmee ze den inzet van A. doen overgaan in 't bezit van B? Zy kennen beide
personen zo min als gy den Chinees kent, die op dit ogenblik...
Daar sterft waarachtig een neger ook... en een Hongaar... en een Duitser... 'n
Fransman... 'n Hollander... nog een... nog een... nog een...
Lieve hemel! ik wilde iets vertellen over den dood van dien Chinees... hy is reeds
vergeten, en werd bedolven onder een tal van doden, dat sneller aangroeit dan myn
pen kan byhouden. Treurt ge niet, lezer?
Laat ons oprecht zyn, en niet verwachten dat zeer gewone mensen, in zeer
gewone betrekking - wat toch zyn ze anders dan geemployeerden op een
kassierskantoor? - zich zouden te buiten gaan aan een sensiblerie die onszelf weldra
bespottelyk voorkomen zou.
En onze m'nheer A. die misschien vordert dat men tranen wyd-
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de aan z'n verloren mise... laat hem eens aan partner B. vragen, of deze tevreden
wezen zou met het niet uitbetalen of 't beknibbelen van z'n winst? Zeker neen! Uit
welke bron zou die winst geschept moeten worden, hoe zou het volledig betalen
van het gewonnene mogelyk wezen, als er geen verliezers waren?
De klacht over de werktuiglyke ongevoeligheid van zo'n Bank, is kinderachtig niet
alleen - spelers zyn kinderachtig - maar zelfs zou men reden tot klagen hebben, en
tot aanklacht, zodra ze blyk gaf van belangstelling. Juist door zich hiervan te
onthouden, is zy de meest zuivere vertegenwoordigster van wat wy ‘toeval’ noemen,
van de Natuur. Ook deze immers laat den noodzakelyken schakel tussen oorzaak
en gevolg niet breken uit medelyden, uit ingenomenheid met dezen of genen, uit
zwak toegeven in onze wensen, hetgeen dan ook nooit zou kunnen geschieden
zonder onrechtvaardigheid jegens anderen. Ze doet wat ze moet. Ze laat elk voorval
voortschryden op den weg dien alle voorafgaande gegevens het opdreven, zonder
aanzien des persoons. Oude wysgeren vonden in deze onverbiddelykheid iets zo
verhevens, dat ze juist dit ‘niet aanzien van personen’ als een der goddelyke
eigenschappen hebben voorgesteld, en terecht!
Maar ik behoef niet zo hoog te grypen, om de Speelbanken in bescherming te nemen
tegen ziekelyke of huichelachtige moralistery.
Sedert enigen tyd is men hier en daar - misschien naar aanleiding der scandaleuze
zaak van Langrand - enigszins wakker geworden. Maar nog altyd verheugen zich,
over 't algemeen, de zwendelaryen van de soort als waartegen ik voor vele jaren
*
reeds waarschuwde, in beschamenden bloei. Het is koddig en... treurig, aan te zien
hoe men in een maatschappy, die tot zulke zaken gewillig het terrein levert, laag
durft neerzien op het eerlyke spel. Om deze kwalificatie te rechtvaardigen, behoeft
men slechts den toestand van den speler op de eenvoudigste wys te omschryven:
hy koopt voor zekere premie - zéro en refait - de kans om zekere som a malen
verhoogd te zien, tegen a kansen die som te verliezen.

*

In nummer 451 der Ideeën.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

213
Heeft hy ongelyk, het zékere bezit van z'n geld bloot te stellen aan de ónzekerheid
dier beide mogelykheden, dit is zyn zaak. Het mag niet verweten worden aan de
Bank die hem niet de minste voordelen beloofde. Zy bedong slechts haar
administratieloon, zonder iemand over te halen z'n geld te wagen, of hem voor te
preken op welke kans hy dit het voordeligst wagen kan.
Wie nauwkeurig acht slaat op de courante begrippen over zedelykheid, en die toetst
aan de handelingen der mensen, doet een droevige ervaring op. Evenals wy
gewoonlyk in boeken nogal ver afwyken van de geschreven volkstaal, worden er in
schryvery, en zelfs in deftige gesprekken, zekere conventionele begrippen
voorgewend, die in de werkelykheid óf niet bestaan, óf maar zelden worden
toegepast. Ik zou niet durven beweren dat dit juist altyd aan huichelary moet worden
toegeschreven. Deze ondeugd toch vordert talenten die niet aan velen gegeven
zyn en zekere inspanning, waaruit dan ook volgt dat er minder huichelaars zyn dan
men gewoonlyk meent. De ware oorzaak van de overal blykende afwyking tussen
zeggen en doen, zal wel hierin liggen, dat men tot slechte handelingen zich vervoeren
laat van lieverlede. Al zy het dan dat dit niet geheel onbemerkt geschiedt, men kán
zichzelf diets maken dat de rechte weg niet verlaten is, of althans meer of min
moedwillig daarvoor de ogen sluiten. Het ronduit goedkeuren van iets verkeerds
evenwel, zou moeten plaats hebben in één ogenblik, en vereist alzo een meer
brutale, min geleidelyke miskenning van het goede. Een diefstal byv. kan, wat de
logische aaneenschakeling van aandrift, voornemen en uitvoering aangaat, verdeeld
zyn over vele dagen of weken, terwyl de uitdrukking: ‘stelen is geoorloofd’ zekere
ogenblikkelyke verkrachting van 't zedelykheidsgevoel vereisen zou, waartoe
weinigen in staat zyn. Vanhier dan ook dat het woord: ‘gy zyt een dief!’ den
betrokkene altyd in de oren klinkt als 'n onrechtvaardige uitspraak, en voor 'n
belediging geldt in alle gezelschappen, zelfs in 't tuchthuis.
Indien we met omkering van de oude wapenspreuk: fays ce que dis! ons konden
aanwennen, alles te durven zeggen, wat we mondjes-maat durven doen, zou er
veel gewonnen zyn. Dan eerst ware er een nuttig debat over meningen mogelyk.
Thans
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echter zyn we 't over braafhedens en deugd-principes zo volkomen eens... in de
boeken, dat er veel te weinig wordt gelet op de vraag: of al die schryvery wel in
overeenstemming is met de werkelykheid? We zyn door klank van frazen bedorven,
en laten ons oordeel in slaap wiegen by een deun, die niet eens welluidend behoeft
te zyn, als ze maar door gedurige herhaling gelyken tred houdt met onze tot gelovig
aannemen voorbeschikte vatbaarheid. ‘God is...’
Wie daarop volgen liet: ‘klein, koppig, lastig, groen, vierkant, kluchtig of
abracadabra’, zou zekeren schok teweegbrengen die ons hindert, last veroorzaakt,
pyn doet. Het onverwacht afwyken van den bekenden deun veroorzaakt iets als de
onaangename gewaarwordingen van plotseling omzien ten gevolge van schrik, of
van 't opeens gestuit worden in snellen loop. 't Gehele verschynsel komt neer op
afkeer van 't bruusk aanranden onzer traagheid.
‘Het verfoeilyke spel... het noodlottige spel... het vervloekte spel’... dit alles zyn
geykte termen, minder onjuist - dit erken ik - dan het bepalen der grootheid van een
God wiens eigenschappen ons onbekend zyn. Maar dat de afkeer van het spel voor
'n groot deel is toe te schryven aan invloed van den deun waarop die opinie nu
eenmaal gezet is, houd ik staande.
Het ware te wensen - ik zeide dit reeds - dat we 't recht hadden zo laag neer te
zien op 'n fout die vergelykenderwyze onschuldig heten mag. Onze moraliteit schikt
zich op met puriteinse lappen, om vuile wonden te verbergen.
Het is opmerkelyk, hoe ver het berusten in zo'n deun zich uitstrekt. Wy weten nu
eenmaal, dat het merendeel der mensen door verwaarlozing van het denkvermogen
zyn eigenlyke roeping verkracht. Maar voorgangers, wysgeren, wetgevers, dichters,
zy die 't nasporen van waarheid tot vak kozen? Van hen toch ware iets beters te
verwachten. In plaats daarvan stuit men overal op schandelyke oppervlakkigheid.
In oude en nieuwe tyden heerst de hebbelykheid zich met 'n machtspreuk af te
maken van opgeworpen vraagstukken, en 't is bedroevend op te merken hoe de
niet zeer heilbegerige gemeente by voortduring zich daarmee blyk geeft tevreden
te stellen.
Zelfs Socrates, die zelf zo goed wist hoe hy vragende z'n tegen-
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aant.

standers kon doen aanlanden op 'n beschamend concedo, zou meermalen tekort
geschoten zyn, als men zyn methode van debat had toegepast op z'n eigen
stellingen. Wat zou Jezus hebben geantwoord, indien men hem gevraagd had:
Rabbi, wat is des Keizers? Of: wie zal rechtspreken, indien alleen de onzondige
daartoe bevoegd is? Of: hoe wordt door opsomming van de velerlei wyzen waarop
de man zich ongeschikt maken kan tot de voortteling, de juiste waardering van 't
huwelyk bevorderd? (Idee 182).
Dergelyke vragen zyn er duizenden te doen. Het heeft den schyn, alsof te allen
tyde de voorgangers der Volkeren zich niet zo zeer ten doel stelden, de mensen
heldere begrippen mee te delen, als wel hen af te richten tot gewoon raken aan
duisterheid. By onze nieuwere moralisten is dit niet beter gesteld. Sedert jaren zoek
ik tevergeefs naar de oplossing der tegenstrydigheid, hoe men tegelykertyd werken
kan doen verschynen over exacte wetenschap - waarby dan toch het 2 × 2 = 4 als
erkend verondersteld wordt - en zogenaamd zedekundige opmerkingen of vertogen,
die de logische waarheid brutaal in 't aangezicht slaan?
Niemand zou durven verkondigen dat 'n driehoek vier zyden heeft, maar wel mag
Larochefoucauld de huichelary voorstellen als 'n hulde die de ondeugd aan de deugd
bewyst. Wel mag Opzoomer - een hoogleraar in de wysbegeerte! - den Volke
verkondigen dat ‘God het beginsel is der Rede’.
De voorbeelden van dergelyke... slordigheid heb ik voor 't grypen. Indien ik hier
met den lezer sprak, en wel met iemand dien 't inderdaad om waarheid te doen was,
zou ik hem voorstellen my naar zyn keuze een stuk voor te leggen, waarin enig
zedelyk principe verkondigd of 'n zielkundig vraagstuk behandeld wordt. Ik neem
aan, hem overal blyken te tonen van de waarheid myner stelling: dat er misbruik
wordt gemaakt van de gemakzuchtige hebbelykheid om klank aan te nemen voor
iets wezenlyks.
Nog altyd verkeren duizenden en duizenden in de mening, dat er iets als wysheid
is te berde gebracht door mannen als Kant, e.d. Dit is een treurig verschynsel.
‘Als ik met den lezer sprak.’ Maar dit is nu eenmaal zo niet. En
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als ik 't woord richtte tot iemand ‘dien 't inderdaad om waarheid te doen was’. Dit
komt zelden voor. Altyd blyft het 'n bezwaar, dat ik om m'n stelling te betogen door
voorbeelden, die zelf zou moeten kiezen, 't geen den indruk verzwakt, daar 't allicht
den schyn hebben zou, alsof ik my in de keuze had laten leiden door vooroordeel.
Sommigen immers zouden menen dat ik my te beau jeu gaf, door 't aanvallen byv.
van verouderde bybelse moraal, of duits-wysgerige mystiekery. Liever dus iets meer
dagelyks, iets eenvoudigs. Ik zoek... ik zoek...
Misschien zal zich in een volgend hoofdstuk wel 'n geschikt voorbeeld van valse
moraal aan myn pen opdringen, waaruit zal kunnen blyken dat ik onder de dingen
qui ne sont pas ce qu'un vain peuple pense, tussen truffels, priesters en speelbanken
in, heel gevoeglyk een plaatsje had kunnen inruimen aan schryvers.
De lezer gelieve voorlopig genoegen te nemen met 'n kleine vertelling, die hem
in kennis brengen zal met 'n bondgenoot in afschuw van 't verderfelyke spel.
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Vieux-Delft en moraal
Hy was 'n oudheidkenner, en als zodanig dan ook kwam ik met hem in aanraking.
Wy ontmoetten elkander op 't kerkhof by de zogenaamde ‘alte Kirche’ op den heuvel
ten Z.O. van Sonnenberg. Tot specialiteit had hy antieke en middeleeuwse
oorlogskostumen en vernielingswerktuigen gekozen. De man was expert in
stormrammen, ballisten en katapulten, in jambards, brassards, godendars en
miséricordes. Ook deed-i in ‘Vieux Delft’. Over al die dingen had hy boeken
geschreven.
Op 'n wandeling naar de overblyfselen van 't Romeinse Castellum te Rambach,
passeerden wy de Kursaal. Het spel kwam ter sprake. Tot z'n grote verwondering
keurde ik eenvoudig die uitof inspanning af, zonder in te stemmen met al de
verwensingen die hy de Kurhausdirectie naar 't hoofd wierp, en de Regering die
zulke zaken duldde. Daar hy een en ander wist van myn streven, werken en
stemming, scheen het hem te bevreemden dat ik niet heviger was in myn
uitdrukkingen.
- Est-il possible que vous... vous qui êtes moraliste...
- Ja, zei ik, ik ben moralist. En juist daarom... ik vind dat spel zo heel erg niet.
En daarby bleef het, dien dag.
Myn nieuwe kennis was een Duitser, die sedert dertig jaren Parys bewoonde, en
in die stad, naar-i my verzekerde, een museum bezat, dat 'n half millioen franken
waard was. Uit Parys verdreven by 't begin van den oorlog, wachtte hy den vrede
af, om zodra mogelyk zyn schatten over te brengen naar 'n beschaafder land.
Intussen vermaakte hy zich zo goed mogelyk, met het opsporen en waarnemen van
de oudheden die de omtrek van Wiesbaden oplevert. Maar hy ging te diep gebogen
onder z'n specialiteit, om 't rechte te genieten van romeinse kastelen en germaanse
graven. Ingestorte aardheuvels, kalk en steen, kammetjes van romeinse
onderofficiersvrouwen, graf-
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stenen met den staat van militairen dienst der overledenen... och, dit alles was voor
onzen man het ware niet. Om zich gelukkig te voelen had hy Delfts porselein, yzeren
harnassen en wapenhoeden nodig. Het Wiesbader museum - ook voor zyn vak
overigens hoogst belangryk - kende hy spoedig van buiten, en ik verdenk hem van
minachting voor de beide daar bewaarde romeinse soldatenschoenen, omdat er
geen sporen aan zyn. Ce n'est que de l'infanterie, zeide hy. Bovendien, men vindt
in dat museum geen ‘Delft’. Niet het minste schoorsteenticheltje. Dit scheen hem
zeer te hinderen, want: Croyez-moi, en fait d'archéologie, du vieux-Delft avant tout!
Nu weet ik wel dat alle smaken in de natuur zyn, maar 't ligt in myn natuur, te
willen doorgronden waarom sommigen een zonderlingen smaak hebben.
Ik liet dus m'n archeoloog voor my poseren, en beloofde myzelf hem niet los te
laten, voor ik de terp had omgewoeld, waarin hy z'n byzondere voorliefde voor Delfts
aardewerk bewaarde. Ik lette aandachtig op alles wat hy omtrent oude
wapenrustingen mededeelde, en stond meermalen verbaasd over de nauwkeurigheid
van zyn kennis. Op zeer weinige jaren na, wist hy den ouderdom van elk stuk te
bepalen. De vorm van een staafje, spykertje, schroefje scheen hem landaard en
dagtekeningen, ja hele perioden uit de geschiedenis toe te roepen. Hy las in de
platen, ringen of schubben van een pantser, als waren 't almanakken geweest. De
lezer zal my wel genoeg scherpzinnigheid toekennen, om te geloven dat ik zyn
opgaven controleerde, of althans genoeg waarheidszin om dit te beproeven. Hy
vond dit aangenaam, en was zeer in z'n schik met de hulde die ik wel genoodzaakt
was te brengen aan zyn zaakkennis, maar:
- Hélas... si nous avions du vieux-Delft ici!
Dit wilde zeggen, dat-i my in dat vak nog groter reden tot verbazing geven zou.
By gebreke aan ticheltjes in natura, sloeg hy my een cursus voor, in de werken die
hy over die zaken geschreven had. Ik leerde daaruit juist genoeg, om in te zien dat
m'n roeping elders lag. Hoogstens interesseerde my de opmerking hoe weinig onze
ouwelui konden voorzien, dat die lelyke potjes en schoteltjes, die wanstaltige
pagoodjes, en die chinees-
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hollandse poppen op de schoorsteentegels, eenmaal stof zouden leveren tot
ontwikkeling van zoveel geleerdheid als m'n vriend daarby wist te pas te brengen.
En niet alleen geleerdheid! Er kwam ook hartstocht by, iets als poëzie, waarachtig!
By gelegenheid zal ik een drama maken van den Argonauten-tocht naar zeker
merk...
- Vous avez beau rire, zeide hy, je vous jure qu'il n'y a rien de si intéressant que
le vieux-Delft. Si j'ai le bonheur de revoir ma collection à Paris... cela vaut cinq cents
mille francs!
Hy stond duizend angsten uit, dat de communards z'n huis zouden omver halen,
of dat het vernield worden zou door 't bombardement. Ook drukte hem, in afwachting
van 't weerzien zyner lievelingen, zyn werkeloosheid. Gelukkig dat-i ‘auteur’ was.
Hy kon zinnen ronden, aan elkaar lymen, een stuk maken, had relatiën met
uitgevers... wat wil men meer? En hy bevond zich te Wiesbaden. Alzo:
- Le jeu, m'sieur! C'est atroce, infâme, pernicieux, infernal, c'est...
- Ja, zei ik, men kan z'n tyd beter besteden.
Die lauwe afkeuring was hem weer niet genoeg. Hy nodigde my uit, hem te
bezoeken, om eens te horen wat hy over 't spel geschreven had. Dit geschiedde.
Ik vernam: que le jeu était... atroce, infâme, pernicieux, infernal. Als 't werk uitkomt,
zal 't zeker opgang maken. Het is vol gemeenplaatsen die zich heel gemakkelyk
laten aanhoren, en den lezer op niet de minste kosten van inspanning jagen. Ook
verbeelden velen zich blyk van deugdzaamheid te geven door 't mooi-vinden van
zulke vertogen. Eigenaardig was het, dat de ‘auteur’ zich zo verdiept had in
declamatiën, dat hy evenmin op 't denkbeeld was gekomen de arithmetische
verhoudingen van 't spel na te sporen, als om de gehele inrichting der Speelbanken
te vergelyken met die van andere financiële of industriële genootschappen. De deun
was nu eenmaal, dat het spel: était atroce, enz. Op dien deun werd alles gezet.
Toen ik het fragment had aangehoord, wenste ik hem geluk...
- Neen, niet over uw stuk, voegde ik er snel by, om hem niet in den waan te laten,
dat ik z'n geschryf hoog stelde, maar hiermede dat ge op uw leeftyd - hy was zo
oud als ik - nog zoveel
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verontwaardiging hebt overgehouden voor byzaken. De myne is sedert lang aan
erger dingen besteed. Ik erken dan ook, dat ik er nooit heel zuinig mee omging.
Het gesprek nam een andere wending. Hy was dikwyls in Holland geweest natuurlyk: vieux-Delft! - en verstond de taal van dat land ‘hiel geut’. E.g. ‘assiblif
meneer... borrelje mè soekker’. Daartegen was niets in te brengen. Ook de zeden
had hy nauwkeurig bestudeerd, doch alweer heel specialiteitig met zekere voorliefde
voor sommige onderdelen. Zo wist-i niets van duur vlees, moderne theologie en
slechte boter, maar hiertegenover staat, dat ik door hem werd opmerkzaam gemaakt
op heel andere vervalsingen die my weer onbekend waren, en die waarschynlyk
ook voor den lezer al 't aantrekkelyke zullen hebben van de nieuwheid. De ‘casques’
der ‘boerinnen’ - dit woord beduidde in zyn mond: alle vrouwen in de provincie, dus
ook friese dames - zyn van koper en blik. Te Amsterdam worden de huwelyken
gesloten, zonder dat bruid en bruigom elkaar ooit gezien hebben. Die zaken worden
geregeld door ‘den papa, mit 'n lange piep im moend’. Alle vrouwen hebben een
pruim tabak achter de kiezen.
‘Zelf gezien.’
De dames breien, en de mannen roken in de kerk...
‘Zelf gezien.’
Ergens in een provinciestadje...
‘Zelf gezien!’
Het stadje, denk ik.
...worden in een herberg...
‘Zelf gezien!’
De herberg, denk ik.
...de gasten bediend...
‘Zelf gezien!’
Die gasten, denk ik.
...bediend door des femmes absolument nues!
't Fameuze ‘zelf gezien’ bleef ditmaal weg. En ik vroeg er niet naar, omdat ik te
bang was dat-i ja zeggen zou. Wat had ik dan moeten antwoorden? Ik vloog op in...
een zachtmoedig berispen van de kleingeestigheid, waarmee hy 't zo eenvoudig en
gemakkelyk kostuum van de Hollandse kellnerinnen afkeurde.
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Bovendien, zei ik, hebt ge te veel gezegd, door ze geheel naakt te noemen. Het
schynt uw aandacht ontsnapt te zyn, dat ze altyd enigszins gekleed zyn met 'n
knipbeursjen aan den linkerhiel, waarin ze 't betaald gelag bergen. In vroeger eeuwen
bewaarden ze dat in den mond, maar na de grondwetsherziening...
't Scheen voor ditmaal genoeg. 't Zou onzen oudheidkenner - men ziet, hy deed
in haute nouveauté ook - zeer verwonderd hebben, als-i had kunnen gissen dat ik
z'n bespottelyke leugens onzedelyker vond dan 't infâââme spel. Hy koos de beste
party, en vermeed het al te gevaarlyke ‘zelf gezien’ door 'n gemaakt lachen over
m'n charge, die hy voorgaf koddig te vinden, om de erkentenis te ontwyken dat ze
caustiek was. Wat overigens de vreemdelingen beweegt, zulke zotte - en dikwyls
kwaadaardige - vertellingen omtrent Holland in omloop te brengen, is me een raadsel.
Schryversarmoed?
- Sans badinage, ging de ethnologische werelddeelontdekker voort, ik heb in
Holland zeer zonderlinge zaken beleefd. Eens te Delft...
Ik maakte my gereed hém te vertellen dat men te Berlyn de zoogminnen by
voorkeur onder de hermafrodieten kiest. Maar 't hoefde niet. Want in plaats van een
nieuwen trek uit de zonderlinge zeden van 't hollandse volk, werd me nu een verhaal
meegedeeld, dat alle kenmerken van waarheid droeg, en dat tevens 'n helder licht
verspreidde over de aesthetische waarde van oud porselein.
Onze man had te Delft in een achterstraatje de deur van een klein huis zien
openstaan, en gluurde naar binnen. Z'n oog viel op den haard in de achterkamer,
welke gehele mantel was opgebouwd of gevoerd met 'n illustratie van 't Evangelie.
Er ontbrak geen steentjen aan, van den Bethlehemsen kindermoord af tot de
hemelvaart toe. Ja zelfs tot de vurige tongen van 't Pinksterfeest... 'n complete
zaligheids-epopee. En dit alles in blauwe poppen en figuren op verglaasde steentjes
uit de goede periode... van 't beste merk... een ware schat:
- Je calculai tout d'un coup que cela valait ses vingt mille francs! Wat deed onze
man? Ging hy 't huisjen in, om den onnozelen bezitter van zo'n schat geluk te wensen
met z'n rykdom? Pas si
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bête! Hy leende van den knecht in z'n hotel een pak kleren, waarmee hy meende
zich te kunnen voordoen als 'n zeer gering burgerman, en informeerde zich naar
den prys der huisjes van de soort als dat waarin hy al die schoorsteenheiligheid
ontdekt had. Met 'n vier- vyfhonderd gulden kwam men ver. Hierop meldde hy zich
by den eigenaar, gaf voor zich te Delft te willen vestigen als behanger, en dat-i zo'n
huisje misschien wel zou kunnen gebruiken ‘als 't niet duur was’. Na enig bieden
en dingen werd de koop gesloten. De schoorsteentegeltjes werden voorzichtig
losgemaakt, zorgvuldig ingepakt naar Parys verzonden...
't Schynt dat er op myn gelaat iets als afkeuring te lezen stond. - Que voulez-vous,
mon ami: satisfaction de collectionneur!
En hy wilde my uitleggen hoe zo'n handeling ‘in zyn vak’ niet alleen geoorloofd
was, maar zelfs in zekeren zin pryzenswaardig. Als stopwoord maakte hy daarby
gebruik van 't nogal bekende: ‘als ik 't niet gedaan had, waren anderen daarmee
heengelopen’. Ik veroorloofde my 'n scheldwoord tegen die ‘anderen’.
Die man nu schreef 'n tirade-stuk tegen 't spel, het verfoeilyke spel! Huichelary?
Toch niet. Huichelaars moeten dan toch zeker doel beogen. Wie zou 't onzen
wapenkenner en porseleinman dank weten, dat-i een veldtocht tegen de Speelbanken
had meegemaakt? Immers niemand. En als 't z'n doel geweest was, zich tegenover
my voor te doen als zo byzonder zedelyk - er was geen reden toe! - dan had immers
z'n huichelary hem moeten weerhouden van 't openbaren der manier waarop men
zich voor betrekkelyk weinig geld 'n collectie kan aanschaffen ‘die 'n half millioen
waard is’. Z'n afkeer van 't spel was gemeend, nagenoeg gemeend. De man
verbeeldde zich inderdaad, toen hy de pen in de hand nam om iets te verkondigen,
dat die passie, die noodlottige passie...
Wy weten nu eenmaal, hoe boekerigheid haar eisen meebrengt. 't Maakt een
groot verschil, of men daar als publiekschryver zit te oreren tegen... iedereen, of in
onderhandeling is met den onnozelen bewoner van een achterbuurt. ‘Ik’ zoekt z'n
voordeel. ‘Wy’ is moralist. ‘Wy’ dweept met deugd, eer, onbaatzuchtig-
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heid. ‘Wy’ is hogepriester, martelaar, apostel, profeet. ‘Wy’ draagt 'n onbevlekt kleed
van hermelyn...
Maar: ik... ik... ik? Dat 's wat ánders! Satisfaction de collectionneur!
L'homme est bien variable, heeft Andrieux gezegd. Ei zie, daar hebben we het
nuchter voorbeeld van schryversoppervlakkigheid, waarnaar ik zocht in 't vorig
hoofdstuk. Hoe kon het zo lang wegblyven. De goede Adolf had er my immers reeds
op gewezen.
Zou er inderdaad zo'n tegenstelling liggen in 't wegnemen van provinciën en het
ontzien van een molen?
Misschien niet!
De moraliteit op kleine schaal kon wel eens de tol wezen dien wy betalen aan 't
conventionele Recht. Een afkoop der consciëntie, een assurantie-premie tegen 't
vergaan onzer zielescheepjes, een luim, een welkome vergissing, een krul onder
de naamtekening van ons gemoed...
Och ja! en vooral een slaapmiddel:
‘Wat moet Maria Theresia wel van me denken!’ zal Frits menigmaal gedacht
hebben, als-i zich ter ruste legde...
‘Komaan, laat ik me liever bezig houden met dien molenaar... rechters te Berlyn...
goed gezegd!’
En de Fritsen slapen in:
Charmés que sous leur règne on croit à la justice.
En die ander:
‘Delfts aardewerk... 't hele evangelie met herders en gloeiende tongen op blauwe
plateeltjes... echt merk... spotprys... twintigduizend franken waard... finesse... bedrog?
Gekheid! De man was meerderjarig, hy moest weten wat-i deed.
Bovendien, waarom zou ik niet gerust slapen? Heb ik niet 'n verhandeling
geschreven over 't spel? La moralité, m'sieur, la moralité!
Toch zou ik wel eens willen weten, of er meer zulke huisjes in Delft zyn... la
moralité avant tout! De echte merken worden zeldzaam...’
En de man slaapt in, zo gerust als Frits zelf.
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Noemt ge dit variable, o Andrieux? Is dat 'n écart?
My komt die normale afwyking van zichzelf, allereentonigst voor. We zyn zo! De
geschiedenis van Mensdom en Mens is uit zulke afwykingen samengesteld. Wie
hierover verwonderd is, vrage zich alweer af: wát er zyn zou, indien er iets anders
ware dan 't is? Seriën die óns onregelmatig of zelfs onbestaanbaar voorkomen,
worden opgewogen door schynbaar grillige combinatiën, en waar wy afwyking
menen op te merken, bestaat slechts poging tot verevening. Waar dit pogen het
doel voorbyschiet, is nieuwe inspanning in tegenovergestelde richting nodig tot het
bereiken der gelykheid. Nero was 'n serie van vier-en-dertig zwarten... als 't wáár
is, wat de habitué's der Geschiedenis over dien man op hun kaartjes geprikt hebben!
Doch ook dan wordt hy opgewogen door millioenen figuren, die uit intermitterende
deugdjes zyn samengesteld. De Natuur der dingen is een nauwkeurige boekhoudster.
Ze laat musjes ter aarde vallen, en planeten tegen de zon, zodra die schynbare
afwyking van den aard der mussen en planeten nodig is tot het sluitend maken van
de balans. Ze weet wat ze doet, en verzekert aan al wat reden van bestaan heeft,
z'n bescheiden plaats. Aan domheid en genie, aan raderdiertjes en zonnestelsels,
aan vyven en zessen op de roulet, aan Nero's en Marc-Aurelen in de
wereldgeschiedenis...
Ze spint de vlok tot draad, en weeft den draad
Tot doek, waarop zy, eindloos voortbordurend,
Den loop van al wat is, te aanschouwen geeft.
En wie 't verband ontkent, is schuldig blind,
Ternauwernood onschuldig, wie 't niet kent.

- Hm! Die blindheid zelf ligt immers in den aard der dingetjes die zich vice-versa
mensen noemen? Weg met die verzen! Wat zou Meester Adolf daarvan zeggen!
Kom liever nog eens mee naar de Kursaal. Daar is altyd nog een en ander voor u
op te merken. Al m'n kameraadjes wachten beneden...
Zó werd ik in m'n ontbytmymering gestoord door den kleinen Semi-ur. Voor ik z'n
uitnodiging aannam, liet ik hem bezweren dat-i my ditmaal geen dikke dames zou
doen uitkleden. ‘Zelfs
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gekleed zyn ze gevaarlyk voor zekere soort van zeden, riep ik. Ziehier een Publicatie
van de Regering te Amsterdam, waarin wordt te velde getrokken tegen vrouwelyke
zwaarlyvigheid op de kermis.’
M'n vrindje haalde de schouders op.
- Hebt ge met die Regering iets uit te staan? vroeg hy.
- Neen. Waarom?
- Ik zou u dan den raad geven, haar niet te vertrouwen. Wees verzekerd dat er
koolzwarte seriën liggen naast zo 'n intermittence van rooskleurige
deugdzaamachtigheid. Na zo'n preutsen zet kan men heel gerust z'n mise wagen
op iets als... schelmery. Als ge molens ziet sparen... pas op je provinciën, en handel
nooit in vieux-Delft met moralisten die tegen 't onnozele Spel uitvaren. Kleine deugd,
grote zonde... reken daarop. Dit is geen afwyking, 't is regel! Uw analyse van zo-even
is weer zeer oppervlakkig... hm, verzen!
Dit verwyt noopte my tot dóórdenken. Ik begon in te zien dat ik me van de
opheldering der schynbare afwykingen in de karakters inderdaad wat al te
gemakkelyk had afgemaakt, en dezelfde fout beging die ik in Larochefoucauld
berispte. Wat ik voorstelde als gewetenstillende hulde aan de deugd, kan in zeer
veel gevallen worden opgevat als hulde aan 't belang. Ik had verzuimd op te merken
dat het sparen van molens niet als de schynbare tegenstelling naast het stelen van
provinciën staat, maar daartoe zeer analogisch den weg bereidt. Er moest immers
eerst met kleine binnenlandse deugd gepronkt zyn, voor men 'n geheel Volk kon
biologeren tot deelnemen aan 'n flinken rooftocht aan gene zyde van de grens? Wat
wy ons gewoonlyk voorstellen als luim van recht, was niets anders dan een der vele
middelen die 't onrecht uitvoerbaar maakten. Het ongelyksoortig lot dat muggen en
kemels beschoren is, spruit uit dezelfde oorzaak. Wie zal ons zeggen hoeveel kleine
moraliteitjes er nodig zyn, om de weg te banen tot grote onzedelykheid? Zou ook
hier alweer alles in alles zyn? Onbeschaamdheid in pudeur? Kemels in muggen?
Gestolen landschappen in gespaarde molens? - Dat kan wel waar zyn, riep Semi-ur.
Kleine bravigheden...
Daar kwam 't kamermeisje my een kreutzer brengen, dien ze gevonden had by
't vegen...
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- Dat 's 'n gespaarde molen, mannetje... pas op je provinciën! En nu kom mee. We
worden gewacht.
In den corridor van den Gelen Adelaar vond ik inderdaad al m'n gnoompjes by
elkaar. Daar waren binomium en magneet, 0/0 en half-dertien, π en logarithmos,
de twee a-tweede-machtjes en 't kristalmannetje... al m'n vrindjes die onder den
Sonnenberg logeerden, en nu om mynentwil vakantie schenen te hebben. Ze hadden,
om geen opzien te baren, menselyke gestalten aangenomen, en vergezelden my
naar de Speelzaal.
Onderweg dacht ik nog over Semi-ur's systeem na. En 't kwam me hoe langer
hoe meer gegrond voor. Had ik niet in dezelfde stad, die zich nu te goed achtte voor
dikke vrouwen, slechts weinige jaren geleden door 'n geverfden wilde levende
*
konynen en duiven zien verslinden, tot amusement van Publiek? En was 't niet ook
dáár, dat een zeer vrome Burgemeester door de stads-courant het volk liet
wysmaken, dat de aandelen in een onderneming, waarby hyzelf als commissaris
betrokken was, en die toch later bleek ‘niet goed’ te zyn, opgeld deden op de
**
Londense beurs?
Semi-ur heeft gelyk: afwyking is regel. De goden bewaren ons genadiglyk voor
kleine deugd. Amen!
En nu weer: am grünen Tisch!

*
**

Idee 484; deel III, blz. 233.
Idee 451; deel III, blz. 85.
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Am grünen Tisch
Het maakt een groot verschil, of men een speelzaal met of zonder wetende gnomen
bezoekt. De toerist die daar binnentreedt, alleen omdat-i ‘nu eenmaal te Wiesbaden
of te Homburg zynde, later toch moet kunnen zeggen, dat ook hy het fameuze spel
gezien heeft, en er alles van weet’ denkt er waarschynlyk niet aan, dat hyzelf een
der belachelykste figuren is, die men om de groene tafel aantreft. Dat idiote rondzien,
die open mond, of - wat later - die mislukt-voorname minachting in de saamgeknepen
lippen, die burgerlyke Zugeknopftheit, die armoedige verbazing over 'n paar hoopjes
goud, die fatsoenlyke viesheid... alles roept, of liever alles affecteert den roep: je
ne boirai pas de cette eau!
We zagen reeds dat er toeristen zyn, die thuis wel genoegen nemen met
onsmakelyker drankjes. En, daar ze er dikwyls niet naar uitzien alsof ze goed konden
rekenen, hebben wy recht tot de gissing dat ze misschien later wel eens zullen
drinken van dit water ook. Ze zouden er niet beter om zyn. Maar wel zyn ze er nu
minder om, dat ze 't nalaten uit houterigheid.
De meesten die voor 't eerst een speelzaal bezoeken, liggen onder den boekerigen
indruk van moraliserende vertellinkjes. Alle spelers moeten volstrekt tragische figuren
zyn. Om de drie, vier, minuten hoort men een schot vallen. De weg is bezaaid met
lyken. De vyvers in den omtrek hebben geen water genoeg, om al de
aspirant-drenkelingen van behoorlyke stikking te voorzien. Een stoet ongelukkigen
maakt queue voor de deur der zwaardvegers. Mensenvrienden vinden mitrailleuses
uit, maar ook deze dingen kunnen 't werk niet af. Zelfs de handige strychnine schiet
tekort...
En in de zaal zelf ziet men telkens een kind op de tafel... zuigelingen... maagdjes
en jongelui... hele kroosten... laatste bezittingen altyd van wanhopige vaders die 'n
verkeerd systeem hadden...
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Ik neem deze gelegenheid waar, die vaders, en tevens de roman-fabrikanten,
opmerkzaam te maken op zeker artikel uit het reglement der speelbanken. Men zet
in gulden- taler- of frankengeld. In gouden munt worden geen andere stukken dan
louis d'or of friedrichs aangenomen. En papier is slechts in hoedanigheid van franse
bankbiljetten geoorloofd. Wie nu geen dezer soorten van waarde bezit, zou eerst
moeten wisselen, waartoe de Bank altyd bereid is, naar de koers van den dag.
Dramatische faiseurs die 'n kind laten opzetten, behoorden alzo den lezer mee te
delen tegen welken prys dat object door de Bank is overgenomen, en hoe zy 't in
de boeken, aan de aandeelhouders verantwoordt?
De Speelzaal gelykt hierin vry juist op moraal-litteratuur, dat er veel koddigs valt
op te merken. Ik erken dat dwaasheid altyd een treurigen indruk maakt, doch deze
soort van smart is overal op te doen. Overigens levert een speelbank minstens
zoveel stof tot lachen, als tot schreien. Dat menigeen die daar z'n geld verliest, zeer
onaangenaam gestemd is, zal wel waar zyn, doch dit wordt vry wel opgewogen
door de vreugd van den winner. En al ware dit zo niet, van de vreselyke
wanhoopstonelen die boekenmakers schynen nodig te hebben voor 't effect, vindt
men geen spoor. Ik - geholpen door m'n gnoompjes - kon het den vertrekkenden
speler aanzien, als-i verloren had, maar dit blyft den gewonen bezoeker byna altyd
onbekend. De oorzaak der schynbare onverschilligheid van de spelers zal wel niet
zo zeer in hun geestkracht of zelfbeheersing te zoeken zyn, als wel hierin, dat het
verliezen aan de Bank slechts zeer zelden een ogenblikkelyke catastrofe teweeg
brengt. Velen hebben op de groene tafel inderdaad een fortuin verloren, doch dit
geschiedt gaandeweg, van lieverlede, en nooit op 'n wyze die 'n geschikt ogenblik
aanbiedt tot het plaatsen van toneelachtige wanhoop. Een van m'n geleiders wees
my als voorbeelden daarvan, een paar sujetten: lord Ci-devant, Madame de V. en
Mevrouw X, geboren barones Y, een Hollandse. De laatste kende ik reeds zonder
hulp van m'n gnomen. Ik had haar eens een parapluie ten geschenke gegeven...
hoe was ook weer die historie? Meminisse juvabit.
Het was in de dagen van Staccata's... mindere overrypheid. Ik
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zat achter 't Kurhaus, en dronk m'n koffie, toen m'n aandacht opeens getrokken
werd door 'n rumoer by den uitgang van de Speelzaal. Een vrouwestem schreeuwde
en schold:
- Spiesboeben... allemaal! M'n sjirm... chans nui... pas gekauft voor tien goelden...
't is 'n ware sjant... herejees, wat een sjant!
- Eine Landsmännin! zei 'n heer met wien ik in gezelschap was. Sie werden mir
eingestehen dass Ihr Holländisch eine sonderbare Sprache ist!
Ach ja, vooral waar ze op Duits gelykt! Ik vatte ditmaal den handschoen niet op,
daar ik 't dien dag al tot vervelens toe gedaan had, en er moe van was. Doch er
scheen me in de opmerking dat die schreeuwster een landgenote van my was, iets
verwytends te liggen. Kon ik 't helpen, dat het mens zich zo gemeen aanstelde?
- Kent ge haar? vroeg ik.
- O gewiss! Wer sollte die baronin Y nicht kennen! Sie ist ganz auf den Hund...
En hier volgde de vry scandaleuze geschiedenis van die vrouw. Zowel haar eigen
naam, als die van haar gewezen man - ze was van hem gescheiden - klonk
allerdeftigst. Medelyden en nieuwsgierigheid drongen my tot kennismaking. Misschien
ook wilde ik den Duitser die zo minachtend over haar sprak, iets als hollandse
ridderlykheid laten zien, door party te trekken voor 'n landgenote in decadentie. Hy
raadde 't my af, maar ik bleef by m'n voornemen, en sprak de vrouw aan.
- Mevrouw, zei ik, misschien kan ik u de parapluie terug bezorgen, of althans...
- Uwe sind Hollander? vroeg zy, terwyl ze myn arm greep.
- Ja, ja, kom maar mee.
En ik geleidde haar in een der winkels van de colonnade, waar men parapluien
verkocht.
- Ach, liebe chott, uwe sind ja de eerste chenereuse Hollander die me bechéchen.
Ik schryf haar taal by benadering nauwkeurig, maar moet erkennen dat ik moeite
had haar te verstaan. Ze had zich zo lang ‘herumgetrieben’ in de wereld dat ze geen
enkele taal meer sprak. Toen ze 'n parapluie naar haar zin had uitgezocht, verlieten
wy den winkel, en 't berouwde my spoedig, dat ik den raad
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om haar niet aan te spreken, in den wind had geslagen. Ze liet me niet los, en
verhaalde in een adem vyfentwintig jaren levens: één schandaal! Ze was op haar
zestiende jaar getrouwd...
- Chéchen m'n sin, zei ze. Was wees 'n wurm van sesseen jare van de welt!
Nu, en omdat een wurm van zestien jaar zo weinig van de Welt weet, was ze nu
op haar vier-, vyf- of zesenveertigste...
Hoe zal ik 't noemen. Ik wilde schryven: zo liederlyk, maar durf niet. 't Mens was
ziek.
- Ik mot immer jemand haben die ik liep, zei ze. Als ik das haben ken, ben ik chans
soefrieden, warhaftig!
Ja, ze was ziek!
Zo goed mogelyk maakte ik me van de stumperd af - 't ging niet gemakkelyk! en toen ik terug kwam by m'n duitsen kennis, erkende ik ronduit dat-i de waarheid
had gezegd: ganz auf den Hund!
Was dit een gevolg van 't Spel? Ik geloof het niet. Het schepsel verspeelde wel
vry geregeld alle kwartalen de som die haar gewezen echtgenoot krachtens
rechterlyke uitspraak verplicht was haar uit te keren, maar zedelyk bedorven was
zy reeds lang voor ze een voet in de Speelzaal had gezet. Haar opvoeding was
weelderig en vals-werelds geweest. Men had haar nooit geleerd zich bezig te houden
met zichzelf, of liever, men had dit immer belet. Haar denkvermogen was blyven
staan op de grenzen der kindsheid, en arbeiden had ze niet geleerd. Nooit kwam
het in haar op, dat inspanning plicht wezen kon, noch zelfs dat inspannen mogelyk
was. Wat haar niet in den schoot viel, ving ze niet op, en 't lot had al zeer ongerymde
seriën van voorspoed moeten verzinnen om het pad van die vrouw op iets anders
te doen uitlopen dan een sterfbed van stro.
Ze bezocht my in m'n hotel, en nodigde my uit, haar geschiedenis te schryven.
Nu, dit kan wel, en korter dan ze meende. Luiheid en hysterie. Ziedaar alles. Ik hoop
dat ze dood is.
Wat anderen aangaat, die in haar leven een rol speelden... ik wil geen onschuldige
verwanten leed doen. Mocht ik dat, dan zou er blyken, hoe er vals gespeeld wordt
in heel andere kringen dan te Homburg en Wiesbaden!
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Onze lord... Ci-devant - zo doopte ik 'n anderen type aan de groene tafel - was
vroeger ryk, engels ryk. Hy bekleedde een hoge betrekking in Brits-Indië, kwam in
Europa terug, verslaafde zich aan 't Spel, en wordt op dit ogenblik onderhouden
door z'n verwanten in Engeland. Hy ontvangt maandelyks twintig pond, en verteert
daarvan hoogstens honderd gulden. De overige honderdenveertig gulden zyn voor
de Speelbank. Wanneer 't hem na ontvangst van z'n onderstand wat snel tegenloopt,
zodat-i enige dagen of weken veroordeeld is tot onthouding, geniet hy van 't
aanschouwen. Dan houdt-i boek van de zetten, om gereed te zyn tot... misraden,
zodra hy weer wat in z'n beurs heeft. Nooit verraadt de minste trek op z'n gelaat,
dat hy smart gevoelt, noch over ogenblikkelyke déveine, noch over 't verschil tussen
z'n tegenwoordigen toestand en vroeger welvaart. Ook z'n fatsoenlykheid is niet uit
de plooi te brengen. Het broodje met mosterd en kaas - ein Holländer - dat in
perioden van tegenspoed het diner vervangt, gebruikt-i met dezelfde onverstoorbare
deftigheid, als waarmee hy vroeger aan officiële gastmalen aanzat. Hy scheldt niet
op 't ‘lot’, hy beklaagt zich niet, zoekt geen querelle d'allemand met de Bank - dit is
nogal eens de manier van franse verliezers - hy laat zich niet in met professeurs de
jeu of ander gemeen volk, hy is en blyft een gentleman. Waarschynlyk zou 't voor
hem te betreuren zyn, indien eens een gelukkige veine hem al 't vroegere verlorene
terug bezorgde. Ik betwyfel of z'n wysbegeerte tegen een gelukscoup bestand wezen
zou. Het bereiken van een doel waarnaar hy zovele jaren vergeefs streefde, en
waaraan hy zoveel ten offer bracht, zou hem een ondraaglyke leegte veroorzaken,
en waarschynlyk 't signaal van z'n dood wezen, het beslissende: rien ne va plus!
Ik ben zeker, dat-i 'n paar rolletjes goud terzyde heeft gelegd voor 'n ‘fashionable’
begrafenis. We hopen de plechtigheid by te wonen, en zullen 't oor aan de kist
leggen, om hem z'n aanstaande contubernalen, zo beleefd als in zyn positie mogelyk
is, te horen toemompelen: ladies and gentlemen, don't trouble yourself. I want but
a very little place. My last coup was a deadly refait... never mind!
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Madame de V. is of was - want ook deze habituée der groene tafel is gescheiden
van haar man - de echtgenote van een voornaam magistraatspersoon in Frankryk.
Men zou haar kunnen voorstellen als geïncarneerde vertegenwoordigster van het
Spel in z'n allerdomste uitdrukking. Voor dertig jaren was Madame de V. een der
schoonste en meest gevierde vrouwen van Parys, en nog heden dragen haar trekken
de sporen van vroegere distinctie. Van vorige behaagzucht en élégance evenwel,
is haar niets overgebleven. Ze schynt haar best te doen, er uit te zien als 'n
voddenraapster. Kuchend en hoestend en kortademig, neemt ze elken dag haar
plaats aan de groene tafel in. Haar speelkapitaaltje bedraagt gewoonlyk twee,
driehonderd gulden, die ze in een twintigtal stapeltjes van ongelyke hoogte voor
zich legt, en waarvan steeds een gedeelte in frankengeld, halve-guldenstukken en
talers bestaat. Dat afdelen in stapeltjes schynt in verband te staan met zeker
systeem. Zy legt de gewonnen stukken, dan hier dan daar op een der hoopjes, en
meermalen zag ik haar een reeds gezet geldstuk terugnemen en verwisselen voor
een stuk van gelyke waarde, dat ze dan van een anderen stapel nam. Doch nog
andere finesses schynen haar ten dienste te staan. De ingenieuze oude dame heeft
het middel gevonden, om 't minimum der Bank te ontduiken. Waar byv. gewone
stervelingen een gehelen gulden moeten wagen aan de kans der simple chance op
de roulet, tast zy het lot in kreutzers en groschen, ja zelfs in centimes aan. Vanhier
dan ook haar behoefte aan verschillende muntsoorten. Ze is zeer bygelovig: dát
behoort by zulke slimmigheden. Wanneer deze of gene morfondarische ingeving
haar de rode kleur heeft aangewezen, doch niet met genoeg aandrang of zekerheid
om opeens haar geheel speelkapitaal op die kleur te schuiven, en zelfs niet om
daaraan 't vastgesteld minimum te wagen, plaatst ze byv. één-en-een halve gulden
op rood, en matigt deze verregaande onbezonnenheid, door 't zetten van één gulden
op zwart. Somtyds daalt ze nog lager af. Twee gulden, minus één daartegenover
geplaatsten taler, bedragen slechts vyftien kreutzers = 25 cents. Men kan deze al
te geniale modificatie tot in 't oneindige voortzetten, en onze onnozele stapeltjesvrouw
- zo doopte ik haar - doet dit dan ook, zonder in te zien, dat ze meer geld bloot stelt
aan de werking van den zéro, dan

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

233
ooit de vermoedelyke winst bedragen kan. Maar... ze speelt, en dáárom is 't haar
te doen. Ze kan niet leven zonder de kitteling van de driehonderd malen daags
herhaalde onzekerheid, of 't balletje ditmaal in 'n rood of in een zwart vakje vallen
zal. Dat ze op deze wyze lang genot hebben kan van haar stapeltjes, mag waar
zyn, langer althans dan de onvoorzichtige die in twee, drie coups z'n hele genoegen
en z'n kas uitput. Maar ik noem 't een vervelende ziekte, die als middel tegen
verveling zo'n vervelende methode aangrypt. De tering...
- Daar zyn ze nu waarachtig toch! riep 't Kristalmannetje driftig.
- Wie, wie? vroeg ik, omziende.
- Wel, die schoenmaker van zo-even, met z'n jonge vrouw. Ik had hen zo graag
terug gezonden naar Worms. Winnen zál-i, maar 't spyt me waarlyk.
Ik herkende 't paartje dat de Speelzaal binnentrad. Op weg namelyk van myn
logement naar 't Kurhaus, had de man ons verzocht hem te wyzen ‘wo denn doch
eigentlich gespielt wurde?’ Tot m'n grote verwondering hadden een paar der anders
zo welwillende jongelieden die my vergezelden, hem geantwoord dat de speelzalen
heden en de gehele week gesloten waren, en aangeraden met den eersten trein
naar huis te gaan.
- Dat 's waar ook, zeide ik, waarom toch hebt ge hem zo verkeerd ingelicht?
Het Kristalmannetje verhaalde my nu, dat de man pas baas was geworden:
Schuhmachermeister! Dit wil wat zeggen in den duitsen burgerstand! Hy had zich
'n vrouwtjen aangeschaft, deed nu z'n huwelyksreisje, was te Wiesbaden aangeland,
und wollte sich nun das Spiel auch 'nmal mit ansehn...
- Winnen zal-i, zeiden m'n gnoompjes, maar 't is jammer van den jongen!
Och die bolle vergenoegde gave gezichtjes! 't Vrouwtje, verschrikt van al 't
verguldsel, kneep haar nieuwen schoen- en laarzenmaker in den arm. Ze hoorden
't geroep van den croupier, en begrepen er niets van. Nu, dit behoort er by. Het
spreidt een waas van geheimzinnigheid over de zaak. De man ging op z'n tenen
staan, om heen te zien over de galerie, en deelde van tyd
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tot tyd iets van z'n opmerkingen aan z'n vrouw mede. Heel veel anders dan dat-i
geld zag heen-en-weer stryken, kan hy niet verteld hebben. Het scheen dat een der
spelers enige keren een som naar zich toehaalde die onzen schoenmaker groot
voorkwam, en vreselyk in de ogen schitterde. Er straalde begeerlykheid en verbazing
uit de trekken van 't vrouwtje, toen-i haar de wonderen vertelde die hy gezien had.
Daarop nam ik van haar kant zekere gebaren waar, en een uitdrukking van gelaat,
die we in 't Hollands zouden vertalen met het woordje ‘toe!’
Langzaam en weifelend haalde hy z'n portemonnaie uit, aarzelde, zocht, keek
weer naar de tafel, nam eindelyk een taler...
't Vrouwtje kneep hem geweldig, en keek 'n anderen kant uit, als om te verbergen
dat ze haar man zo aanmoedigend geknepen had.
- Sein Sie so gut mir zu sagen wo ich denn eigentlich mein Geld hinsetzen soll?
Dit vraagde hy aan my. Onnozel wás de man, doch niet zó onnozel als sommigen
misschien opmaken uit deze vraag. Hy verwachtte juist niet, dat ik hem zou kunnen
zeggen, welke kleur of welk nummer winnen zou, maar verzocht my hem den weg
te wyzen op 't tableau.
- Wo Sie wollen, antwoordde ik. Sie haben es nur irgendwo hin zu werfen.
Hy weifelde weer. Het driftige vrouwtje kneep hem bont en blauw. Na enig vergeefs
pogen om z'n taler ergens neer te leggen - er zaten allerlei marquises en courtisanes
in den weg - wierp hy dat geldstuk over de galerie heen, en zag z'n jonge vrouw
aan met 'n uitdrukking van: ziedaar dan!
De taler rolde, en kwam terecht buiten 't tableau.
- A qui ce talèrrr? riep 'n croupier.
- A m'sieur! antwoordde een der talloze gravinnen of courtisanes, terwyl ze met
den duim over schouder onzen schoenmaker aanwees. Ze wist het zo goed, omdat-i
by z'n wanhopigen worp, tegen haar kapsel had gestoten, en 't mens scheen gewoon
zich edel te wreken. 't Zal 'n gravin geweest zyn, of misschien wel 'n marquise.
- Habe ich nun gewonnen? vroeg my 't mannetje.
- Noch nicht, antwoordde ik, en om een eind aan de zaak te
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maken, riep ik den croupier toe, dat ‘m'sieur’ hem verzocht z'n mise op nummer
twaalf te zetten.
- En plein?
- Was fragt er? zei de schoenmaker, die wel bemerkte dat men 't woord tot hem
richtte, maar niet begreep wat men van hem weten wilde.
- Er verlangt zu wissen wie alt Ihre Grossmutter? fluisterde een van m'n vrindjes
hem ondeugend in.
- Drei und achtzig! schreeuwde de jonge man, en: habe ich nun gewonnen?
vroeg-i nu my weer.
- Douze, rouge, pair, manque! riep de croupier, onder 't luid lachen der galerie.
- Nein, Freundchen, gewonnen haben Sie nicht. Ihr Taler wurde nicht gesetzt...
der coup war vorüber...
Dit was zo. Myn toevallig gelukkige ingeving van dat nummer twaalf had m'n cliënt
weinig gebaat, maar hy voelde 't verdriet over de teleurstelling niet, omdat-i niet wist
wat er geschied was. De croupier die gevraagd had of het stuk en plein moest gezet
worden, en natuurlyk niet wys worden kon uit die drei und achtzig, had het tot nader
order naast zich neergelegd, en de roulet was haar gang gegaan.
Terwyl nu de schoenmaker my vroeg wat er verder met z'n taler geschieden zou,
drong iemand door de drie-vierdubbele ry van omstanders heen. Het was de chef
de partie, een der geemployeerden van de Bank, die, achter de hun ondergeschikte
croupiers op hoge stoelen zittende, de gehele tafel en het Publiek overzien, om de
nauwkeurigheid van de uitbetalingen te bewaken, en op den loop der zaken acht
te geven. Voor-i z'n stoeltje verliet, had ik reeds bemerkt dat hy met 'n uitdrukking
van ontevredenheid op 't gelaat den croupier die vóór hem zat, op den taler van den
schoenmaker had gewezen. Na enig fluisteren en wyzen - hy wees ook op my,
misschien by 't beweren dat ik duidelyk douze had geroepen - liet hy zich geld
geven...
- Ist es nicht dieser Herr der den Taler auf zwölf setzte? vroeg hy den omstanders.
- Oui, c'est m'sieur! riep alweer een der... hertoginnen, op den schoenmaker
wyzende.
En ook ik knikte toestemmend.
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Het gekke gezicht van onzen ambachtsman, was wel de zes-endertig talers waard,
die men hem daar zo onverwacht kwam brengen. Vyf gouden friedrichs en nog 'n
handjevol zilver! De man was onthutst en verrukt. Het vrouwtje trok hem weg, niet
uit vrees zozeer, dat-i dit geld weer verspelen zou - daaraan dacht ze niet, en ze
zou 't onmogelyk gevonden hebben áls ze er aan gedacht had - maar ze wou alleen
zyn met dien schat. Ze had lust het geld te voelen, te betasten, te tellen, te wegen,
te strelen, te wryven, te koesteren, te vertroetelen. Ja, ze wou 't kussen, ergens op
'n bank in een eenzaam laantje van 't park...
- De Kurhaus-directie is edelmoedig, zei ik tot een van m'n vrindjes.
- Hm! Ze weet wat ze doet. Zo'n chef de partie heeft mensenkennis... dat sommetje
is op hoge rente gezet. Wat vroeger of wat later zal onze schoenmaker die friedrichs
met woeker terugbrengen. Ze zyn 't eerste goud dat-i in handen krygt... het zal hem
heugen! Ik had hem liever z'n taler zien verliezen. Nu verlaat hy Wiesbaden in de
mening dat-i slechts, onder 't uitroepen van den ouderdom zyner grootmoeder, een
zilverstuk over de hoofden der mensen hoeft heen te gooien, om 'n handvol goud
te winnen. Dit denkbeeld zal heel nadelig werken op z'n waardering van achterlappen,
toonstukken en halve zolen. By den minsten tegenspoed werpt-i elst en pikdraad
weg, en komt hier terug. Mocht hyzelf daaraan niet denken, dan zal z'n vrouw hem
den verkeerden weg opjagen. Ook zy is voortaan bedorven voor de kleine
huishoudelyke zuinigheid die anders in haar toestand zo'n genoeglyke plicht is. Ach,
ik had het paartje zo graag naar Worms terug gezonden, maar wat baat het! Wat
wezen moet, is!
Dat zulke mildheid van de Bank uit eigenbelang voortspruit, zag ik in. Maar...
vinden we niet overal elders 'tzelfde eigenbelang, zónder die mildheid?
Lezer, zie maar eens goed om u heen in 't leven en de wereld. Misschien zal de
verfoeilyke Speelbank u aanbiddelyk voorkomen.
Nu, dát hoeft juist ook niet.
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Een tegen zeven!
- Let nu eens op die dame aan de trente-et-quarante, fluisterde een van m'n gezellen
my in. Haar man heeft, om z'n zaken gaande te houden, veertigduizend franken
nodig, en wel spoedig, zeer spoedig! Zie eens hoe ze zich inspant!
Nu ja, ik had die dame reeds dikwyls gezien, en ook haar man, die pruilend de
zaal op en neer liep als ze verloor. Beiden boezemden my door hun aangenaam
uiterlyk belangstelling in. Het verheugde my telkens als 't vrouwtje won, en ik
betreurde haar verlies, alsof 't mezelf aanging. Over 't geheel is 't zeer moeilyk den
loop van 't spel gade te slaan, zonder als 't ware party te kiezen voor of tegen den
speler. Geheel onwillekeurig neemt men aandeel in de stomme gewaarwordingen
die onmisbaar 't gevolg zyn van de luimen der kans. Elke coup is het bedryf van
een drama.
Het ging de vrouw die ik voor 't ogenblik tot heldin had gekozen, vry slecht. Ze
wisselde 't ene biljet van duizend franken voor, 't andere na, en maar zelden kreeg
ze er een terug. Sedert vele dagen had ik opgemerkt, dat ze vier of vyf van die
briefjes bezat. Er was afwisseling van eb en vloed in dat getal, maar op den duur
bleef ze op dezelfde hoogte. Reeds lang voor myn gnomen my iets over haar
toestand meedeelden, was me gebleken dat ze behoefte had aan een bepaalde
som... die maar niet kwam opdagen. Ze speelde niet als iemand die winnen wil,
maar als iemand die winnen moet. De paar duizend franken die haar kapitaaltjen
uitmaakten, bergde zy in 'n allerliefste damesportefeuille... in haar keurs. Twintig
keren by elke zitting werd het saamgevouwen pakje daaruit gehaald, gedeeltelyk
gewisseld, by wat voorspoed weer compleet gemaakt, weggeborgen - telkens met
'n uitdrukking: nu voor goed... ik breek 't niet meer aan! - en telkens werd het weer
voor den dag gehaald, om opnieuw tegen louis d'ors te worden ingewisseld, waarmee
de hardnekkige stryd dan werd voortgezet.
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Gedurig scheen de man haar toe te roepen: ‘houd op, houd op! 't Gaat niet! Laten
wy in 's hemelsnaam die vyfduizend franken bewaren!’ Maar 't vrouwtje was hoofdig,
hardnekkig, misschien standvastig en moedig. Zulke definitiën worden dikwyls door
den uitslag bepaald.
Wanneer haar ogen den blik van haar man ontmoetten, scheen ze dan eens te
beloven, dat ze zorgen zou twee-, drie- of vierduizend franken over te houden, dan
weder dat ze - eens haar inlegkapitaaltje compleet hebbende - 't niet weer zou
aanbreken. Maar ook 'n andere uitdrukking lag dikwyls op haar gelaat, vooral
wanneer ze, in ogenblikken van tegenspoed opnieuw een biljet wisselen moest. Ik
las er uit: ‘beste vriend, wat baten ons die paar duizend? We hebben méér nodig!
Er op of er onder dus!’ En angstig, misnoegd, verdrietig, keerde hy zich om. Hy
scheen meer te lyden, of z'n leed minder flink te dragen, dan zy.
Ze had nu vier biljetten geborgen. Vóór haar lag een twintigtal louis. Ze zette
onveranderlyk - was 't een systeem? - drie goudstukjes op zwart, liet de winst staan,
tot het getal vierentwintig bedroeg, en plaatste dan één louis er by, om de mise vol
te maken tot vyfhonderd franken. Hiertoe waren drie achtereenvolgende winnende
zetten nodig. Na den vierden winner lagen er duizend franken, zodat er na den
vyfden een biljet by haar inzet werd geschoven. Van die biljetten had ze een veertigtal
nodig, om niet te gronde te gaan met man en kinderen...
Gedurende al de dagen dat ze speelde, had ze slechts eenmaal 'n winnende
serie van zes gehad, en juist genoeg seriën van vyf, om telkens haar geslonken
kapitaaltje weer aan te vullen. By 'n zevenden winner zou ze ‘moitié’ zeggen... dit
*
had ze afgesproken met haar man. Maar ze kwam niet eenmaal zo ver!
Ook heden liepen de zaken van de arme tobster niet voordelig.

*

Niet altyd geldt de gehele masse als inzet. By 't neerleggen van bankpapier, of ook wanneer
de mise door herhaalde verdubbeling tot 'n hoog bedrag gestegen is, geven de spelers te
kennen dat zy slechts de helft of een nog kleiner deel van de daar liggende som aan de kans
wagen. Om geldig te zyn, moet deze ‘annonce’ door een der croupiers overluid herhaald zyn,
teneinde als 't ware de galerie getuige te maken van de aangegane overeenkomst. Vanhier
't zeer eigenaardig aanhoudend geroep: vingt, trente, quarante louis à la masse! Moitié au
billet! Cent louis à la masse!
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Wat al intermittences! Drie louis werden zes louis, en zes louis werden... niets! Weer
drie gezet! En zie, alweer zyn ze zes geweest en... niets geworden. En die treiterende
tweeslagen! Drie geweest, zes geworden, twaalf... wég alweer, alle twaalf! Daar
volgen weer intermittences: gewonnen... wég! Gewonnen... weg! Gewonnen... wég!
't Baat niet!
Een vierslag! Drie... zes... twaalf - nu zal 't lukken! - vierentwintig...
Waarachtig, 't zal eindelyk gaan! Spoedig één louis er by, om de vyfhonderd
franken vol te maken tot 'n rouleau...
- Rouge gagne!
Weg zyn de vyfhonderd franken!
- Madame aurait dû retirer la masse, zegt 'n profeet après coup, die achter haar
staat. Och, waar staan, zitten of kruipen zulke wezens niet, zy die altyd precies
weten - ná den slag! - wat er had moeten gedaan worden?
Maar ze stoort zich niet aan die ergerlyke wysheid, en gaat voort haar drie louis
uit te zenden tot het opsporen van een flinke serie. Nogeens: was 't koppigheid of
moed?
Wie zal sterker wezen, zy of 't lot? Helaas, háár kapitaaltje dreigt telkens te
bezwyken, en dat ‘lot’ is onuitputtelyk in coups de deux, de trois, in intermittences,
en zelfs in seriën van rood, als dit alles dienen kan om 't geduld op de proef te stellen
van den armen drommel die zich nu eenmaal voornam op zwart te spelen.
Rouge! Rouge! Rouge! Telkens die vervloekte rouge! De een of andere
Schlungelhans was zeker bezig kapitalen op die kleur te winnen.
En myn beschermeling - dit was ze geworden door de aandacht waarmee ik haar
spel en gemoedsbeweging volgde - wisselde 't ene biljet voor, 't andere na. Ze had
er nog één. ‘Dát zou ze bewaren!’ knikte zy haar man toe...
Maar hy was zeer bedroefd, en scheen het gemartel niet langer te kunnen aanzien.
Hy ging naar buiten, wierp zich op 'n stoel by een der tafels achter 't Kurhaus, nam
'n sigaar dien-i niet rookte, bestelde 'n glas limonade dat-i niet dronk...
- Die man is zo dom niet, zei Semi-ur. De limonade zal hem goed doen.
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Ik vond dat hy dan zeer verkeerd handelde, z'n glas onaangeroerd te laten staan.
En dit zei ik.
- Och, 't doet er zo weinig toe, riep nu 't Kristalmannetje. Alles is in alles.
Gedronken of niet gedronken, die limonade zal zich wel in de zaken hinein
kristallisieren, zodra de tyd daar is. Semiur heeft gelyk, 't zal hem zeker goed doen!
Nu, de man zag er waarlyk naar uit, alsof er haast by was, dat iets hem goed
deed! Met starren blik zag hy voor zich neer, en beschreef zonderlinge figuren in 't
zand. Hy scheen zich moeite te geven om te glimlachen, maar 't lukte niet. Aan de
beweging van z'n lippen bemerkte men, dat-i mompelend met zichzelf sprak. Wat
anders kon-i zich te zeggen hebben, dan dat-i geruïneerd was? Geruïneerd, niet
om de vyfduizend franken die door z'n vrouw nu byna geheel verloren waren, maar
om 't mislukken van dat stoute program hunner hoop, door het niet winnen van de
veertigduizend die hy volstrekt nodig had om niet te gronde te gaan.
Wy traden weer de zaal binnen, en bespiedden het vrouwtje dat zo'n moeilyken
stryd voerde. Behalve dat éne biljet in de keurs, bleven haar nog slechts twee louis
over. Ze stond op, en wierp die beide stukjes op de favorietkleur die haar zo vals
behandeld had.
De eerste ry der neergelegde kaarten had 'n zeer laag point. De kans stond goed
voor zwart...
't Zou ook wat baten, of die twee stukken aangroeiden tot vier! En al ware het tot
acht, of zelfs tot zestien!
Toch bleef ze wachtend staan, en hield de hand op den rug van haar stoel, als
om de kans af te wachten tot het uiterste toe. Immers... zodra ze die plaats verliet,
en de tafel, en de zaal... dan zou de zaak beslist zyn, onherroepelyk beslist in haar
nadeel! En dát zou ze dan haar man moeten meedelen, zy die zo overmoedig haar
wensen en hopen had opgeschroefd tot zekerheid!
Systeem? Berekening? Ach neen, dat had ze niet. Wat wist zy, acht dagen geleden
nog, van 't spel? Maar ze was moedig, en voelde wilskracht. Dit was alles, al bleek
't niet genoeg te wezen.
Ze wachtte.
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't Was toch altyd mogelyk, dat die twee louis, die twee laatste stukken...
Nu, haar laatste waren 't eigenlyk niet. Ze bezat nog altyd dat ene bankje. Neen,
dat bezat ze niet. Het was alsof ze 't niet had. Ze beloofde immers haar man dat ze
't niet wisselen zou? Misschien was dit ook niet nodig... de eerste ry kaarten had 'n
laag point... zwart zou dezen keer zeker winnen...
- Et trente points! riep de croupier, de laatste kaarten der geeindigde taille in den
bak schuivende.
De coup gold niet, omdat de tweede ry kaarten minder dan eenendertig punten
haalde, en de zet dus niet afliep.
Daar lagen nu die twee louis, waarmee ditmaal 't lot zich niet scheen te willen
bemoeien. Wat zou ze doen? Indien de laatste zet verloren ware geweest, ze zou
heengegaan zyn, waarachtig! Maar nu? Wachten op de nieuwe taille? Niet wachten?
Wat was er na al haar tegenspoed, van die twee onnozele goudstukjes te hopen?
Van die twee laatste...
't Is waar... dat bankbiljet! Oók 't laatste...
Neen, neen, ze had haar man beloofd...
Haar hart bonsde.
Weggaan? Nu?
Ze kon toch die veertig franken niet ten geschenke geven aan de Bank?
Wel neen! Maar... 't was immers háár geld. Ze kon 't terugnemen...
Zou dat niet ‘gek staan’ voor de galerie? Lag er niet iets in, alsof ze die twee louis
nodig had om vandaag te eten, te wonen, te leven? Moesten nu al die vreemde
mensen weten, hoe arm ze was?
Weifelend en niet besluitend, besliste zy. Want haar uitstel van weggaan was
blyven, en blyven wás beslissing. In allen gevalle kon ze immers ‘afwachten wat er
in de volgende taille van die twee louis worden zou, en dan ook heus niet meer!’
En wat die vreemde mensen aangaat... waarom dat bankbiljet niet gewisseld?
Ze kon dan opstaan met vyftig louis, en ‘ieder zou zien dat ze niet óp was, als ze
vertrok met haar portemonnaie vol goud.’
Zeker! Maar ze had haar man beloofd...
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Beloofd? Nu ja... niet te spelen met dat laatste biljet. Maar... wisselen? Dát kon ze
altyd doen. Daarmee was immers niets gewaagd? Ze zou 't alleen doen ‘om de
mensen’ en om goed te doen zien dat ze niet ‘op’ was.
Ach, hoe innig, innig gaarne had ze haar man verrast met 'n goeden uitslag van
haar waagstuk! De redding zelf uit den nood kwam haar minder begeerlyk voor,
dan de vreugd hem te mogen zeggen dat-i gered was, en... door haar! Zeker zou
hy haar schoon vinden en liefhebben op dat ogenblik...
Wat al illusiën verstoord! Het ware al te dwaas, nu nog iets te hopen van die twee
louis! En de andere vyftig... neen, neen, daarvan zou ze geen enkele zetten. Ze
wist nu immers by herhaalde ondervinding, hoe snel men een biljet verspelen kan
met mises van zestig franken!
Bovendien, er moest geld bewaard worden voor de logementsrekening, die nogal
hoog was opgelopen, want... ze ‘had er zo vast op gerekend dat ze winnen zou’.
En voor de reis naar huis...
Naar huis? Zou haar man werkelyk naar huis durven gaan, waar hy gewacht werd
door wisselprotesten, schaamte en schande, bankroet, ondergang, wanhoop?
Doch... als ze niet naar huis gingen, waarheen dan?
En het fatale ogenblik naderde! De veertigduizend franken moesten heden
gewonnen worden, heden op 't allerlaatst, of... Toch zou ze niet voortspelen met de
vyftig goudstukjes, die ze ontvangen zou voor haar biljet... áls ze 't wisselde!
Neen, neen, spelen zou ze niet met dat geld, waarlyk niet! Wisselen slechts, en
ook dit maar ‘om de mensen’.
Ze haalde nu 't zesmaal saamgevouwen biljet voor den dag... 't was warm en
vochtig. Lord Ci-devant had er gaarne duizend pond voor gegeven... in z'n goeden
tyd. Ach, dat vodje papier had kunnen getuigen hoe pynlyk die boezem klopte!
Met 'n mislukte poging om een onverschillig gelaat te tonen, ontplooide zy de
vouwen...
Haar hand beefde...
‘O fortune, à ton caprice’... klonk de muziek uit het park achter de Kurzaal.
En, als om haar beven te doen opgaan in andere beweging...
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ze trilde met het biljet de melodie na: tiens, je livre mon destin...
‘L'or n'est qu'une chimère...’ antwoordden Roberts kameraden in koor.
Die Robert en z'n kameraden hadden gemakkelyk spreken. Zy waren nooit met
wisselprotesten en bankroeten in aanraking geweest. In hun tyd kwam men ver met
'n beetje dierlyken vechtmoed.
‘Sâchons nous en servir...’
Nous en servir? Van wat? Van moed? Dien had ze! Van geld? Dat had ze byna
niet meer...
Haar knieën knikten.
‘Grâce... grâce!’ smeekte - of beloofde? - nu de muziek.
‘Non, non, non, non!’ bulderde Robert.
Daar ze nu toch eenmaal wachtte, kon ze dit even goed zittende als staande doen.
Ze nam de plaats op haar pas verlaten stoel weer in... neen, niet geheel! Het was
de moeite van 't gemak niet waard, zich weer aan de tafel te zetten, alsof ze
onbescheiden genoeg was nog iets te hopen. Ze schoof... ze liet zich glyden... ze
zeeg neer, en zat... nu ja, ze zat, nagenoeg als Molière by 't ontbyt van Lodewyk
XIV, op 't hoekje van haar stoel... heel, heel eventjes maar op 't hoekje. Byna zat ze
dus niet, maar ze zat toch. En ze wachtte!
- Wachten is de zwaarste arbeid dien gy mensen alzo te verrichten hebt, zei Semi-ur.
Wie dát kan, is sterk.
- Zal ze wisselen? vroeg ik.
- Neen.
- Zal ze voortspelen?
- Neen.
- Zal ze ophouden?
- Neen.
- Zal ze weggaan?
- Neen.
- Geruïneerd?
- Neen.
- Maar... maar... hoe kan dit alles?
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- Kristallisatie, mens! Ze zal wachten. Wie dát kan!
Ik mompelde:
Wat baet het of gy draeft en zwoegt en u verhit?
Fortuin liefst hem bezoekt, die wacht en stille zit...

- Is het dát? vraagde ik m'n gnoompjes.
- Hm... gekheid! 't Zit 'm in de limonade...
- Maar... hy drinkt ze niet.
- Dat is ook volstrekt niet nodig.
- En bovendien, als er 'n calmans gebruikt moet worden, zou zy eer... zie hoe ze
beeft. Ik begryp er niets van.
- Blind... mens, riep 't Kristalmannetje met 'n minachting die m'n schryftalent te
boven gaat, blind mens, mens, mens!
Die gnomen hebben vreselyke scheldwoorden. Ik zou erg beschaamd geweest
zyn, als m'n nieuwsgierigheid naar den afloop me daartoe den tyd had gelaten.
In 't voorbygaan noteer ik, dat in gnomentaal het woord mens schynt te beduiden:
een ding dat niet recht wys is. In godsnaam! Neen, niet: in gods-naam! Berusten
doe ik niet!
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Rouge perd!
Intussen hadden de croupiers zich bezig gehouden met het gereed maken van de
kaarten voor de nieuwe taille. De zes spellen waren opgenomen uit den in de tafel
weggezonken bak, waarin na elken coup de kaarten worden weggeschoven. Ze
werden in pakjes verdeeld, tussen elkander ingeschoven, van hand tot hand
overgegeven, telkens weer dooreen gemengd, en eindelyk weer by elkaar gevoegd
tot één pak.
Nu bood een van de croupiers aan iemand uit het Publiek de ‘coupe’ aan. Dit
couperen geschiedt steeds door een lid der galerie, die hierdoor in zekeren zin
tegenover de Bank het Publiek vertegenwoordigt. Men steekt op 'n willekeurig te
kiezen plek, een stukje wit karton tussen de gemengde zes spellen die hierdoor in
twee delen worden gesplitst, waarvan dan het onderste bovenop wordt gelegd. Het
spreekt vanzelf dat deze coupe een altijd onbekenden, maar zeer rechtstreeksen
invloed heeft op de taille die door de ligging der kaarten bepaald wordt. ‘Mais à qui
donc la coupe?’ vroeg de croupier, nadat verschillende aanwezigen geweigerd
hadden, de rol te vervullen van onbewusten lotbeschikker.
Spelers namelyk zyn byna zonder uitzondering bygelovig, en menen dikwyls:
qu'ils n'ont pas la main heureuse. Anderen vrezen dat ze 't ‘lot’ boos maken, door
'n al te stoute inmenging in z'n zaken. Z.H. wil eerbiedig behandeld zyn. Ook zyn
er, die zich laten afschrikken door den mogelyken wrok van dezen of genen, wanneer
de door 't couperen bepaalde taille niet naar z'n zin is.
Ons studie-exemplaartje staarde verdrietig voor zich neer op de tafel, en prikte
arabesken op 'n speelkaartje. Hierdoor konden de blikken van den croupier die
uitnodigend den kring rondgingen, de hare niet ontmoeten. Eindelyk toch, verwonderd
over 't lange wachten, waarvan ze de oorzaak niet
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kende, zag zy op. De geëmployeerde bood haar de kaarten aan... ‘Et viens diriger
ma main...’, suisde 't haar in de oren.
Byna wezenloos, en als gebiologeerd, nam ze 't kartonnen blaadje...
‘Grâce... grâce! Non... non!’
...en stak het ergens tussen de driehonderd-en-twaalf speelkaarten: zyzelf had
nu de taille bepaald!
Helaas!
De eerste zet was rouge: de twee louis die daar zo lang sarrend hadden liggen
wachten, en oorzaak waren dat ze niet was vertrokken by 't eind van de vorige taille,
werden door een der geemployeerden weggestreken.
Nu was de tyd daar, om werkelyk op te staan. Wat ánders?
‘Rouge perd!’ werd er geroepen. O zeker: rouge perd, zwart wint, nu zy niet gezet
*
heeft!
En weder: rouge perd!
En nog-eens!
Zwart won zeven of acht keren achter elkander.
- Il paraît que la noire a une série cette fois. Madame aurait dû jouer à la noire,
zei achter haar stoel een der bekende profeten die zo precies alles weten te
voorzeggen wat geschied is.
Ach ja, ze had moeten zetten!
Zou ze 't nu doen? Nu nog?
‘Rouge perd!’ Alweer 'n zwarte...
- En voilà dix, zei de profeet. Je vous l'ai bien dit... c'est une série de la noire.
Pourvu qu'elle ne s'épuise pas trop tôt... il y en aura davantage.
Zeer juist. Als er nog meer zwarten volgen, zal de serie nog groter worden. Als
de serie groter wordt, komen er nog meer zwarten. De man was opzettelyk geboren
voor kranten-politicus.
‘Rouge perd!’ riep de croupier.
- Que vous ai-je dit? blufte de ziener.

*

By het uitroepen der coups van de trente-et-quarante wordt altyd de rode kleur genoemd.
Rouge perd of rouge gagne heet het. Waarom men niet eenvoudig de winnende kleur noemt,
is 'n mysterie. Zo zyn er meer terminologische duisterheden. Op de roulette heet nummer
één nooit un, altyd premier.
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‘Rouge perd!’
- Voilà la douzaine au grand complet! Douze noires! Et même... eh... eh... voyons...
attendez!
‘Rouge perd!’
- Treize noires! Eh... eh... eh... je l'ai bien dit! Ne l'ai-je pas dit? Voyez, m'sieur!
Madame, voyez! C'est une série de treize, et... peut-être davantage! Qui sait! Quand
la noire persiste, il y aura... voyons... attendez...
Met uitgestrekten hals volgde hy nu, binnensmonds meetellend, de neergelegde
kaarten, en was hierin de enige niet. De hele galerie verkeerde in spanning. Velen
stonden op, en bogen zich over de tafel naar 't midden, om toch vooral de eersteling
te genieten van 't nóg nieuwere nieuws, dat gaandeweg scheen toe te nemen in
belang. Alleen Lord Ci-devant scheen geen lust te hebben in verbazing.
‘Rouge perd!’ riep de croupier.
- Quatorze! Ne l'ai-je pas dit, m'sieur? Madame, ne l'ai-je pas dit? C'est qu'une
couleur... une fois en train... et pourvu qu'elle continue...
‘Rouge perd!’
- En voilà encore une! Quinze noires! C'est prodigieux, n'estce pas? Voyez...
De vervelende babbelaar toonde aan al de omstanders het kaartje waarop hy de
loop der zetten naprikte, en deed dit met 'n soort van zelfvoldoening, alsof het spel
zich naar zyn kaartje geregeld had. Precies 'n krant alweer! ‘Hebben we niet gezegd
dat er oorlog komen zou, als de vrede verstoord werd?’
‘Rouge perd!’
- Eh... eh... seize! C'est extraordinaire, en vérité. Mais... on aurait dû en profiter!
C'est qu'on n'a pas voulu me croire!
Waarom had hyzelf dan daarvan geen gebruik gemaakt?
- Il y avait là une fortune à gagner...
Dat kan men van elke groep zetten zeggen.
- C'est incroyable! Voyez, m'sieur! Voyez, madame! Il y en a seize dejà! Eh... eh...
voilà ce qui s'appelle une série! Et il se pourrait, que... peut-être... qui sait! Attendons
encore ce coup là! Vous verrez que... peut-être...
‘Rouge perd!’
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- Ne l'ai-je pas dit? En voilà dix-sept! C'est...
- Zu kolossal, riep hier onze oude kennis, de heer Friedrich Plump, der
Wissenschaften Zögling, die by dezen zet een heel tweeguldenstuk op rood had
gewaagd.
- Zu kolossal... auf Ehre! So 'ne Seeeerje ist mir mein Lebtag nicht vorgekommen!
Zyn Lebtag!
Waarde Friedrich Plump, alle respect voor uw Lebtag, maar indien een serie van
zeventien zwarten te kolossaal is - en dus onmogelyk, want er is geen ‘te’ in de
Natuur - waarom smeet ge dan niet, na den zestienden zwarte, de zes gulden die
ge nog in uw zak hebt, op rood?
‘Rouge perd!’ klonk het nogeens.
- Dix-huit! Eh... eh... qu'ai-je dit?
- Zu kolossal!
‘Rouge perd!’
- Eh... eh! Dix-neuf! N'est-ce pas que c'est inoui? C'est... fabuleux, m'sieur!
Madame, c'est incroyable...
- Aber nein! So etwas ist noch nie da gewesen! Es ist nun aber wirklich zu...
- C'est... énorme!
- Grossartig! Kolossal!
Hier mag de schrandere lezer plaats geven aan de opmerking hoe wysbegeerte
de mensen verbroedert. Herr Friedrich Plump had zich nooit aan kennis der franse
taal bezondigd, en de Fransman verstond geen woord Duits. Maar hun zielen
ontmoetten elkaar zo eensgezind op den breden zottenweg der verbazing, dat ze
elkanders adjektieven grif verstonden.
En, op weinige uitzonderingen na, deed de galerie eenstemmig mee. Het
langgerekt blazend ‘hè’ dat bekend is aan ieder die ooit 'n vuurwerk zag afsteken,
verving met goed succes al de uitroepingen die ik den lezer spaar. Nog
welsprekender was de stilte die telkens het algemeen losberstend
bewondering-pneuma voorafging. Het scheen wel of men bevreesd was, het ‘lot’ te
storen in 't verlossen van al die zwarten. De milde kraamvrouw had rust nodig. Maar,
als dan eindelyk weer 'n nieuwe telg behoorlyk ter wereld gekomen en geproclameerd
was, werden de sissende hè's des te luider uitgeblazen. Ze vormden
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dan één zucht, 'n geluid dat 't midden hield tussen de voorspelling van aanstaand
bezwyken, en 'n ademhaling na 't opeens wegwerpen der al te zware vracht van
opgespaarde bewondering.
Men mene niet dat die belangstelling in verband stond met winst en verlies. Byna
niemand speelde. Zelfs Friedrich Plump was uit het veld geslagen. Hy kneep de
drie dubbelguldens die hy in den zak had, maar durfde er geen van zetten. Spelers
zyn by zulke gelegenheden bevangen door zekeren schroom. Er werden slechts
enkele geringe mises op de tafel geworpen door nieuw aangekomenen die niet
ingewyd waren in de crisis, en alzo onbewust de geheimzinnigheid van 't ‘lot’
trotseerden. De onthouding van de anderen berustte op iets als vrees: ‘dat de zwarte
kleur nu toch wel uitgeput wezen zou’. En op rood te zetten... tégen de gagnante...
‘hm, hm, dat is gevaarlyk, zeer gevaarlyk!’
Ook onze Lord Ci-devant speelde niet. Maar dit lag aan den tyd van 't jaar. We
waren in de laatste week van 'n kwartaal. Niets evenwel duidde aan, dat-i deze taille
vreemder vond dan elke andere. Ik geloof 't graag. Hy was uitgestudeerd in 't nil
mirari. Die oefening had hem honderdduizend pond gekost. Hy hield zich heel
tevreden bezig met 'n tandenstoker, z'n enig diner op dien dag.
De twintigste zwarte was ook gekomen.
- C'est excessivement dangereux maintenant, verzekerde de profeet. Vous
comprenez que la noire... quand elle se déclare si opiniâtrement... c'est pyramidal!
Vingt noires! Tenez, m'sieur, je vous expliquerai ce que c'est. Il faut connaître le
jeu, tout est là! C'est une taille qui... qui... contient une série énorme de noires...
voilà ce que c'est! Et la raison en est... voyons ce coupci...’
‘Rouge perd!’
- Ne l'ai-je pas dit? Vingt-et-une, m'sieur, vingt-et-une! C'est... une série de la
noire! Il faut connaître le jeu. La noire était en retard, m'sieur, et elle se rattrape.
Voilà la raison! C'est madame qui a fait la coupe. Une couleur en retard... cela se
rétablit toujours, et vous verrez que... cette fois-ci... à moins que la rouge ne reprenne
le dessus...
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‘Rouge perd!’
- Qu'ai-je dit? Ne l'ai-je pas dit? N'est-ce pas que c'est...
- Das ist nun aber wirklich zu...
Noch de profeet, noch de andere wysgeer hadden adjectieven meer. En ook het
vuurwerks-pneuma van de anderen klonk wat gedempt, en als onder zeker
voorbehoud. Men wilde adem sparen voor nog groter verbazing. Hoe toch, als eens
't ‘lot’ meer zwarten in voorraad bleek te hebben, dan men in staat was vreemd te
vinden?
‘Rouge perd!’
- Vingt-deux! Que vous ai-je dit? C'est la noire qui...
En ons arme vrouwtje, dat daar nog altyd zat met haar ongewisseld biljet vóór zich!
Bitter, bitter, bitter was 't voor haar, al die zwarte slagen te horen uitroepen, zy die
reeds zo lang op slechts 'n klein deel van zo'n serie gehoopt had! Och, hoe wreed,
hoe vals, hoe martelend! Was 't niet, of 't ‘lot’ haar bespotte? ‘Je ziet dat ik wel seriën
van zwart heb, maar voor u niet!’
Ach, nu had ze gaarne willen opstaan, maar ze had er de kracht niet toe. Waarom
niet terstond dat biljet gewisseld, terstond na 't verliezen van het laatste goud? Dan
had ze geen zetten laten voorbygaan! Dan ware in weinig slagen haar doel bereikt
geweest! Dan had ze nu, opgetogen van vreugd, de pynbank kunnen verlaten,
waarop ze zo gefolterd werd! Dan had ze...
- C'est madame qui a fait la coupe, hoorde ze nu weer verkondigen door den
allemans-profeet, die nog altyd achter haar stoel stond.
Ze voelde dat-i haar aanwees als de scheppende artiste van 't aanschouwd
wonder.
- Mais madame a eu le tort de n'en pas profiter! Eh... eh... eh... si madame voulait
me procurer une nouvelle taille pareille... eh... eh... eh... je saurais bien... ce que
j'aurais à faire... eh... eh! Ik gis dat dit geestig lachje z'n voornemen aanduidde om
op zwart te spelen, zodra hy vooruit weten zou dat er zó'n serie in de kaarten lag.
En weer scheen hy onze arme gemartelde aan de omstanders voor te stellen, als
de veroorzaakster van zoveel vreemds.
- En voilà une qui sait couper, moest ze nogeens horen. De
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wyzende vinger van den hatelyken kornak brandde haar in den rug.
Ze zat als wezenloos. Opstaan kon ze niet. Ze voelde dat ze neerzygen zou,
zodra ze haar stoel verliet. Aan 't wisselen van 't biljet dacht ze niet meer. Bovendien,
voortspelen? Nu? Waarop? De serie van zwart, waarop ze zoveel overspannen
hoop gevestigd had, ‘de serie die toch ééns komen moest’ meende zy altyd, was
er nu geweest, en wel veel groter dan voor háár doel nodig was. Wat ze voor 'n
grond van hoop had gehouden, was werkelykheid geworden, maar... voor háár een
sarrende bespotting!
Wat nu?
Ze verlangde weg te zyn, ver weg... dood misschien!
En na de mislukking van 't plan, die haar zo wreed martelde, wachtte haar nog
'n andere pyniging. Ze moest het gebeurde meedelen aan haar man! Ze moest hem
zeggen dat alles, alles voorby was, en dat voortaan hy, zy, de kinderen...
Om die vyfduizend franken by elkaar te krygen, hadden ze... Neen, denken kon
ze niet. Overmaat van smart maakte haar gevoelloos. Ze was als vernietigd.
Daar werd ze zacht op den schouder getikt door een der zaallakeien, die haar
kwam vragen om: ‘einen Lowìh für den Herrn Gemahl der da draussen sass’.
Dit nu was wel meer geschied, als zy den gemeenschappelyken portemonnaie
by zich droeg, en hy in den restaurant een kleine vertering te betalen had. We
hebben hem een glas limonade horen bestellen...
De huishoudelyke aard van deze boodschap riep haar tot bezinning. Sedert uren
had zy gedroomd van duizenden, of liever van de veertigduizend franken die ze
nodig had, en de waarde van geld in den dagelyksen omgang kwam haar geheel
veranderd voor. De drie, zes, twaalf louis, die herhaaldelyk als haar mise op 't tableau
hadden gelegen, schenen haar slechts speelmerken, fiches, legpenningen,
toegangkaartjes tot het verblyf der bewuste veertigduizend franken... geen geld dat
waarde had op zichzelf. Op eenmaal kwam nu het verzoek van haar man, om een
geldstuk dat strekken moest tot het voldoen ener kleine schuld, haar wekken uit de
begoocheling die zich van elken gast der
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groene tafel meester maakt. Ze begreep wel dat haar man niet juist 'n gehelen louis
nodig had, maar ‘hy kon toch door 'n knecht niet om groschen of kreutzers laten
vragen?’ En, bovendien...
O God, dát was het misschien! Hy wilde weten of ze nog 'n louis bezát?
Er was haast by, hem tenminste dáárover gerust te stellen. Snel wierp ze het
biljet den croupier toe, en wilde hem verzoeken daarvoor goud te geven, maar de
woorden stikten haar in de keel. Ze kon geen verstaanbaren klank uitbrengen...
Sedert lang was de fameuze serie gesloten, en ook de door haar gecoupeerde
taille was door 'n andere vervangen. De liefhebbers bewaarden het kaartje waarop
de vorige geprikt stond, als een curiositeit.
- Der Herr lässt bitten um nur einen louis-d'or, herhaalde de knecht, die meende
dat ze hem niet verstaan had.
- Natuurlyk, mompelde Semi-ur, de limonade moet betaald worden...
- En kristallen schieten, zei 'n ander gnoompje.
Het biljet dat ze wisselen wilde was op zwart gevallen.
- Tout? vroeg de croupier welwillend, omdat-i sedert lang had opgemerkt dat ze
gewoon was lager mises te zetten.
Ze wilde te kennen geven, dat ze 't bankpapier slechts had toegeworpen om het
te doen wisselen. Maar de als dichtgeschroefde keel weigerde haar de dienst. Nu
trachtte zy den râteau te grypen, om daarmee het dure papiertje weg te schuiven
van z'n al te gevaarlyke plaats, maar 't ding was in handen van andere spelers. En
toen 't eindelyk vry kwam, en zy 't met bevende hand opgenomen had:
- Tout va au billet! zei de croupier, dien 't verveelde dat-i geen antwoord kreeg.
‘Rien ne va plus!’
En met zyn harkje sloeg hy nu den râteau terzyde, waarmee zy eindelyk op 't punt
stond haar laatste bezitting te redden uit de klauwen van 't verfoeilyke spel.
- Pardon, madame! C'est trop tard. Le point est connu!
Inderdaad! Reeds was er quarante geroepen voor de eerste ry. Quarante, 't
hoogste point, en dat alweer voor rood!
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- Ne l'ai-je pas dit? C'est excessivement dangereux maintenant de jouer à la noire.
Vous comprenez... après une taille comme la dernière... la noire est épuisée! C'est
la rouge qui dominera cette fois... à moins que... ce coup-ci... eh... eh... eh... que
vous ai-je dit?
Waarachtig, ook de tweede ry telde quarante! De slag was nul.
- Nou, dat bankie is deur 't oog van 'n naald gekrope, zei 'n jonge dame uit
Amsterdam, tot den dikken en WelEdelen Heer, die 'r papa scheen in koffie en
suiker. Ook deed-i in deftigheid en afkeer van 't spel. Wel waagde hy soms 'n paar
gulden: ‘och, ik doe dat zo voor 'n aardigheid, weet u!’, maar altyd als z'n dochters
er niet by waren. En ook de jonge dames speelden nooit als papa 't zag. 't Was 'n
familie vol principes en P.G., die zeer behoorlyk wist te gruwen van elke
onbehoorlykheid. De jonge dame was op 't ogenblik bezig papa ‘aan den praat’ te
houden by de kaartentafel om haar zusjes gelegenheid te geven tot wat gedobbel
op de roulet. En om deze taak iets aangenaams by te zetten, maakte zy den ouden
heer opmerkzaam op ons studie-exemplaartje.
- Kyk 't mens ereis gek uitzien. Se sweet er van! Se dee ook beter as se na huis
ging!
Ach ja, de druppels parelden haar op 't voorhoofd. En ze zag doodsbleek. Of la
noire zo byzonder épuisée was, als de spelprofessor opnieuw betuigde, weet ik
niet, maar zeker was zy uitgeput, onze wanhopige strydster. Ze hoorde niet wat
men rondom haar zeide, of althans ze verstond het niet. Al wat ze waarnam, loste
zich op in één vermoeiend gegons. Ze begreep ternauwernood wat dat quarante
en quarante après beduidde, en dat de slag niet gegolden had. Ook had ze 't besef
niet haar inzet nu terug te nemen. Ze voelde zich als vernietigd, en zou neergezegen
zyn, wanneer niet de drukkende volte aan weerszy haar had overeind gehouden
op haar stoel.
De profeet waagde nu... 't was z'n eerste waagstuk dien dag... - Je fréquente les
Jeux depuis trente ans, verzekerde hy de omstanders, et j'ai toujours remarqué
que...
Nu ja, om de een of andere reden waagde hy nu 'n heel tweeguldenstuk op rood.
Dit was zeer kies van den man. Hy, die
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door z'n diepe studie van de geheimenissen der groene tafel, de fortuinen maar
voor 't grypen had, vergenoegde zich, nu hy ten laatste iets deed, met het minimum
van de mise. Hy wilde de Bank niet plunderen, naar 't schynt.
- C'est un coup sûr... à moins que...
‘Rouge perd!’ riep de croupier.
- Sacré nom de dieu! De tels contretemps n'arrivent qu'à moi! Faut-il être déveinard
pour avoir une chance pareille! Voyez, m'sieur... madame, voyez, moi qui ai prédit
correctement - mais cor. rec. te. ment! - tous les coups, ne voilà-t-il pas, que le
premier que je joue... mon dieu, quelle tuile! Voyez un peu, je vous en prie...
En hy betoogde uit 'n zestal geprikte kaartjes dat hy, volgens alle goddelyke en
menselyke wetten dien fameuzen coup had moeten winnen.
Daar lagen nu waarlyk twee biljetten van duizend franken op zwart. De eigenares
van dien inzet was wezenloos. Misschien wist ze niet eens dat die briefjes haar
behoorden... des te beter! Want:
‘Rouge perd!’ riep nu de croupier.
Er werden twee biljetten bygelegd.
- Ik sou ze gou wegnemen, as 'k haar was! betuigde de Amsterdamse. Want zieje,
papa, as se se nou weer verliest... dan het ze niks, en 't is 'r êge skult.
Dit is waar. Maar zy verloor ze niet. Er kwamen vier biljetten by. Daar lagen er
acht... het maximum van de mise op de simple chance. Er volgden nog vier zwarten...
By elken slag werd er een maximum bygelegd...
- Combien y a-t-il de billets maintenant? vroeg onze patiënte stamelend, en als
ontwakend uit 'n akeligen droom.
- Quarante, madame! antwoordde de croupier. Voulez vous retirer la masse?
‘O God, ik dank u! Ja, ja, geef hier, geef alles hier, alle veertig! Veertig... o God,
ik dank u!’
Dit riep ze met dezelfde woorden die ik hier schryf, want ook zy was 'n Hollandse,
en vergat in de verrukking van haar hart alle andere talen dan die waarin ze zo vurig
had gebeden om uitkomst.
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- Hm! God deed er niets aan, zei Semi-ur. 't Was de limonade! Als de man niet had
laten vragen om 'n louis...
De croupier lachte haar vriendelyk toe. 't Scheen den man genoegen te doen,
dat-i haar zo 'n schone som mocht uitbetalen. Hy sloeg vyf-aan-vyf de biljetten om
't klampje van z'n râteau, en reikte haar achtmaal achtereen den fladderenden schat
toe. Ze greep de briefjes, kneep ze saam tot 'n vormlozen klomp, en vloog, de
omstanders terzy dringend, de zaal uit.
- Nou, loop me niet omfèr! klaagde haar landgenote, nydiger dan eigenlyk
gewettigd werd door 't onbeduidend stootje dat ze ondergaan had. Dat mens lykt
wel mal! En wat 'n chemeen hollans! Seker uit 'n achterbuurt, of uit Den Bos of
Défeter, of so-wat. 't Is werachtich sonde f'n 't chelt! Chot weet wat s'r mee doet!
- Very nice, indeed! zei Lord Ci-devant tot zichzelf - de enige persoon met wien
hy zich scheen op te houden - en voor 't eerst bespeurde ik iets als aandoening op
z'n gelaat. Het was de zeer adellyke vreugd over 't geluk van een ander.
Waarschynlyk zou hy zich geschaamd hebben blyk te geven van banaal medelyden,
die al te goedkope misdruk-uitgaaf van goedhartigheid.
- Et moi qui croyais la noire épuisée, kermde onze profeet. Doch terstond daarop
legde hy zeer duidelyk uit, waarom de noire... als ze ‘épuisée’ was... en als ze toch
eigenlyk niet ‘épuisée’ was... kortom, hy had het voorzien, en zou er zeker op gezet
hebben, indien slechts...
- Zu kolossal! verkondigde Friedrich Plump.
- Limonade! riep Semi-ur.
- Kristallisatie! juichte 't Kristalmannetje.
En ‘alles in alles’ jubelde m'n hele lyfwacht van gnoompjes door elkander. Zelfs
de muziek deed mee: heil dir im Siegerkranz! Voor 't eerst van m'n leven hoorde ik
dien armzaligen deun met genoegen.
Ik volgde m'n heldinnetje. Mee geleden, mee genieten! Was 't niet billyk?
Haar man zat nog altyd op de plaats waar we hem een uur geleden verlaten
hadden. Ze vloog op hem toe, wierp den veroverden schat op de tafel, en viel hem
snikkend om den hals:
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- Gered, gered! Daar zyn ze... alle veertig! Tel maar, tel maar... o God, gered! O
God, ik dank u! En nu... nooit, nooit, nooit weer een voet in die vreselyke hel!
- Hm! Heel dankbaar is ze niet, zei Semi-ur. Heb je van z'n leven, daar gooit ze
waarachtig 't glas limonade om vèr, dat haar zoveel goed heeft gedaan! Dom volk,
die mensen! Nu krygt God die haar zo onbarmhartig tobben liet, al de eer van de
zaak, en die arme scherven trapt ze tot gruis. Dat komt er van, als men oorzaak en
gevolg niet aan elkaar weet te knopen... dom!
- Ze heeft dapper gestreden om haar gulden vlies, bracht ik bedeesd in 't midden.
- Dit kan waar zyn, maar veroverd heeft ze 't eerst toen ze niet streed. Zy gaf den
moed op, en had le bras cassé, zoals de spelers dat noemen. Ze kon geen vin
verroeren. Wat zou er van haar heldenstuk geworden zyn, zonder de limonade?
- Zeker! Maar zeg eens, waarom liet ge my 't vorige hoofdstuk ‘Eén tegen zeven’
noemen?
- Wel... de eenvoudigste zaak van de wereld. Uw mevrouw... Jason, die met haar
vyf biljetten vyf-en-dertig winnen wilde, moest zeven vyanden uit het veld slaan. Dit
lukt eens in de acht keer. Wy gnomen houden daar boek van. En erger nog, toen
ze maar één briefje over had, stond de kans als één tot negen-en-dertig. Geslaagd
is ze, maar... wie nu na haar iets dergelyks beproeven zou, heeft niet veel schoons
te wachten: épuisé!
Zeg haar dit, als ge 't mens mocht weerzien. Of beter nog, maak het bekend in
uw millioenenstudiën... ook 'n kristallisatie!
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Industrieën
Toen wy de zaal weer binnentraden, kozen wy een der roulettetafels tot
hoofdkwartier. Buda was druk in de weer. Ze speelde als naar gewoonte op de
nummers, en zette by elken coup een twintigtal louis-d'or uit. Dit weerhield haar
niet, tevens van tyd tot tyd een paar zilverstukken op de colonnes te werpen, en
zelfs op de simple chance. Ik vroeg m'n geleiders om opheldering van deze
zonderlinge handelwyze, en vernam nu dat hierachter een diepzinnig systeem
verborgen lag. We weten reeds dat Buda's favorietnummer achttien was. Zodra dit
nummer meer keren uitkwam, dan eens in de zevenendertig coups, zou ze winnen.
Oppervlakkig beschouwd, had ze dus daarop alleen haar mise moeten plaatsen.
Maar eilieve, dan zou 't ‘lot’ al te duidelyk zien wat ze beoogde, en alzo z'n nummer
achttien gretig voor zich houden. Door nu ook op andere nummers te zetten, bracht
ze 't ‘lot’ in de war, daar het dan niet zo spoedig weten kon op welk nummer ze 't
meest gezet had. Ik bemerkte nu ook dat ze zeer dikwyls, met 'n achteloze beweging
en als zonder erg, haar goudstukken op nummer achttien met 'n onaanzienlyk
vyffrankstuk bedekte.
Het werpen van 'n zilverstuk op de colonnes of simple chance had hetzelfde
verheven doel. Het ‘lot’, haar uitdaging ziende op première en dernière douzaine,
of op de zwarte kleur, zou menen 'n heerlyke overwinning behaald te hebben door
't voortbrengen van een rood nummer uit het midden... byvoorbeeld: achttien. Ieder
ziet in, hoe deerlyk dan 't ‘lot’ gefopt was. Het ontving slechts wat onbetekenend
zilver en enige enkele louis-d'or, terwyl het op dat ene winnend nummer twee-,
drieduizend franken zou te betalen hebben. 't Is inderdaad voor zo'n ‘lot’ om zich in
woede voor 't hoofd te slaan. Ik verwacht dan ook dat we 't eerstdaags in den vyver
vinden. Buda zal 't op haar geweten hebben, als de karpers er zich ziek aan eten...
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Hoor, daar wordt gekibbeld:
- Mais, m'sieur, je vous assure que ce florin est bien positivement à moi...
- Non, m'sieur!
- Pardon, m'sieur!
- J'en suis parfaitement sûr, m'sieur!
- Au contraire, m'sieur! Le florin est à moi, m'sieur!
- Madame me l'a vu mettre... n'est-ce pas, madame?
- M'sieur m'en est témoin... n'est-ce pas, m'sieur!
- Tout le monde l'a vu...
- J'en appelle à tout le monde...
Nu, Mr Tout-le monde - 'n allerpoverst getuigetje! - houdt z'n mond. De chef de
partie maakt een eind aan den twist. Hy wenkt den croupier toe, aan beide spelers
hun gulden te geven, met de winst er by:
- Calmez-vous, messieurs, la banque paye deux fois!
Onze kibbelaars laten zich de magnificentie van de Bank aanleunen, maar
brommen voort om toch vooral te doen blyken dat het hun om 't spelrecht te doen
is, en volstrekt niet om de knikkers... die ze toch niet versmaad hebben. Ieder hunner
tracht de omstanders te overtuigen dat eigenlyk ‘die andere’ de beweldadigde is,
en dat hyzelf slechts ontving wat hem wettig toekomt. ‘Il y a des individus si
indélicats!’ heet het aan beide zyden.
Zeker! Maar toch zou men zich vergissen, indien men zulke onenigheden altyd
aan kwade trouw toeschreef. Zeer dikwyls zyn beide partyen onschuldig, tenzy men
hun dat onbeschaafd rumoermaken over 'n kleinigheid, die voor hen misschien geen
kleinigheid is, als schuld aanrekene. De tafel is, vooral by 't roulettespel, bedekt met
minimumzetten, zodat de spelers zelf dikwyls niet juist weten welk geldstuk 't hunne
is. Ook wordt iemand die zich wat lang in zo'n omgeving ophoudt, ten laatste
enigszins versuft, en 't gebeurt zeer dikwyls dat men, als 't spel wat snel gaat, een
reeds afgelopen coup verwart met den tegenwoordigen, waarop men verzuimd had
te zetten. Het is een blyk van bekrompenheid, by zulke gelegenheden terstond aan
kwade trouw te denken.
De Bank, die hoogst ongaarne door ergerlyke tonelen in op-
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spraak gebracht wordt, maakt gewoonlyk op milde wyze een eind aan 't krakeel. En
dit kan ze te eerder doen, omdat de stryd gewoonlyk over zeer kleine sommen loopt,
en zelfs byna altyd slechts over 't minimum. Het eigendomsrecht op de hogere mises
valt beter in het oog, en wordt dan ook zelden betwist.
Dat er onder 't zeer gemengd speelpubliek gevonden worden - 't ergste is dat ze
zich dikwyls niet laten vinden - die zich toeleggen op diefstal, ligt in de rede. Hoe
zou dit anders kunnen, daar de Speelzaal een kort begrip van de wereld is, een
mikrokosmos? Men moet echter erkennen dat juist hierdoor de geëmployeerden
der Bank dikwyls een maat van mensenkennis verkrygen, die hen in staat stelt
onderscheid te maken tussen vergissingen te goeder trouw, en een minder
onschuldige industrie dan 't beoefenen van de nuchtere waarschynlykheidsrekening
of stupide morfondariën.
Ook in een ander opzicht zou men, volgens sommigen, aan den blik en 't oordeel
der croupiers zekere onfeilbaarheid kunnen toekennen. Men verhaalt dat ze eens,
zonder hun toevlucht te nemen tot opensnyden, een marquise wisten te
onderscheiden van 'n publieke vrouw. Maar de toepassing der hierby aangewende
methode is door de directie verboden, omdat daartoe een zo uitputtende inspanning
wordt gevorderd, dat men weldra geen fondsen zou kunnen aanwyzen tot het
pensionneren van al de ongelukkigen die recht hadden op verzorging, ten gevolge
van ‘in den dienst’ bekomen hersengebreken.
Die zonderlinge verwarring van stand, rang en zedelykhedens... Wel beschouwd,
komt de zaak dikwyls alleen neer op 't nietig verschil tussen huur en koop!
...die bontheid dan, gaf eenmaal aanleiding tot 'n franse vaudeville, waaraan ik
straks wat geestigheid ontlenen wil, omdat het geschryf van 'n Hollander zo droog
is.
We waren getuige van dat twisten by de groene tafel. Daar is iets onnozels in, en
als industrie raad ik 't af. Ik betwyfel zeer of ooit iemand een burgerlyk bestaan vond
in dat gekibbel, en zeker kan 't in de verte niet worden vergeleken met het zeer
winstgevend zakkenrollen, welks meest uitstekende beoefenaars gewoonlyk uit
Engeland overkomen, waarschynlyk om 't heilzame der badkuur te verbinden met
het aangename van 'n zeer
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gemakkelyke broodwinning. Uit het Wiesbader krantje verneemt men telkens, dat
aan prinses die haar portemonnaie, aan graaf zo z'n portefeuille ontfutseld is. Het
zou iemand die weinig in de wereld had rondgekeken, en dus 't bekende de majoribus
non curat praetor over 't hoofd zag, misschien vreemd voorkomen dat de Politie,
die zeer moedig optrekt tegen loslopende honden in de Kur-anlagen, en in woede
ontsteekt by 't afplukken van een bloem, geen raad weet tegen zulke engelse
vrypostigheden. Het vangen van zakkenrollers komt me nog gemakkelyker voor
dan 't zakkenrollen zelf. Ik moet evenwel erkennen dat de bestolenen altyd
ruimschoots worden schadeloos gesteld door 'n milden vloed van verzekeringen
dat er naar den dief zal gezocht worden.
In weerwil hiervan, zou ik toch niet durven beweren dat de Politie op de
badplaatsen, over 't geheel genomen, slecht is, tenzy men de byzondere
zeldzaamheid van meer brutale diefstallen - vergezeld van inbraak, mishandeling
en moord, byv. - toeschryve aan de verslapte geestkracht van de hedendaagse
annexatie-industriëlen.
Semi-ur zei dat die heren zich tegenwoordig meer toeleggen op hogere bankzaken,
staatsleningen, aktiëngenootschappen, ondernemingen met premiën... voor de
oprichters, enz.
Hoe dit zy, er moet 'n byzondere reden bestaan, waarom men zo weinig verneemt
van roof op meer ouwerwetse manier. Elken avond verlaten honderden personen,
die zo-even onder 't oog van de hele galerie grote sommen gelds by zich staken,
de Kursaal, en velen hebben 'n eenzamen weg naar huis af te leggen. Aannemende
dat dezulken voorzichtig genoeg zyn zich te doen vergezellen, of wel dat ze met
rytuig naar hun woning gaan, dan blyft het evenwel opmerkelyk, dat dieven hen niet
naar en in die woning volgen, of hen niet daar opwachten zelfs. De meeste huizen
op zo'n badplaats zyn toegankelyk voor elken gauwdief die lust heeft zich tot
contubernaal te maken van ieder dien hy bestelen en desnoods vermoorden wil.
Daar dit zelden of nooit geschiedt, en daar de Politie zelfs tegen vreedzame
zakkenrollers niet opgewassen schynt, zou men zich haast genoopt voelen de
verklaring van m'n gnoom voor de ware te houden. De welwillende mensenvriend
doet dit te liever, om-
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dat-i dan tegelykertyd een vergenoegden blik mag slaan op den moordwerenden
invloed van de hedendaagse financie-beschaving. Wie zal 't aantal berekenen van
de mensen die in leven bleven, alleen omdat de ryen der moordenaars zo vreselyk
gedund zyn door de concurrentie van hoge russisch-leren kantoorstoeltjes? Eén
franse Lening - model Thiers-Pouyer - bezorgt 'n gerusten nacht aan honderden,
die onder 't vorig régime 's morgens tot hun grote verbazing zich met afgesneden
keel, en ledige portefeuille, in hun bed zouden gevonden hebben.
Behalve 't zakkenrollen bestaat er op speelplaatsen, en wel aan de groene tafel
zelf, een andere soort van schelmery waarvan 't bespieden niet onvermakelyk is.
Men zou ze kunnen noemen: het aanvaarden van onbeheerde boedels. En zo werd
ze dan ook met 'n franse uitdrukking gedoopt: faire les héritages. Dat ‘faire’ hebben
we in 't Hollands heel aardig overgenomen. Ook wy zeggen: de man ‘doet’ in... 't
een of ander. De beoefenaar van 't hier bedoeld vak maakt zich meester van masses
welker eigenaar onbekend is. Hy gaat wel op diefstal uit, maar tracht de zaak zo
aan te leggen dat er geen bestolene is, of althans geen klager. De manier waarop
dit geschiedt, vereist zekere toelichting.
Evenals sommige spelers nu en dan aanspraak maken op 'n mise die anderen
toebehoort, te goeder trouw menende dat zyzelf die gezet hadden, geschiedt het
zeer dikwyls dat de ware eigenaar van 'n mise z'n geld uit het oog verliest. Dit kan
vreemd voorkomen, daar het toch natuurlyk schynt dat ieder acht geeft op 'n zo
rechtstreeks belang. De oorzaken van dit misverstand zyn menigvuldig. Het gebeurt
meermalen dat 'n speler die in de achterste ry der omstanders geplaatst is, en dus
de tafel niet overzien kan, een geldstuk meent te werpen op zekere chance die hy
'n ogenblik later als verliezer hoort uitroepen. Maar z'n mise was op 'n andere kans
gerold, en kan dus buiten z'n weten gewonnen hebben.
Het is aardig by zulke gelegenheden op te merken, hoe by sommigen de begeerte
om zich 't onbeheerde geld toe te eigenen, in stryd is met de vrees dat de ongeziene
eigenaar, of iemand namens hem, wél kennis draagt van z'n aanspraak.
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Ofschoon de croupiers slechts hebben af te rekenen met de op tafel liggende
inzetten, en zich niet om de eigenaars daarvan hoeven te bekommeren, weten zy
toch byna altyd meer van de herkomst dan sommigen aangenaam is. En zeer dikwyls
wenden zy hun oplettendheid ten voordele van den fatsoenlyken speler aan.
Eens zag ik iemand een geldstuk op impair werpen. Er werd geroepen: neuf,
impair, manque. De man scheen: deux, pair, manque, of zo-iets verstaan te hebben.
Althans hy keerde zich om, en verliet de tafel, als iemand die na 't verlies van z'n
éne stuk geen lust had verder te gaan. Het was zeer vol, en ik vond het niet de
moeite waard door de menigte te dringen om hem beter in te lichten. Dit zou dan
ook 'n fout geweest zyn, omdat welwillendheid op die plaats, allicht kon worden
opgenomen als 'n verdachte poging om kennis te maken. Er zyn professeurs de jeu
die den vreemdeling aanklampen met 'n kleine beleefdheid, die dan uitloopt op 'n
verzoek om 'n middagmaal. Dat ze by zulke gelegenheid hem dan tevens uitnodigen
z'n geld te wagen in een van hun menigvuldige systemes infaillibles, spreekt vanzelf.
Hoe dit zy, ik waarschuwde den man niet, wiens mise op impair gewonnen had,
en verloor de zaak uit het oog. Enige ogenblikken daarna vertoonde hy zich weder,
en wierp een geldstuk op pair. ‘Comment, zei de croupier, met de aan de Bank
inderdaad heersende loyauteit, comment m'sieur vous jouez des deux côtés à la
fois?’ Er bleek nu, dat de gedurende de afwezigheid van dien speler uitgekomen
coups alle impair waren geweest. Zyn oorspronkelyke inzet was tot een niet
onbelangryke som aangegroeid, en men had enige moeite om hem uit te leggen
dat dit geld wel inderdaad het zyne was. Indien er facteurs d'héritages aan die tafel
zaten, zyn ze zeker boos op den croupier geweest, omdat hy dien man uit den
droom hielp.
Het jachtmaken op verlaten boedels vereist zekere scherpzinnigheid. De jager
moet elke mise die op de tafel ligt, in verband brengen met het gelaat en de houding
der aanwezigen, om daaruit op te maken of er masses zyn, waarover niemand zich
bekommert. Spelers die met de hand of de râteau hun geld kunnen bereiken, zyn
gewoon na elke uitbetaling enig blyk te geven
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van eigendom, door de masse even aan te raken of byeen te schuiven. Waar dit
nu, na een enigszins lang voortgezet paroli, niet geschiedt, riekt de erfenisjager
zeker spoor. Hy tracht in de ogen der omstanders te lezen, of de door hem begluurde
boedel inderdaad onbeheerd is? Voor hy toeslaat, onderzoekt hy nogmaals het
terrein, door 'n kleinigheid op de tafel te werpen, in de nabyheid van 't aas dat hem
aanlokt. Indien de masse nogeens wint, schuift-i zyn mise - ook verdubbeld in dat
geval - daarby. Eerst wanneer dit zonder protest wordt aangezien, meent hy den
volgenden coup zeker van z'n taak te zyn, en hy aanvaardt de héritage. Geen trek
op z'n gelaat mag dan verraden dat-i niet zozeer op kans speelt, als wel op
buitenkansjes.
Maar... altyd gelukt het niet, zelfs niet na die laatste proef. Eens heb ik een
industriëel van die soort heel aardig zien betrappen. Hy zat aan de
trente-et-quarante-tafel, naast den croupier, noteerde zeer yverig de coups op z'n
kaartje - alsof hy wachtte op 'n ‘figuur’ naar z'n zin - zette zelden iets, en dan nog
slechts 't minimum, en gluurde rond. Een pruisisch officier die spelen wilde, en niet
zelf zetten mocht - het is den officieren streng verboden - had zich achter den chef
de partie geplaatst, en dezen een friedrich ter hand gesteld, met verzoek dien op
rood te zetten, het vak dat onze jager recht voor zich had. De chef reikte den friedrich
aan den croupier, waarschynlyk met de hem geworden opdracht, dat geldstuk
gedurende een bepaald aantal coups te laten staan. Dit kon ik opmaken uit het
vervolg. De croupier was bezig met het dooréén mengen van de kaarten voor 'n
nieuwe taille, en legde den friedrich achteloos naast zich neer, en zeer dicht by
ander goudgeld dat aan de Bank behoorde, zodat slechts de zeer weinigen die als
ik hadden achtgeslagen op 't kort gefluister tussen den officier en den chef, en op
de kleine beweging die deze met z'n arm gemaakt had, weten konden dat dit stuk
voor 'n mise bestemd was. Even voor den eersten coup schoof de croupier het met
een zo geringe beweging van z'n pink op de aangewezen kleur, dat slechts zeer
weinigen konden opgemerkt hebben, waar 't vandaan kwam. Dit is zeker, dat onze
boedelberedderaar in spe het niet wist. Ook 't gefluister en de pantomine achter z'n
rug was hem onbekend gebleven... tot groot nadeel van z'n industrie, gelyk 't vervolg
leert.
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Rouge won twee keren, en het tableau stond zeer vol, vooral in 't vak van rood, daar
de meeste spelers geheel of gedeeltelyk paroli houden. Sommigen lieten de gehele
winst staan. Anderen namen enige stukken van de masse af, en gaven daardoor
blyk van eigendom. Ook zy die niets terugnamen, roerden met hetzelfde doel hun
inzet aan. Maar de vier friedrichs lagen daar als verweesd.
Ik stond aan den overkant, en had alzo de acteurs van 't kleine drama vlak in 't
gezicht. De officier, die altyd achter den chef stond, geliet zich alsof hy 't plafond
bewonderde. Toch bemerkte ik dat-i wel degelyk lette op de masse die hem
behoorde. Chef en croupier toonden 't onverschillige gelaat van altoos. Maar de
erfenisjager! Zyn ogen zochten den eigenaar van die vier friedrichs. Na den kring
nauwkeurig gemonsterd te hebben, zonder blikken te ontmoeten die hem
voorkwamen dat goud te bewaken, wierp hy aarzelend een tweeguldenstuk op rood,
niet ver van den beoogden buit. Hierop schouwde hy weder vorsend rond, en niets
ontdekkende dat hem in zyn plannen scheen te hinderen, schoof hy z'n mise nog
iets nader. Ze raakte nu byna 't goud.
Onwillekeurig dacht ik by 't waarnemen van deze handgrepen aan zekere voorzorg
van de dieven op Java, die voor ze een kamer binnenkruipen, waartoe ze zich
toegang verschaften door ondergraving, een nagemaakt mensenhoofd op 'n stok
gebonden, door de opening steken. Als er door 't graven alarm verwekt is, menen
zy, zal er in de kamer iemand gereed staan om den kop die zich vertonen zal, met
'n klewangslag te ontvangen. Ze vervaardigen zo'n bliksemafleider van 'n klapperdop,
dien ze toetakelen met gemoetoe, zwarte vezels die aan de stam van zekere
palmsoort groeien. Klapper - kelapa - is kokosnoot, gelyk de lezer weet.
By 't verschynen van dat tweeguldenstuk bemerkte ik op eenmaal leven in 't gelaat
van den chef de partie. Er bleek dat-i meer had te doen gehad met zulke
klapperdoppen, en dat hy niet gewoon was toe te slaan, voor-i zeker was den echten
kop voor zich te hebben. Hy zag den aanstaanden delinquent enige ogenblikken
scherp aan, als om te verkennen tot welke soort van spelers hy behoorde. Daarop
boog hy zich een ogenblik
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voorover, en fluisterde den croupier iets in 't oor. Ik zag hoe deze, zonder 't hoofd
te wenden, z'n blikken even rusten liet op 't rode vak. Het spel ging voort. Rouge
won. De croupier wierp schynbaar zeer onachtzaam een zilverstuk tussen de vier
friedrichs, en betaalde daarna het gewonnen goudgeld. De officier maakte 'n
beweging, als om de integriteit van zyn mise te handhaven, maar de chef gaf hem
een wenk, en hy zweeg. De croupier zag 'n anderen kant uit. Men scheen het er op
toe te leggen onzen erfenisjager 't wild goed onder schot te brengen. Met een
onverschilligheid, waarvan 't gemaakte my in 't oog viel omdat ik de gehele zaak zo
oplettend had gadegeslagen, maar die aan anderen echt kon toeschynen, schoof-i
nu ook het door hemzelf gezette zilverstuk onder de massa. De annexatie was, om
met de politici te spreken, 'n voldongen feit geworden. Zo kwam 't ook den officier
voor, die opnieuw blyk gaf van ongerustheid. De chef de partie legde den vinger op
den mond, verliet z'n stoeltje, en plaatste zich met opgeheven hand achter den
jager, die er weinig aan dacht, dat-i op 't punt stond over te gaan in betrapt wild. Hy
staarde op 't daar liggend geld, met 'n uitdrukking alsof hy 't onvoorzichtig vond die
som bloot te stellen aan de kans van 'n volgende coup, en strekte de hand uit om
z'n roof in veiligheid te brengen. Voor-i hierin slaagde greep de chef hem by de pols,
en scheen hem zo te knypen dat-i de reeds opgenomen stukken moest laten vallen.
De croupier zocht de beide zilverstukken uit de masse, en reikte hem die toe:
- Das ist Ihr Geld, zei de chef, op ‘Ihr’ drukkende tot het zoveel als ‘dief’ beduidde.
Und nun...
Hy wenkte een paar zaalknechts.
- Der Herr verlangt seinen Hut, und wünscht nie wieder eingelassen zu werden.
Man soll ihm die Bitte gewähren. Merkt euch sein Siengjalemang!
Dit beloofden de knechts. Ze leidden den betrapte met zekere statie naar de deur,
en bevalen z'n ‘siengjalemang’ in de welwillende aandacht van de daar geposteerde
politie-beambten.
Enige dagen daarna hoorde ik dien kerel uitvaren tegen de onzedelykheid van 't
spel. Hy zat met 'n paar galgebrokken aan 'n tafeltje in de buiten-restaurant, en
verzekerde z'n vrinden op erewoord dat zo'n Speelbank...
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- C'est un repaire de voleurs, messieurs! Un antre de brigands! Un bouge infect! Un
enfer d'immoralité! Un gouffre de perdition. Pour tolérer ces institutions-là, il faut
être d'une perversité accomplie... comme tous ces maudits allemands du reste. Non
contents de nous avoir pillés en France, ils nous égorgent ici dans leurs infâmes
tripots! Ah, la revannnche!
Men kan er zeker van zyn, dat elke Fransman die op diefstal betrapt is, zich in
de politiek werpt. Sommigen zelfs kiezen dit vak vóór ze betrapt zyn, en stellen dan
hun industrie onder de bescherming der staatkundige atiën of ismen van den dag.
Onder de takken van nyverheid die niet zozeer rechtstreeks op 't spel betrekking
hebben, als wel daarnaast en daardoor...
‘Bloeien’ is 't woord niet. Hoe zal ik 't noemen?
Nu dan, er zyn nog andere industrieën, en daaronder één die zo goed mogelyk
'n plaatsje krygt in 't volgend hoofdstuk.
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Mikrokosmos
De titel van dit hoofdstuk werd me door m'n gnomen ingeblazen. Ze beweerden dat
zo'n badplaats vrywel alles te aanschouwen geeft, wat de wereld oplevert, en
nodigden my uit daarvan een fotografischen afdruk te nemen. Juist was ik van plan
hiertoe over te gaan, toen ik me herinnerde dat ik den lezer 't verslag beloofd had
van 'n franse vaudeville. Gezien of gelezen heb ik 't stuk niet, maar de inhoud moet
nagenoeg als volgt geweest zyn.
De heer Slenterman had z'n geld verspeeld, en hield de by zulke gelegenheden
gebruikelyke alleenspraak. Ik hoef hier niet by te zeggen dat ze werd aangehoord
door de persoon die den zelfmoord voorkomen zou, omdat ieder begrypt dat de
auteur den braven Slenterman wilde in 't leven houden voor z'n vaudeville. De
schryver - almachtig als altoos - had gezorgd dat de alleenspraak juist op 't
allerkritiekste moment overging in 'n dialoog, en wel met den Directeur van de Bank.
Deze namelyk had Slentermans zwanenzwang afgeluisterd, en hield z'n hand vast,
juist op 't ogenblik toen-i bezig was zich nog niet dood te schieten.
- Haast u byzonder langzaam, zei de welmenende directeur. Of, beter nog, haast
u eens ditmaal in 't geheel niet. Dat uw ‘figuur’ niet komen wilde, was hard! Maar...
ook ik heb te stryden met figuren, die me niet aanstaan. Misschien kunnen wy
elkander helpen. Ik heb u 'n voorstel te doen. Als 't u mishaagt, zal ik u niet
dwarsbomen in uw sterfplannen, parole d'honneur! Maar doe me in dat geval 't
genoegen u elders op te hangen. Ziehier twintig franken voor de reis. Dat
zelfmoorden op 'n plaats waar gespeeld wordt, is mauvais genre. Zaagt ge 't ooit
doen door effectenlui op de beurs?
Beste vriend, ge behoeft het noch hier noch elders te doen. Wat dunkt u van 'n
goed bezoldigde betrekking? Ik heb iemand van
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wereldkennis nodig, iemand die tact heeft, en verstand van zeden, een expert in
fatsoen.
Onze Slenterman meende dat hy zeer goed voor de gezochte specialiteit dienen
kon, en stelde z'n zelfmoord uit om naar den directeur te luisteren. Deze bracht hem
aan 't verstand, waar 't om te doen was.
- Sedert enigen tyd, zeide hy, wordt de directie van de Bank bestormd met klachten
over de onverdraaglyke ‘gemengdheid’ van 't Publiek, die zich zó ver uitstrekt dat
ze volgens sommigen byna overgaat in... ongemengdheid. Monde wordt verdrongen
door demi-monde. Deze door kwart-wereld, en zelfs de kwartwereld moet een niet
altyd zegevierenden stryd voeren met iets dat naar géén wereld gelykt. Heel, half,
en vals fatsoen zit in de klem tussen allerlei onfatsoenlykheid. De Erfprinses van
Luttelgau heeft naast 'n... hm, hm!... gezeten, en is byna flauw gevallen. Twee...
hm, hmmen!... hebben op 't kleed getrapt van 'n maréchale de Frrrance, zodat het
mens niet zo spoedig kon weglopen, als ze aan den rang van haar gemaal meende
verschuldigd te zyn. En dit is zeer hard voor 'n maréchale de Frrrance! Ook de
hertogin van China heeft geklaagd. Een... hm, hm!... heeft haar de râteau toegereikt,
en dit past toch niet, meende de hertogin. Lord Sevenflower komt op voor 't fatsoen
van z'n dochters. Hy heeft er zeven, en ligt dus onder zevenvoudige verplichting
om zorg te dragen voor 'n zevendubbele respectability. Een van z'n voorouders was
keukenjongen by den Saksischen Harold, en toch heeft onlangs 'n... hm, hm!... Miss
Adelheidinella uitgelachen om haar malle gezicht. De jonge Ladies verklaarden dat
dit wel eens meer gebeurde. ‘Over 't geheel he didn't care a straw for it’ zei Lord
Sevenflower, en z'n Ladies ook niet. Integendeel, ze vonden 't prettig als men op
haar lette. Maar ditmaal was de onderscheiding uitgegaan van wezens die... van 'n
schepsel dat... van 'n... hm, hm! Miss Adelheidinella kon in waarheid betuigen, dat
ze niet wist wat zo'n... hm, hm!... eigenlyk voor 'n beroep uitoefende, en de andere
Ladies ook niet - indeed! - maar juist daarom was 't shocking, too shocking, really
too shocking. Om te weten wat voor soort van wezen zo'n... hm, hm!... is, hadden
de misses minder verregaand onschuldig moeten wezen, dan ze inderdaad
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met dure eden konden bezweren te zyn... upon my faith! Maar omdat ze 't niet wisten
- truly! - of althans omdat ze 't niet exactly wisten, hadden ze volkomen 't recht zich
byzonder te ergeren. En dit deden de misses dan ook, alle zeven, zo fatsoenlyk als
maar enigszins mogelyk was.
Zo sprak Lord Sevenflower. De misses betuigden dat papa de waarheid gezegd
had, en dat ze zich niet zo erg zouden geërgerd hebben, als ze verdorven genoeg
waren geweest om te begrypen waarom ze zich eigenlyk zo erg moesten ergeren...
indeed!
En dan juffrouw Krent, vervolgde onze directeur snikkend en deugdzaam, zy die
in haar land voorzitster is van drie genootschappen tot zedelyke verbetering van de
mensen die geen leden zyn van haar genootschappen: één filanthropie! En de oude
Madame -ska, geboren -witsch, die zich op den na-avond van haar leven, voor 't
zuurbespaard geld van een harer laatste echtgenoten, een piepjongen gemaal heeft
aangeschaft, om hem te redden uit de klauwen van 't celibaat: één offergeest! En
die Poolse gravin met haar oranje sleepjapon, afgezet met zwarte kant: één adel!
En Mevrouw Van der Happel, die op de Keizersgracht woont in zee-assurantie,
verfwaren en 'n huis met dubbele stoep: één deftigheid! En Miss Lovehunger, die
'n boek heeft geschreven over de zedelyke betekenis van den plumpudding: één
moraal! En de freules Kromkruis die eigenmondig den paus hebben gezoend - op
z'n groten teen - één geloof! En de dames Treurneep, de uitvindsters der
zaligheids-wedlopen met hindernissen, patronessen van 't weekblad De volmaakte
en zuinige zielemodiste: één modern-religieuze, ouwerwets-litterarische illustratie!
En freule Hemelgeit, die 'n buiten heeft, en 'n koetsier, en 'n schaapskooi, en nóg
'n neef in de Kamer, en aandeel in schepen, en tantes waarvan zy erven zal: één
distinctie! En de barones Tränenschlucker, de dierenbeschermster, die den zwaren
rouw aanlei, en al haar bedienden vasten liet, uit droefheid over 'n jeugdige vlo,
verongelukt in haar pomadepot: één gevoel! En de douairière Pretnyder, die de
onnozelheid van haar katje zo krachtig ompalissadeerde met 'n stekelige mozaiek
van glasscherven in de dakgoot: één zedelykheid! En lady Messalina Darkpincher,
de afstammelinge der al te maagdelyke stovenzetster van Koningin Elisabeth, die
de vyf ogen van Bessy's

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

270
onbescheiden stoof toekurkte met verontwaardigde hand: één kuisheid! En prinses
Russikoff die nooit 'n lyfeigene doodschopt zonder er den pope by te roepen, om
de ziel van den patiënt in den hemel te helpen: één delicatesse! En Maddam de la
Maquérellerie, de goudgekettingde Maintenon van 'n boeiend St Cyr te Londen: één
achtenswaardigheid! En de invloedryke familie Kappelman: één fatsoen, één soliditeit,
één P.G., één deugd!
Al die noblesse moet ik tevreden stellen, jammerde de wanhopige directeur. Alles
dreigt met ogenblikkelyk vertrek, indien ik de speelzaal niet zuiver van... ge begrypt
my wel! Ik heb er honderd louis d'or in de maand voor over. Als wy de Erfprinses
verliezen... en de maréchale - ze staat op 't punt van weglopen, waarachtig! - en
Lord Sevenflower met z'n kroost... en de Mandarine... en Juffrouw Krent - 'n
martingaliste van de verrukkelykste zwakte, 'n ware engel! - en Madame -ska,
geboren -witsch, die zo aanbiddelyk dom op de nummers speculeert... en de prinses
die zo godsdienstig haar volk doodschopt... en onze Maintenon... en de dikke
Mevrouw in zeewaren en verf-assurantie... en de grafelyke oranje-jurk - haar dromen
over de chance zyn goud van 24 karaat... voor de Bank! - en de volmaakt zuinige
wedloopsters, de heilige Treurnepen... en Lady Messalina... en die Niobe van de
gestikte vlo... en de afstammelinge van die stovenmaagd... en de Kappellui... och,
m'n waarde byna doodgeschoten Slenterman, wanneer ik al die steunpilaren moet
verliezen, dan zakt m'n onderneming in elkaar! Dan ben ik 'n bedorven man! Dan
zou ik genoodzaakt zyn de twintig franken die ik u zo edelmoedig voorschoot, terug
te verzoeken om te dienen tot reisgeld voor myzelf, reisgeld naar 'n oord waar 'n te
gronde gericht Bankdirecteur gevoeglyk sterven kan!
Zo huilde de byna-ongelukkige. En ook Slenterman begon te schreien.
- Dit vooruitzicht zou zeer treurig zyn, zeide hy. Maar eilieve, hoe kan ik...
- Ja, gy kunt me redden! De hoedanigheden die u versieren, opgescherpt en
veredeld nog door 't vruchteloos maar karaktervol najagen van uw idealen op de
groene tafel, maken u geschikt
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aant.

tot het verlenen der hulp die ik nodig heb. Wilt ge myn... zeef zyn?
Slenter man verklaarde dat niets hem aangenamer wezen zou, dan de aan alle
mogelyke functiën verbonden bezoldigingen in ontvangst te nemen. Hoe meer hoe
liever zelfs. Maar hy wenste te weten...
- Geen maren, beste vriend! Ge hebt de keus tussen ziften en sterven. Zo ge 't
eerste kiest, is uw plaats aan den ingang van de zaal. Ge zift, proeft, beproeft,
oordeelt, veroordeelt of spreekt vry, al wat er vrouwelyks nadert. Onverbiddelyk
voor 't kaf, laat ge 't koren binnen... om gemalen te worden. Ge wyst de bokken af,
en laat de schapen door. Over 't melken behoeft ge u niet te bekommeren... daarvoor
zorgt de Bank.
- Begrepen! riep Slenterman.
Hy liet adreskaartjes drukken:
MR SLENTERMAN
Gewezen byna gezelfmoorde wanhoopsfiguur-idealist.
SPECIAALZEEF VAN MORALITEIT

en
CONTROLEUR-GENERAAL VAN INKOMENDE FATSOENLYKHEDENS

De Bank verschafte hem een met de waardigheid zyner bediening overeenkomend
kostuum, 'n weegschaal, distilleerkolven, 'n mikroskoop, 'n paar retorten, 'n exemplaar
van Knigge's mensenkennige werken, en daar stond-i behoorlyk toegerust met al
het nodige aan de deur.
Weldra naderde er een zevengesternte. Zeven rode Murray's, zeven oogglazen,
zeven lange halzen, zeven bonte toiletten, zeven chignons - de Murray's schenen
er bleek by - zeven slingerende halskettingen, zeven stel niemendallige pretentie!
De brave Slenterman - Jack in office! - zette zich schrap. Hy begreep dat de vyand
de vesting met storm veroveren wilde. Bars wees hy den overmatigen huwelykszegen
van Lord Sevenflower af, en wreef zich de handen van genoegen over z'n
scherpzinnigheid en vastheid van karakter. De Erfprinses van Luttelgau
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onderging 'n gelyk lot. ‘Vade retro, mamsel! riep hy haar toe. Of, zo je geen latyn
verstaat, maak dat je wegkomt!’
Zo ging 't ook met Juffrouw Krent en met Mevrouw Van der Happel, en met
Madame -ska, geboren -witsch, en met de rest. Alleen de Maddam van St Cyr werd
doorgelaten. Ze had zich gewapend met 'n kerkboek. Tegen zo'n certificaat van
fatsoenlyken oorsprong was onze zeef niet bestand.
De onnozele Slenterman vergiste zich telkens. Wat-i doorliet, deugde niet veel.
En wat-i afwees... nu daaronder was ook dikwyls een en ander dat niet deugde.
Maar ‘men behoorde toch onderscheid te maken tussen koop en huur’ beweerden
een paar schapen, die zich - ten onrechte naar ze meenden - als huurbokken
behandeld zagen, terwyl ze toch waarlyk de hele badkuur slechts ondernomen
hadden om heel fatsoenlyk in wettig huwelyk te worden verkocht. Onze controleur
kreeg zeer spoedig z'n ontslag - hy had een der echte vrouwen van den directeur
voor kaf aangezien! - en hy achtte zich gelukkig dat-i de twintig franken bewaard
had, die hem in staat stelden 'n prettiger dood te zoeken, dan hem door dozynen
opgeheven nagels van verongelykten werd toegedacht.
Karikatuur terzyde. Dat veel dames zich opschikken op 'n manier die 't recht geeft
haar te minachten, is waar. Want, ook zonder de minste vergelyking met
vrouwspersonen die zich beroepshalve moeite geven om in 't oog te vallen, wat
heeft men te denken van de verstandelyke ontwikkeling van volwassen mensen die
zichzelf op de laagte stellen van kannibalen en kinderen? Wat toch is 't anders, dat
behangen met allerlei vodden van wol, zyde of metaal? Dat gefladder van linten en
strikken? Dat pronken met schreeuwende kleuren? Die steltige hakjes waarop men
niet behoorlyk lopen kan, en ternauwernood gaan? Dat afschuwelyk ophogen van
den benedenrug? Meent ge, dames, dat die mode - ik bedoel dit laatste nu - uit
Parys komt? Dit hebt ge mis. Ze is van Zuidafrikaansen oorsprong. 't Is 'n mislukte
poging om de wanstaltigheid der Hottentotse vrouwen na te bootsen, die afzichtelyk
zyn uit overmaat van vormen, formosissimae! Maar 't staat die stumperds minder
lelyk dan u, en zeker is 't haar minder kwalyk te nemen. Eerstens kunnen zy 't niet
helpen dat ze wanstaltig zyn. En ten tweede, ze maken haar natuur-
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lyk gebrek niet viezer dan volstrekt nodig is, door er hoge hakken by te dragen zoals
gy, die in uw gebukte houding en posterieure uitstekendheid er uitziet alsof ge...
Ik wil kieser zyn dan gy, en noemen 't niet. Maar ge hadt verdiend dat ik u de
vuiligheid plompweg in 't gezicht smeet. 't Zou uw werk geweest zyn, en 't myne
niet!
En dat durft spreken van emancipatie! De vrouw die haar ziel weggeeft aan lappen,
linten, vodden en mismakende opvulsels, mág niet geëmancipeerd worden. En ook,
al wilde men, het kán niet! Wie zich tot slavin maakt van de smakeloze sletten der
Paryse modewereld, mag geen aanspraak doen gelden op den rang van ontwikkeld
mens, en zou ook dien rang niet weten op te houden, al ware het dat wetten en
zeden haar dien toekenden. De emancipatie der vrouw behoort uit te gaan van
haarzelf, en daartoe is in de eerste plaats nodig dat ze blyk geve van mondigheid,
door zich niet aan te stellen als 'n kind, als 'n zuidzee-eilandster of als 'n gekkin.
Ook van 'n laag standpunt beschouwd, van 't állerlaagste als men wil - ik spreek
nu tot bokken en schapen beide - menen misschien de dames die ‘de mode volgen’
dat ze daarmee de mannen behagen? Ze vergissen zich. Zy behagen noch den
man die slechts 'n mannetjesmens is, noch den man die ‘wel zou willen trouwen’,
noch den man die in gevoel doet, noch vooral den artist.
De eerste soort, o bokken, heeft geen lust uw hoge hakken en hottentottery te
betalen. Hy weet dat ge die zaken... by de levering aflegt. En de heren die aan 'n
huwelyk denken - moet ik hier 't woord richten tot kaf of tot koren? - nu, ook zy
beoefenen zekere spaarzaamheid, en betonen zich hierin vry gelyk aan de vuile
eerste categorie. Die sleep en dat achtergebergte schrikken hen af. En dit is zo
vreemd niet in onzen praktischen tyd. Gesteld dat hun opvatting u wat al te laag
van verdieping voorkwam, moogt gy 't hun euvel duiden, gy die zelf blyk geeft van
zo weinig schoonheidsbesef? Zorgt hoger te staan, o vrouwen, voor ge aanspraak
maakt op hoger waardering.
En den gevoelige, hem die inderdaad vatbaar is voor liefde, of al ware 't maar
voor verliefdheid... hem bekoort ge 't minst van al door om- en aanhangsels, door
onderzetsels, opvulsels, prae-
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en suffixen. Hy geeft zich moeite om heen te zien door al die onbevalligheid, en als
't hem gelukt is u niet belachelyk te vinden, heeft-i 'n lastig werk gedaan, een dubbel
werk! Z'n welwillendheid is er moe van. Hy droomde u vleugels aan. Dit bracht z'n
stemming mee, en 't lukte wel. Maar om u al de andere dingen waarin ge u hult, áf
te dromen... waarachtig, de taak is zwaar! Ge vliegt niet, en zweeft niet... o meen
niet dat ik dit afkeur! Integendeel. De man die 't verlangde, zou over 't hoofd zien
dat hyzelf, niet zwevend, al zeer spoedig 'n treurig eenzaam figuur maken zou by
uw onmenselyke verhevenheid. Dat de verrekte fantasie van den minnaar in deze
fout vervalt, is te vergeven. Maar ze zou zieker moeten wezen dan aan flinke liefde
op den duur past, zieker ook dan volstrekt nodig is tot het kort opvlammen van
verliefdheid, indien ze niet spoedig zich vertrouwd wist te maken met de ware poëzie,
met de poëzie van het ware. Al dat wolkerige vliegen en zweven is dus - goddank!
- even onnodig als onmogelyk, maar eilieve, meisjes, laat u dit niet afschrikken om
behoorlyk te gáán! Dit misstaat nooit. De opgewondenste verbeelding moet zich
schikken - en dit zal ze! - in 't vergeefs zoeken naar de wieken die rug en schouder
zouden inschulpen tot 'n ernstigen Cherub, maar 't walgt haar dat hulsel te zien
afzakken tot... beneden de lenden!
En de artist! Meent ge hém te behagen, dames, met de vlerk die ge verlaagd hebt
tot 'n windkussen om op te zitten? Ge kunt 'n vrouwenbeeld tekenen, nietwaar?
Neem 'n modeplaatje, hoe Paryser hoe liever, en schets binnen den omtrek van
zo'n met vodden omhangen pop, 'n Venus of uzelf. Al waart ge niet byzonder schoon
gevormd, de lynen waarmee Natuur heup en lenden ener vrouw tekent, zyn altyd
prachtig als men ze vergelykt by de omtrekken van de dingen waarmee gy die
vormen ontsiert. Meent ge 't schoonheidsgevoel van den artist te bevredigen met
zoveel onsmakelyke tarra? Waarom niet 'n paar stappen verder gegaan, en ook
neus en lippen gewikkeld in 'n kussentje? Dit zou zot staan, meent ge? En 't andere
dan? Waarom moogt ge u beneden-achter verdikken, en niet boven-voor? Weest
consequent, en neemt 'n pruim tabak in den mond, als 'n matroos. Dat zet de wang
op. Mag dit niet? Waarom dan 't andere wel? Meent ge dat zinkings die 't gelaat
doen opzwellen,
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de schoonheid niet verhogen? Welk heil verwacht ge dan van 't zadeltje dat elken
voorbyganger schynt toe te roepen: styg op! Ik stem voor emancipatie... van zúlke
dingen. De rest zal wel volgen. Laat ons de handen ineen slaan, en...
Hier berstten al m'n gnoompjes in lachen uit.
- Uw verhandeling tegen die achtervoorgebergten is byna aardig, mens. Maar
nu...
Ze schaterden weer van lachen.
- De handen ineen slaan, zegt ge? Ge wilt dus mee helpen aan 't opzetten van
Verenigingen tot veredeling, tot ontwikkeling van... enz.? Mens, mens, denk eens
na!
Nu, dit deed ik, schoon de uitnodiging wel wat beleefder had mogen zyn. Door
den spot van m'n meestertjes geprikkeld tot begrypen, begon ik weldra in te zien
dat de zaak waarvoor ik aan 't yveren was, gestuit werd door de middelen die wy
aanwenden om haar te bevorderen. 't Is waar ook, al wat speciaal voor ‘de vrouw’
gedaan wordt, stempelt immers het vooroordeel dat ze maar 'n half mens is, tot
erkenden regel? We horen spreken van ‘Natuur-, Staat-, Geschied-, en Letterkundige
Voordrachten voor Dames!’ Dit is 'n onnatuurkundige, ongeschiedkundige,
onstaatkundige, onletterkundige leugen. En onmenskundig is 't ook...
- Hm, onmenskundig? Als reclame vind ik de taktiek zo dom niet, zei Semi-ur.
Maar 't pleit niet voor de mensenhelft die ge ‘Dames’ noemt, dat ze zich aangetrokken
voelen door de vernederende klassificatie die men haar opdringt, en dat ze - nota
bene onder voorwendsel van beoogde ontwikkeling - zich door marktschreeuwers
op 'n kinderstoeltje laten zetten. Het toegeven in de pogingen om de vrouw te
verlagen tot 'n onvolkomen wezen, tot 'n... mens van de tweede klasse, hoort precies
by de hoge hakken en opgetorende achterlyven waartegen gy zo-even gepreekt
hebt. Die... dames moesten zich beledigd voelen, als men ze te gast noodt op 'n
voor haar buitengewoon zwakke maagjes afzonderlyk toebereid kinderkostje. En
de mannen die zich met zoiets bezig houden... waarachtig, zyzelf zyn er niet te wys
toe, zich te laten kleden door 'n Paryse modiste! Ulieder hele mensschap staat al
laag genoeg. Hoe ge 't nu nog bovendien in 't hoofd hebt gekregen zeker verschil
aan te nemen... hm! De
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hele zaak komt tenslotte neer op verwaandheid. Vindt gy mannen u zo wys?
- Maar beste Semi-ur, zei ik, we tooien ons toch niet zó bespottelyk op! We...
- Ga voort! Ik ben benieuwd wat ge van de mannen te zeggen hebt.
- Wy... wy...
Ik was verlegen, en zocht 'n uitweg.
- Ziedaar nu byvoorbeeld het schepsel daar... die dame...
- Ge zoudt iets van de mannen zeggen!
- O zeker! Maar zie nu eens die vrouw. Jong is ze niet meer...
- Ze is in de vyftig.
- Dit schynt zo!
- Ik zeg u: het is zo.
- Welnu, op jeugd kan ze zich niet beroepen ter vergoelyking van haar dwaasheid.
Zie eens hoe zot ze zich toetakelt...
- Ge zoudt iets over mannen zeggen!
- Ja, ja. Maar... die vrouw! Bestaat er niet enige grond om wezens die zo haar
gans bestaan toewyden aan nietigheid...
- Beneden de andere helft van uw ras te stellen, dat z'n... gans bestaan toewydt
aan belangrykheden? Komaan, gy prachtexemplaar van de minder nietige helft, ik
zal u te hulp komen. Ge kent alzo die vrouw niet?
- Wel neen!
- Ik wel. Ze is nog dwazer dan ge meent. Ziehier 'n lystje van haar opschik
gedurende één dag. En, let wel, géén dag is aan den vorigen gelyk. Maar 't verslag
van een enkelen is ruim voldoende om... 'n denkend wezen misselyk te maken. Des
morgens voor ze 'n bad neemt... maar ge zoudt iets zeggen over de mannen?
- Neen, gy eerst over die vrouw.
- Welnu dan. Des morgens vroeg vertoont ze zich in 'n Fayjapon met 'n overjurk
van wit gaas. Op 't hoofd draagt ze - 't schepsel is over de vyftig! - 'n
herderinnehoedje van lichtgeel stro, met blauwe fladderende linten. De hoeveelheid
van die linten doet er niet toe, maar zy is over de vyftig! Dit doet er wél toe, nietwaar?
Aan de voeten draagt ze iets als chinese babouches, kleiner eigenlyk dan wél
gemeten mogelyk is. De roos-
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kleurige kousjes kyken verbaasd over den rand heen. Om den hals heeft ze een
zesdubbel snoer turkse goudstukken die niet recht schynen te weten wat ze daar
te doen hebben. En dit weet ik ook niet, maar... wél dat zy boven de vyftig is. Ze
kwam ter wereld zo omstreeks den tyd toen haar oom stierf...
Het schynt dat ik hier 'n vragend gezicht zette. Althans Semi-ur antwoordde:
- Nu ja, Napoleon I. Laat me voortgaan met haar eerste ochtendkostuum. Daartoe
behoort nog de in oostersen smaak bewerkte ketting van haar horloge, en 'n
driedubbel snoer dukaten die 't zonderling genoegen hebben op haar heupen te
rinkelen.
Haar tweede uitmonstering, na 't bad, is aldus. Een Kashmirkleed van witten grond
met zeer brede rode strepen. Een mantille van andere stof, maar even rood en even
gestreept. Ze draagt nu 'n strohoed waarvan de bol zo ver mogelyk op den voorkant
van 't hoofd staat. De rand of klep, als om te protesteren tegen 't brutaal voorwaarts
dringen, misschien ook uit angst voor 'n val op haar neus, wyst steil omhoog als 'n
kam. Aan de linkerzy van dien halven hoed hangt 'n guirlande van eikeloof te
slingeren, ter... versiering, weet je? In de monsterlyke haarwrong steekt 'n naald
met reusachtigen knop van hoogrode kleur, die tot vlaggestok dient van vuurrode
linten... twee ellen breed! Bevreesd naar 't schynt dat al dit rood niet voldoende is
om 'n kudde runderen of 'n drift kalkoenen woedend, en... de heren der schepping
verliefd te maken, draagt ze om de lenden een soort van gordel, 'n zyden lap die er
alweer uitziet als in bloed gedoopt. Alles bloost aan 't schepsel, behalve zyzelf.
Neen, toch... ze heeft zich 'n paar blosjes aangeschilderd. Ook de oogleden en
wenkbrauwen zyn geverfd. En de lippen! Met die bepleisterde lichaamsdelen zal
ze, moet ze, wil ze... ja wát? Toch niet kussen?
- Eilieve, m'n beste Semi-ur, laat die lippen rusten! Bedenk dat m'n lezeressen
liever willen weten hoe ze zich opschikt voor 't diner.
- Ze draagt by die belangryke gelegenheid 'n japon van blauwe zyde, en - over
de vyftig! - laag uitgesneden, zeer laag! We zullen daarlaten of deze taktiek tegen
kalkoenen, manspersonen of
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ossen gericht is. By de schouders, onder de keurs, en nog hier en daar meer,
bengelen blauwe kwasten. Op 't hoofd draagt ze nu 'n bloemperk, en om den hals
ditmaal slechts 'n dunne gouden ketting met broche van brillanten. Haar vierde of
avond-toilet is voor Bal en Casino. Het bestaat uit een wit moiré kleed, met de nodige
oplegsels, stroken, poffen, linten en festons. Om hals en armen torst ze voor
honderdduizend francs aan diamanten. Dat 's wat anders dan... och neen, 't is
precies hetzelfde als met je Sarah op blz. zoveel, uit... dien anderen bronstyd! Ik
durf niet zeggen dat de Germaanse meer smaak had, maar zeker leed ze minder
aan smakeloosheid. En waarschynlyk bracht ze haar avonden niet zo dwaas door,
als deze. 't Schepsel danst, springt en huppelt - of schuift heen en weer - van 's
avonds negen tot 's nachts twee, liefst en byna uitsluitend met jongelieden wier
moeder ze wezen kon. In den cotillon die 'n paar uren duurt, slaat ze geen figuur
over. Geen pas of maat in wals en polka. En dat wil onsterfelyk zyn! En zalig worden!
En dat vraagt om stemrecht en emancipatie! Ge zyt me nog altyd iets schuldig over
de mannen.
- O zeker! Maar... wie is ze?
- Mevrouw Ratazzi, Bonaparte-Wyse, prinses van Solms. Als ze Duits spreekt,
noemt ze zich liever: de Solms. Dit klinkt possessiever en dynastieker, meent ze.
Maar ge zoudt iets over mannen zeggen?
- Nu, zó gek tooien de mannen zich toch niet op!
- Meent ge? Zie eens rond in de klein-wereld hier om u heen, en in de wereld-zelf
daarbuiten. Hebt ge er dan nooit op gelet, dat zy in dwaasheid zulke portretten ver
te boven gaat? Onze zottin hier... behaagt! Zeg me eens, gy man, aan wie behaagt
ze? Wie laten zich betoveren door haar domme kunstjes? De mannen immers! Waar
op den duur zúlke waren ter markt worden gebracht, moeten kopers zyn. 't Schepsel
heeft middel weten te vinden zich tweemaal te doen trouwen. Tweemalen dus heeft
'n man zich haar om den hals laten hangen in gezelschap van al die sequinen en
fladderlinten en misselyke nietigheid! Tweemalen heeft zy een heer der schepping
weten te vinden, die zich niet schaamde urbi et orbi te bekennen: ‘kyk, dát is nu
eens eindelyk 't ware pronk-ideaaltje dat ik aantrek voor levens-
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kostuum!’ In die vrouw zal m'n zeer onsterfelyke ziel voortaan gekleed gaan, tot er
de dood na volgt!
Tweemaal? Wél, als Ratazzi sterft, trouwt ze nogeens. En nu sprak ik nog maar
van koop. Ge vindt het misselyk dat zo'n bejaarde vrouw met jongelieden danst?
Wat dan te zeggen van de jongelui zelf, die zich verdringen om dat stapeltje zotheid
'n kwartier te huren voor polka, wals, cotillon of... wisseling van denkbeelden. Ge
weet immers dat het onder u mensjes voor 'n grote eer doorgaat, met Madame
Ratazzi gedanst te hebben? Ook in de... letteren heeft ze naam. Ze heeft boeken
en boekjes geschreven, die zeer ‘mooi’ worden gevonden door de heren der
schepping. Waarlyk, de mannen dragen de schuld van alles wat men aan de vrouwen
verwyt. Zy zyn het - de mannen, hoort ge! - die behoefte hebben aan emancipatie!
Dat aandringen op 't vrygeven van negers en vrouwen is 'n pover dekmanteltjen om
den toestand te verbergen van witte slaven en... eigen nietigheid.
Uw mikrokosmische beschouwingen van zo-even zyn weer... mannelyk-eenzydig.
Dat de exemplaren van 't meer opgeschikt geslacht, die uit alle oorden van de wereld
op zo'n badplaats byeen komen, inderdaad kurieus zyn, zal wel waar wezen. Maar...
door wie wordt dit geslacht ‘het schone’ genoemd? Wie bederven het door
bespottelyke, en nog niet eens welgemeende, aanbidding? Kinderachtigheid,
ydelheid, gemaaktheid, onkunde, hovaardy, preutsheid, smakeloosheid... al deze
eigenschappen der vrouwen van de dusgenaamde wereld - en je boerinnen zyn
geen haar beter! - wedyveren zegevierend in uitbreiding en invloed, met gelyksoortige
hoedanigheden der schepsels van állerlaagste soort. Maar... wie willen dit zo? Wie
behaagt men daarmee? Wie laten zich door dit alles aantrekken en... vangen? Wie
delen de pryzen uit op deze kermis van dwaasheid? De mannen immers?
Al wat ge de vrouwen ten laste hebt gelegd, komt neer op leugen. Ze pronken
met 'n houding, met 'n gang, met vormen die ze niet hebben. En ook de indruk dien
ze door dat alles willen geven van haar ziel, is onwaar. Het meest passend devies
voor die ene helft van uw geslacht, zou wezen ‘ik lieg’.
Maar... de andere helft? Dagelyks en overal geeft ze blyk ge-
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noegen te nemen met al die onwaarheid, moedigt haar aan, is daarvan de oorzaak.
Vrouwen zyn waarlyk niet meer dan mannen tot leugen geneigd, en zouden
waarschynlyk - al was 't dan maar gemakshalve - niets liever zyn dan oprecht en
eenvoudig, maar... wanneer nu eenmaal verdraaidheid van ziel en lichaam gewild
is op de koop- en huurmarkt waar de smaak bepaald wordt door de mannen, qui
tiennent les cordons de la bourse... wat dán?
- Laat de vrouwen beginnen...
- Ei! Nu zouden opeens die arme schepsels moeten voorgaan, nu! En ze moesten
altyd zwygen in andere zaken die voor belangryker worden uitgekreten... ten onrechte
weliswaar, maar gy mannen méént toch dat uw geleerdheidjes en wetenschapjes
en politiekjes meer betekenen dan vodden en lappen. Geloof me, laat de vrouwen
ydeltuiten blyven. De mannen zouden een al te gek figuur maken, wanneer dit
veranderde...
Semi-ur liet hierop z'n zakdoek vallen, en wandelde achteloos voort alsof hy 't niet
bemerkt had.
Een heer met zilverwit haar en 'n allerdeftigst voorkomen waarschuwde hem:
- Pardong, m'sieur, fôtre mouchewaar!
Waarom of waarvoor de man ‘pardon’ vroeg, weet ik niet. Hy had dit zeker van
Fransen gehoord, en meende dat het mooi stond. Misschien ook dacht hy dat zo'n
gekke slingerslag thuishoorde by z'n deftigheid en menigvuldige ridderschappen.
Want z'n borst was bezaaid met lintjes.
De scherpzinnige gnoom bedankte koeltjes, en fluisterde my toe: dit is nu 'n man...
let op! Hy heeft allerlei verdiensten - 't blykt immers? - en... veel honger. Spreek
eens met dien respectabelen heer.
Nu, de man wou niet liever. We vernamen terstond dat hy Obergeheimrat was,
en zeer hoog stond aangeschreven by allerlei vorsten en autoriteiten, waarvan-i de
bewyzen op z'n rok droeg. Eens had-i behoord tot het gevolg van 'n buitengewoon
ambassadeur die heel genialig aan Prins X was komen boodschappen hoe
allergenadigst Prinses Y zich verwaardigd had te bevallen van 'n jongetje: 'n groen
lintje! Ook was hy secretaris
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geweest van den vernufteling die dat schone rapport had ingediend over 't kostuum
der veldwachters: 'n rood lintje! Hy had uitgerekend, behuwdneef te wezen van den
stationschef die by 't doortrekken van zekere Hoogheid zo bliksemsnel 'n flesjen
Eau des Carmes by de hand had, toen de bonne der prinses haar kleinen vinger
had geschaafd aan de kruk van 't portier: 'n purper lintje! Z'n moeder had het kindje
gezoogd van de min ener dame die op het punt had gestaan min te worden van...
o hé, 'n melkwit lintje!
En de man droeg de blyken van nog méér verdiensten, alle van dezelfde soort.
Maar juist vandaag - niemand is te aller ure wys! - had-i de gekheid begaan 'n
gladverkeerde figuur op de roulet na te jagen, en... daarom voelde hy zich nu genoopt
tot de vraag: waar de heren gewoon waren te dineren. Semi-ur antwoordde:
- By den bakker, Herr Graf! Daar kan ieder terecht die 'n grosschen in z'n zak
heeft. En water kunt ge aan de Faulbrunnen om niet krygen. 't Stinkt een beetje,
maar dit mag U niet hinderen. De man droop af.
- Moet het niet een zonderlinge vrouw zyn, ging m'n geleider voort, die voor zo'n
wezen niet goed genoeg is? Zouden haar lintjes gekker staan dan de zyne? Van
zulke ‘heren der schepping’ is... de schepping vol. En die kerel is nog geenszins de
ergste... hm, dit is de vraag! De heerschappy der bekroonde nietigheid benadeelt
de Maatschappy meer, dan misdaad. Een balk met kwasten en spleten is
bruikbaarder dan vervuurd hout, en tygers richten minder schade aan dan witte
mieren. Bovendien, tygers zyn zeldzaam. Ulieder... beschaving doet ze verbasteren
in hyena's en jakhalzen. Ziet ge ginds den man die zo aandachtig naar den grond
kykt? Ge meent dat-i herboriseert? Volstrekt niet. Hy bepeinst 'n schurkenstreekje.
Z'n tegenwoordige betrekking is aspirant-rover mit Umständen. Maar hy is 'n knoeier
in 't vak, dit zult ge zien. Evenals onze Herr Graf van zo-even is-i z'n geld kwyt. Hy
heeft reeds 'n dozyn infaillible systemen den nek gebroken, of zy hém! Daarna ‘deed’
hy in erfenissen op de groene tafel, maar 'n onbarmhartige chef de partie heeft hem
de deur uitgegooid...
- Ik weet, ik weet, riep ik. 't Staat beschreven op blz. 265.
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- Ik zie dat ge u zyn siengjalemang ‘gemerkt’ hebt... des te beter! Ja, de kerel scheldt
nu op: ces maudits Allemands! En ziehier z'n verheven plan voor de revannnche!
Van beroep was of is hy... financier, 'n man van bank- en Schwindelzaken. Met den
eigenaardigen zin voor combinatiën die deze heren kenmerkt, wil hy nu z'n
lievelingsvak verbinden met patriotismus en hebzucht. De duitse speelbank - 'n
franse onderneming! - moet gestraft en tevens zoekt hy z'n verloren geld terug, met
iets er by. Z'n plan is... subliem. Hebt gy er wel op gelet dat de speeltafels 's avonds
verlicht worden door olielampen? Vindt ge dit niet wat ouwerwets in dezen gastyd?
Ik moest dit beamen.
- Welnu, onze speculant zint op middelen om 'n compagnieschap tot stand te
brengen om aandelen in de Bank te kopen. Zodra hy zal kunnen beschikken over
'n genoegzaam aantal stemmen om invloed uit te oefenen op de huishoudelyke
zaken, laat-i 'n verhandeling schryven - ik zal hem onzen beridderden Graaf
aanbevelen - over den nadeligen invloed van olievlammen op de gezondheid van
russische speelprinsessen. Er moet gas zyn. Gas, wel zeker! Want, zodra de zaak
doorgedreven is... tien kordate aandeelhouders in de zaal, vier anderen buiten de
zaal by de gasbuis... flap, 't licht uit, en de paar millioen francs ingepakt die in 't
goede seizoen op al die tafels voor 't grypen liggen. Hoe vindt ge dit plan?
- Wel enigszins... indelicaat, maar praktisch!
- Neen, 't is dol en dom. De aandeelhouders die hy nodig heeft, zyn niet te vinden.
Wie geld heeft om actiën te kopen, steelt liever op gevaarloze manier. Daartoe dient
byv. het aanbevelen van buitenlandse spoorwegen, hoe verder weg hoe beter.
Goedig toch van Russen en Amerikanen, dat ze by 't opzetten van hun zaakjes
hoge rente en dividend gunnen aan allerlei vreemdelingen, tot Hollanders incluis.
Zonderlinge edelmoedigheid in ‘zaken’. Van zaken gesproken, hoe staat gy met de
uwe? Ge zocht geld, meen ik...
- Ach ja!
- Die... speculatie op uitgedraaid gaslicht raad ik u af. En 't opzetten van 'n
buitenlandse-spoorweg-aanpryzery ook. 't Publiek zal eindelyk wakker worden.
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- Wakker? Nu eerst? Ikzelf immers heb reeds gewaarschuwd in 1864.
- Neem dan maar aan, dat ik gedrukt heb op: eindelyk. En uw zaken? Ook...
eindelyk? En uw Millioenenstudiën? Ook... eindelyk?
- Onder ons, beste Semi-ur, Herr Prellmayer wordt lastig, en ik zou gaarne...
- Geld?
- Ja! Als ik maar wist...
- Mens, weet ge dan nu nog niet wat er te doen valt? Neem me niet kwalyk - of
wél, naar verkiezing! - ge zyt byna zo dom als 'n ‘man van zaken’. Zorg toch geen
zot figuur te maken in uw eigen hoofdstuk: Mikrokosmos!
Dat ‘mens’ klonk weer even sarkastisch als in de vergadering onder den grond.
Al m'n gnoompjes drongen plagend, grinnikend, sarrend, om my heen:
- Kristalliseer iets! riep de een.
- Denk! zei 'n ander.
2

- Leer rekenen! schreeuwde a .
- Juist! rekenen is hoofdzaak, verzekerde z'n negatief tegenstandertje. Zie naar
my! Ik kronkel me bevruchtend om 'n kameraadjen, en we maken minus tot plus.
Doe dit ook.
- Dat is: schep waarde! voegde Semi-ur ernstig hierby.
En hy zag me vriendelyk aan, als om my 'n wenk te geven dat z'n vermaning geen
spottery was.
- Schep waarde, herhaalde hy. Dit doen wy ook, en daarom heten wy gnomen,
weters! En daarom wierp u de grote Fancy-άναγϰη in den kuil...
- Maar ik weet nog altyd niet! Ik ben géén gnoom. Ik ben maar...
- 'n Mens, nu ja! Veel byzonders is dit niet. Maar dit weet ge toch, dat twee maal
twee...
O, lieve hemel! Daar was 't weer!
- Ja, ja, twee maal twee is vier! Dit weet ik goddank!
- Dan kunt gy ook weten dat byv. het verkrygen van geld...
- De eenvoudigste zaak van de wereld is, snauwde ik hem toe.
- Gewis! Wie behoorlyk voortbouwt op den onbedrieglyken grondslag van het
twee maal twee, wordt gelukkig, deugdzaam,
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en zelfs - wanneer hy dit verkiest, maar 't is byzaak - ryk.
- Geestelyk, zedelyk, figuurlyk... connu! Maar Prellmayer eist betaling in ándere
munt.
- Ook in uitsluitend-Prellmayersen zin kan iemand die zekeren rang bekleedt in
't Ryk der gedachten, zyn doel bereiken. Het winnen van millioenen is gemakkelyker
dan 't schryven van Millioenenstudiën, onverschillig of ge die beide woorden al dan
niet verbindt met 'n streepje. Al de Prellmayers van de wereld zouden niet in staat
zyn één der bladzyden te leveren, die gy moet afstaan voor 'n ryksdaalder...
nederlands courant. Maak de Prellmayery beschaamd op haar eigen terrein. Ge
moet het kunnen, dunkt me, wanneer ge dit doel voor 'n ogenblik aanneemt als
hoofdzaak.
- Maar beste Semi-ur, het is my hoofdzaak, my en de velen die van myn slagen
hun heil wachten. Ik smeek u, help my aan de middelen!
- Dit kan niet. Wy gnomen maken yzer, en gy hebt goud nodig. Doe als wy...
- Met yzer ben ik niet geholpen.
- Doe als wy! Op bevel van Logos voegen wy de aanwezige bestanddelen waaruit
yzer worden kan en worden moet, by elkander. Zoek en voeg gy byeen, wat er nodig
is om goud te maken. En nu...
De kring der gnomen werd al dunner en dunner.
- Om godswil, Semi-ur, verlaat my niet. De Meester - uw meester ook! - had my
hulp toegezegd. Is dan zyn keizerlyk woord... bedrog?
- Wat keizers doen of laten, doet niet terzake. Maar bedrog is er niet in 't woord
van den Meester der geesten.
- Dem kann geholfen werden, heeft hy beloofd...
- Dem kann geholfen werden... als Logos het toestaat. Hebt gy u tot Logos
gewend? Zonder hem zyt ge niets! Gy niet. De Meester niet. Wy niet. Niemand,
en... niets!
- Maar is dan dichterlykheid 'n leugen, één leugen?
- Zonder Logos, ja! Mét Logos, neen!
- Vervloekte fantasie!
- Mens, laster Fancy niet! Ook in 't allerkleinste is ze machtig boven alles!
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- Wat baat me haar macht, als ze die niet aanwendt te mynen behoeve?
- Dit mag ze niet op de manier die gy in uw domheid haar zoudt voorschryven.
Zy levert geen... elfje meer - ook aan U niet, hoort ge! - dan de onverbiddelyke
rechtvaardigheid der boekhouding van het zyn toelaat. Gyzelf hebt uitgerekend dat
dit zo wezen moest, omdat noch Speelbanken noch... Werelden zouden kunnen
bestaan, by de geringste afwyking van het correcte. En zoudt ge nu vorderen dat
Zy om uwentwil zichzelf niet was? Dat zy, de trouwe, de logische, de exacte...
- Doch welk nut geeft me zo'n... negatief resultaat?
- Misschien was de bedoeling, uw oordeel te scherpen tot waardering van wat gy
mensjes: positief noemt.
- Maar... Prellmayer is nu eenmaal zo'n mensje!
- Gy ook! Pas daarom uw gaven toe op menselyke zaakjes. Ze mogen u niet
vreemd zyn. Doe vooral Haar de grief niet aan, dat haar beschermeling op welk
gebied dan ook lager zou schynen te staan dan... anderen. Oefen uw denkvermogen,
let op, reken, vergelyk, kristalliseer, breng 't verenigbare tezamen, en houd daarby
2

vooral den raad van a in het oog. Doe uw dichtersplicht door het scheppen van
waarde, die gangbaar is... zelfs op de markt van de Prellmayers en consorten! Zy
gelast het u... vaarwel!
Helaas!
Troosteloos wierp ik my ter aarde, verborg myn voorhoofd in 't gras, en smeekte...
De gnomen waren verdwenen, en ik bevond my alleen met mezelf, en myn verdriet.
Ach, 't was wáár geworden wat ze voorspelden: ikzelf maakte in myn mikrokosmos
'n allerdroevigste figuur!
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Waarde in rekening
Toch bleek er spoedig dat ik minder alleen was, dan ik by het slot van 't vorig
hoofdstuk meende. Een oud man met 'n vriendelyk gelaat richtte my op, en vroeg
of ik veel verloren had?
- Alles, zei ik.
- Dat is zeer veel. Ge hadt niet moeten spelen.
- Wie zegt u dat ik gespeeld heb. Juist andersom. Ik ben de schryver van
Millioenenstudiën, waarin ik zo ernstig tegen het spel waarschuw door de aantoning
dat alle systemen gekheid zyn.
- En toch... alles verloren?
- Ja. Ik verloor de hoop iets te weten te komen van den samenhang tussen oorzaak
en gevolg, en juist die kennis heb ik nodig om niet te gronde te gaan.
- Met uw kostschool?
- Kostschool? Hoe komt ge dááraan?
- Ik meende dat ge schoolmeester waart, om al die kinderen van zo-even. Ze
spraken verstandig...
- En ik zeg dat hond noch kat kan wys worden uit hun praatjes.
- Honden en katten zyn niet zeer scherpzinnig. Ik begreep alles zeer goed. Met
geld kan ik u niet bystaan, maar myn raad is tot uw dienst. Ik ken u enigszins, en
heb 'n schuld aan u af te doen...
Een schuld aan my? En dit kwam hyzelf me zo trouwhartig vertellen? Die man
moet in 'n museum!
Opeens, hem goed aanziende:
- Adolf! riep ik. Maar ik weet niets van 'n schuld aan my...
- Ik heet Johann, zeide hy, en... Müller, of Meyer, of Schultze, zoals ge verkiest.
Van beroep ben ik molenaar, metselaar, broodbakker... al wat ge wilt, als 't maar
menselyk is. Ik ben geboren in 't... Dillenburgse.
- Adolf! riep ik nog eens. En... terzyde: houdt nog altyd die duvelary niet op?
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- Ik heet Johann...
- Hebt ge niet vroeger gewoond... op, in, onder, den Sonnenberg?
- Te Sonnenberg woonde in vroeger jaren 'n neef van me.
- Op wien ge precies gelykt?
- Dat kan wel wezen. Maar gy kunt hem niet gekend hebben... hy is dood, en zeer
lang reeds. Zeg my eens, wat waren dat voor kinderen waarmee gy gewandeld
hebt?
- Meester... m'nheer, dat waren... gnomen.
- Wat is dat?
- Het woord betekent: weter. Helaas, ik heb weinig van hen geleerd.
- Dit zou dan uw eigen schuld zyn. Ze spraken duidelyk genoeg. Ik begryp niet
hoe hun taal onbegrypelyk voor u was. Ben je misschien te... geleerd voor 't
eenvoudige? Leer dan wat áf, en tracht in te zien dat het geleidelyk voortbouwen
op 'n stevigen logischen grondslag...
- Maar... gy kunt niet oordelen, omdat ge myn behoeften niet kent.
- Zyn uw wensen billyk?
- Ja.
- 't Zou al heel zonderling wezen, indien de bevrediging van billyke wensen niet
kon bereikt worden langs geleidelyken weg. Zó immers arbeidt ook de Natuur. Ze
schept voortdurend iets nieuws door 'n oneindige afwisseling van samenstelling, en
elke nieuwe figuur die ze voortbrengt, is 'n noodzakelyk gevolg van de hoedanigheid
der vorigen. Om dezen wenk te begrypen is slechts nodig exacte toepassing der
grondwaarheid...
- Ja, ja, van de waarheid die me tot vervelens toe verkondigd werd onder den
grond! Zeg me liever - als ge dan inderdaad... niet Adolf zyt - ik keek hem schuins
aan - zeg me liever vanwaar ge my kent? Leest ge misschien m'n Ideeën?
- God-bewaar-me. Lezen doe ik nooit. Ik ben 'n praktisch man, die er z'n eigen
ideeën op nahoudt. En... wat m'n schuld aangaat, ik ben 'n oom van Staccata. Ge
hebt haar lief behandeld in '54, toen ze nog niet gesetzt was als nu. Waarom wildet
ge haar onlangs niet kennen? Ze had u graag de hand gedrukt...
't Is waar ook. Ik herinnerde my nu eensklaps dat Staccata tot
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het klein getal meisjes behoorde, dat ik by ongeluk onverleid heb gelaten. En haar
oom scheen beter dan ik te weten wat ik op dien toren tot haar gesproken had...
De lezer herinnert zich dat ik by die gelegenheid door 'n aanval van kiespyn of
kramp gekweld werd.
- Maar dit is niet ons enig punt van aanraking, ging... Johann voort. Ik heb u nog
eens gezien, by nacht, 'n ogenblikje maar. Ook toen waart ge bezig iets op te richten
dat op 't vallen stond...
Ja, ja, dacht ik. Zeker weer 'n kiespynhistorie. Want we zyn nu eenmaal zo, dat
we niet gaarne iets verkeerds nalaten, als 't enigszins anders kan.
- Neen... kiespyn hadt ge niet...
- Ik heb geen woord van kiespyn gesproken...
- Zo? Ik meende dat ge u beriept op 'n voorwendsel ter verontschuldiging van iets
goeds. Dit behoeft niet. In '66 woonde ik aan den Ryn, tussen Ehrenbreitstein en
Lahnstein, niet ver van Pfaffendorf...
- Heb ik u dáár gezien?
- Neen, maar ik u wel. Ik bespiedde u, toen gy in die buurt eens 's avonds laat
bezig waart met schennis van de pruisische majesteit. Ik riep u uit den heg myner
woning toe: waarde in rekening! Zeg me nu wat ik voor u doen kan?
Er ging my 'n licht op. By zekere zeer byzondere gelegenheid had ik inderdaad
eens die zonderlinge woorden menen te verstaan. En... alweer was álles in álles.
M'n goedige nieuwe kennis roerde hier 'n punt aan, dat evenals z'n trekken my
herinnerde aan den Adolf uit m'n droom, of wat was het? Inderdaad, ik had eens in
'66...
Ziehier de kleine historie, die tevens verklaart waarom ik zo buitengewoon
vriendelyk werd ontvangen in de onderwereld. O, scherpzinnige Fancy!
In den zomer van genoemd jaar woonde ik te Koblenz... als 't wonen heten mag,
het zwerven waartoe ik veroordeeld was door de laaghartigheid van m'n landgenoten.
De oorlog brak uit, en ik was ooggetuige van 't binnenrukken der Pruisen in Nassau.
Een deel der troepen trok van Ehrenbreitstein langs de dorpen Arzheim en Fachbach
naar Ems. 'n Andere troep mar-
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cheerde langs den rechter Rynoever, Pfaffendorf en 'n paar andere dorpen voorby,
naar Lahnstein. Ik was meegegaan, om te helpen niet, maar om te zien hoe men
in Europa 'n land verovert. In andere streken had ik zulke handgrepen meer dan
eens aanschouwd. De zaak is heel eenvoudig, en de moeite van 't beschryven niet
waard. Op mars passeerden wy den slangsgewys met blauw en geel - heraldisch
gesproken: d'azur en d'or - beschilderden paal, die door wapen en opschrift
verkondigde dat daar 't gebied van Nassau 'n aanvang nam. Een onzer helden
beging 't wapenfeit dien armen paal 'n stoot te geven met de kolf van z'n geweer.
Natuurlyk: er was geen nassaus soldaat in de buurt. By zulke vechtzaken is
gewoonlyk een der beide partyen afwezig, 't geen de taak van de andere party
allermakkelykst maakt. Nieder- en Ober-Lahnstein lieten zich - en alle andere
nassause plaatsen ook! - even geduldig stoten en stompen als die paal, en nemen
zelfs! De lezer kent de geschiedenis. 't Deed me zeer. Om de Nassauers niet, maar
om de arme dappere Pruisen die nooit 'n vyand te zien kregen. Dit is heel hard...
zelfs voor krygskunstige generaals, die dan toch gaarne een lystje van gewonden
inleveren, al zy 't dan maar van één op de duizend man die uren lang zo onwrikbaar
pal stonden in 'n kogelregen.
In weerwil van m'n innig medelyden met zulke generaals, voelde ik toch deernis
met dien paal ook. Het stomme ding vertegenwoordigde iets... neen, zó was het
eigenlyk niet. Ikzelf houd niet van grenzen, en mag er geen party voor trekken...
‘Logos is geen Nassauer’ had Adolf gezegd.
...hoe minder grenzen, hoe beter! Maar toch, als men daar zo ruw 'n symbool ziet
mishandelen, dat sedert duizend jaar dierbaar was aan dertig geslachten...
Hoe dit zy, sentimenteel of niet, ik was boos op dien dapperen soldaat. En... op
de paar duizend anderen die hoera! riepen.
De arme paal waggelde. Ik moet erkennen dat het ding podagreus was, en dat
het weldra, ook zonder den soldaat die met z'n onverschrokkenheid de logische
volgorde der zaken 'n beetje te hulp kwam...
Vergeef me, verstandige lezer, ik had eens in alle stilte dien paal weer overeind
gezet, en rondom vast toegestampt met aarde. Was 't 'n fout? Was 't 'n deugd?
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Ik geef 't niet voor deugd. Maar wie 't 'n fout noemt, wordt uitgenodigd zyn deugden
te laten zien.
Hoe dit zy, ik dééd het. En dit wist m'n nieuwe kennis, 'n Nassauer patriot, naar
't scheen. Want: waarde in rekening! had hy geroepen.
- De paal is geheel verdwenen, zeide hy. Ze wordt... ergens bewaard. Men moet
nooit oude grenspalen wegwerpen. Al wat geweest is, kan terugkomen, en veel er
van zál terugkomen. Uw poging baatte niemand of niets, maar gaf getuigenis van
'n aandoening die ik gaarne zie en daarom: waarde in rekening! Kan ik u van dienst
zyn? Spreek vry uit.
- Vooreerst wou ik gaarne de rekening van Herr Prellmayer betaald zien.
- Hoe hoog is die? Wees niet beschroomd, want ofschoon ikzelf geen geld heb...
Dan helpt me z'n aanbod van hulp bitter weinig, dacht ik. En, verstoord, noemde
ik 'n onmogelyke som... duizenden millioenen.
- Dan moet ge met een éérste millioen aanvangen, zeide hy zeer kalm. Alle
duizenden worden van één af geteld.
Het scheen z'n aandacht te ontgaan - misschien ook wilde hy niet bemerken - dat
ik m'n eis slechts zo buitensporig hoog stelde om lucht te geven aan wrevel.
- Ja, ja, ging-i voort, de Prellmayers maken hoge rekeningen! Dit is hun vak.
Welnu, betaal den man!
Ik keerde my knorrig van hem af. Waarom my voor gek te houden. Wat betekende
zo'n: waarde in rekening?
- Hoor eens, zei ik, toen ik die paal stutte...
- 't Ding was verrot. Het moest vallen.
...toen poogde ik de laatste levensdagen van dat symbool te verzoeten...
- Juist! Zoals iemand die 't kussen van 'n stervende opschudt, al weet hy dat de
arme drommel bezwyken zal. Daarom zei ik: waarde in rekening! ‘Zo wat gy den
minsten myner palen gedaan hebt’...
- Laat me met rust! riep ik. De Prellmayers maken 't me lastig genoeg. Is 't u
misschien, als dien Graaf van zo-even, om 'n maal eten te doen? Hebt gy gespeeld?
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aant.

- Neen, 'n speler ben ik niet. Ik ben 'n denker. En... gedineerd héb ik. Wees toch
niet boos omdat ge my niet begrypt. Dit is myn schuld niet.
- Maar... ook ik ben 'n denker.
- Stel dan Prellmayer tevreden.
- Ik begryp 't verband niet...
- Dit is juist de fout. Uw plicht en roeping is wél verband te begrypen, en de
millioenen by elkaar te denken, die ge voor de Prellmayers nodig hebt. Een paard
verdient de haver met schoften en poten. Een koe haar gras met de melk die ze
geeft. En gy, mens, d.i. denkdier, kunt en moet betalen met gedachten.
- Maar, eilieve, sedert jaren schreef ik Ideeën! Indien ik Fransman, Engelsman
of Duitser was, zou ik ryker zyn dan alle Prellmayers van de wereld. Maar Holland
is 'n klein land, en kan z'n schryvers niet dan met moeite in 't leven houden. Men
betaalt me niet het honderdste deel van wat in 't buitenland wordt genoten door
schryvers van lager rang dan den mynen.
- Kán dit anders?
- Misschien niet. Maar diezelfde landgenoten hebben toch millioenen over, voor
'n oorlog welks oorzaken hun onbekend zyn. Diezelfde landgenoten verspillen toch
schatten in spoorwegen - via Amerika en Rusland - naar de maan. Dáárvoor schynt
wél geld in 't land te zyn!
- Zulke domheden zyn hun eigen schade, en dat is hún zaak. Denk gy uw eigen
millioenen by elkaar. Gyzelf hebt gezegd: ‘wie denkt overwint!’ Overwin!
Was dát nu de hulp die hy my toezei? En... vanwaar in zyn mond dat aanhalen
van 'n gezegde dat my behoorde? Hy die niet las, naar z'n zeggen.
- Er moet 'n fout zyn in uw gedachtenloop, ging hy voort, 'n rekenfout. Zeg eens,
waarmee hebt ge u den laatsten tyd bezig gehouden?
- Zoveel de Prellmayers my toelieten, met... denken.
- Wanneer ge goed gedacht hadt, zoudt ge nu myn hulp niet behoeven, en geen
last hebben van de familie Prellmayer. Een denker is geen halfvergane grenspaal,
die zich laat omwerpen door den eersten den besten die hem 'n stoot geeft! En wat
deedt
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ge met uw gedachten? Hoe hebt gy ze aangewend, toegepast? Versjes aan de
maan toch niet?
- O neen! Ik schreef Millioenenstudiën voor millionnairs en mensen die 't worden
willen.
- En komen daarin slotsommen, praktische slotsommen voor?
- Helaas neen! Dáárop juist ligt de laatste aflevering te wachten. Zonder zo'n slot
- en de daarby behorende sommen vooral! - durf ik m'n lezers niet onder de ogen
komen.
- Laat my die Studiën eens lezen. Er zyn zeker fouten in. Ik heb nog nooit gezien
dat iemand die zuiver denkt, z'n doel niet bereikt.
We gingen tezamen naar den Gelen Adelaar. Daar gaf ik hem myn bundeltje dat
afgedrukt was tot bladzyde 234 toe, en hy ging er mee heen.
- Waarde in rekening! riep hy me onder 't weggaan toe. Let op, en... denk!
De afspraak was dat-i me 's middags zou komen afhalen voor 'n wandeling. Maar
hy vertoonde zich niet.
- Men moet nooit iets lenen aan 'n onbekende, zei de zeer verstandige Prellmayer.
De man heeft u beet gehad. In heel Pfaffendorf woonde nooit iemand die Johann
Meyer of Müller of Schultze heette. Ze heten in dat dorp Mayer en Möller en Schultz,
weet ge!
Dus nog floué voor m'n exemplaar Millioenenstudiën toe! Dát noem ik chance!
Leve de eerlyke roulet, by zó'n: waarde in rekening! Zou ooit één système infaillible
zo vals geweest zyn als 'n... mens? En de man zag er zo goedig uit. Hy geleek
waarachtig op den Adolf in 't gewelf, en nu ik me wél bezin, ook op den
metselaarsknecht uit de Minnebrieven. Helaas, ook dát werk heb ik nog altyd niet
kunnen afmaken! Wat zei ze toch op 't slot? Zy... Fancy!
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Praktyk!
M'n ontbyt-thee werd hoe langer hoe bruiner. De verf consolideerde zich tot ‘vaste
kleur’ in 't kopje, en waarschynlyk ook in m'n maag. Wie me opensnydt...
Helaas, ik ben nog zo ver niet! De Wirt martelde my vreselyk... erger dan
opensnyden. De domheid die ik beging met het uitlenen van dat onafgewerkt boek,
kwam my te staan op 't verlies van 't beetje crediet dat ik nog kon gehad hebben.
Herhaaldelyk vroeg hy me: wat dan toch eigenlyk m'n Geschäft was?
- Denn, ein Geschäft muss doch jeder haben!
Een ogenblik voelde ik den lust in my opkomen, hem te zeggen dat ik van beroep
aanpryzer was van verre speculatiën. Maar ik durfde my zo'n hogen rang niet
aanmatigen. Bovendien, aan m'n bagage en plunje was bemerkbaar dat ik de minder
winstgevende betrekking vervulde van vagebond of...
- Ik ben denker, zei ik.
- Können Sie ein gehöriges Patent davon zeigen?
- Herr... Johann Meyer, oder Müller, oder Schultze, hat es mir stibitzt, und...
- Ein anständiger Mann lässt sich nicht berauben.
Waarschynlyk om te bewyzen dat hy een anständiger Mann was, liet nu Herr
Prellmayer de politie roepen. Troosteloos ging ik naar m'n kamer - 't fameuze nummer
32, helaas! - en begon m'n boeltje te pakken.
Hiermede bezig, hoorde ik aan de deur kloppen, en ik was zeer verwonderd op
myn: herein! de figuur van Schlungelhans voor my te zien.
- Kerel, waar kom jy vandaan? Zit je niet in 't tuchthuis? Hoe kom je hier?
- Herr Prellmayer zendt my om op te passen dat ge niets meeneemt. Straks komt
de politie, om u over de grenzen te zetten. En de brutale lummel nam grinnikend
plaats.
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- Maar...
- Er valt hier niet te maren. Ge hebt my tentoongesteld voor de hele wereld: waarde
in rekening, vrindje! Als ik me bedrinken wil, en met dames ryden, en laarzen stelen...
dat is myn zaak! Er werd weer geklopt. Herein!
Lezer, ik heb u bytyds gewaarschuwd dat ik ditmaal niet voor burgerlui schryf.
Men moet minstens geestelyk hertog zyn - of... ‘in’ effekten - om zonder flauwvallen
te vernemen wie er nu binnentrad, en wat er verder voorviel. Op m'n: herein!
verscheen de vrouw van 't alexandrisch telegram. Ze schold me vreselyk uit, en
noemde dat: waarde in rekening! Nauwlyks had ik het mens herkend, of ik werd
onthaald op 'n bezoek van Herr Friedrich Plump, die 'n gelyksoortige boodschap
kwam brengen, kolossal! Hy werd gevolgd door Buda en la Kisseleff, die 't zomerjasje
kwamen terugvorderen dat ik uit haar lenden geput had. Door Slenterman. Door
den pórtjeh van Sonnenberg. Door Krummacher en Lamartine. Door al de Koningen
uit hoofdstuk zoveel...
Al dit volk scheen my iets te verwyten te hebben, en schreeuwde: waarde in
rekening! Duizelig greep ik naar m'n haren...
- Dat helpt niet, zei Melchizedek. Ik zal je leren spotten met m'n zalf!
Hertogin Adelheid en haar dappere gemaal verkeerden in dezelfde stemming.
Ook Arndt was woedend. Idem de intendant van zekeren keurvorst, en die keurvorst
zelf, met z'n hele familie. Een hoop kerels in lompen - ze noemden zich: Volk! stormden binnen met 'n afgryselyk: ça ira! Hadden ze broeken aan gehad, ik zou
die heren een schop hebben gegeven, maar nu vond ik de pedoeuvre te vies. Ook
waren er generaals die my euvel namen dat ik hun de welvarendheid van geslagen
legers verweet. En 'n bende Kellners! Ze wilden my... opensnyden, lieve god!
- Wis en zeker, riep de alexandryne. Wat heb je my gedaan? Naakt uitgekleed,
en meer!
- En ons! schreeuwden de Kellners.
- En ons allen! riep 't Publiek dat m'n arm nummer 32 bestormde.
Zevenennegentig professeurs de jeu - waaronder zesennegentig
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bankiers - kwamen wraaknemen over 't bederven van hun métier. Boileau, historien
de France en hofpoëet, dreigde met 'n vers. Ik sidderde. Katharina van Rusland
was zachtmoediger. Ze stelde voor, my te laten villen. Ook Morfondaria eiste maar
'n ouwerwets brandstapeltje. De God van Nederland kwam my m'n twyfel aan z'n
wonderdadige eb inpeperen, en 't zwendelaartje Thiers...
Hém vraag ik excuus. La belle France heeft middel gevonden het mannetje te
doen betreuren, door hem 'n opvolger te geven, 'n opvolger...
Daar kwam ook de bekende dame met 'r kruisspin, en professor Quinet met z'n
vaas. En... andere professors, al of niet leden van 'n Multatuli-commissie. Ook leden
van die commissie die geen professors waren, en zich veroorloofd hadden my voor
gek te houden zonder 't minste diploom.
Gy ook, Sarah? Och ja, ze nam als de anderen plaats, en grynsde my aan met
'r witte tanden. Ik had niet mogen zeggen dat haar kop scheef was. Dit vergeeft
geen vrouw in haar bronstyd!
Ik boog myn hoofd, en dacht - maar in 't Hollands - quo usque? Zou Joshua
Reynolds ook zo'n last gehad hebben van z'n scheppingen? De slimmerd schilderde
koningen, en wat meer is: geesten. En ik ongelukkige heb my aan mensen gewaagd!
't Leek nog niets naar ophouden. Louis XVIII was woedend omdat ik hem 'n vraat
had genoemd, en Tartuffe beweerde dat z'n stumperige huichelary fyn genoeg
geweest was voor 't Publiek in zyn tyd... ook voor publieken van andere tyden, zeid-i
er zacht by. Ik had dus ongelyk, hem z'n onnozelheid te verwyten. En ziedaar ook
m'n ridder van Vieux-Delft. Hy smeet me 'n blauwen schotel en 'n goedendag naar
den kop...
En al dieper en dieper liet ik het hoofd op de borst zinken.
De grote Fritz kon niet verdragen dat ik z'n molenkunstjes doorzien had...
- Iek of den Hond? Ach, doe lieper Kott, was 'n Laster!
En ik ‘eerste chenereuse Hollander’ die 't schepsel begegende, werd afgeranseld
met de bekende parapluie. Dit scheen weer, als de rest, te moeten beduiden: waarde
in rekening!
Lord Ci-devant viel my aan over de indiscretie omtrent z'n tandenstoker, en
Madame de V. wilde my 'n paar ogen uitkrabben
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om m'n spot met haar stapeltjes. De Schuhmachermeister was struikrover geworden,
en stond op het punt zich door de justitie te laten ophangen. 't Was myn schuld,
zeid-i. Als ik niet: douze! had geroepen, zou hy niet gewonnen hebben. En als-i niet
gewonnen had, zoud-i geen speler geworden zyn. En als hy geen speler geworden
was...
Ik boog het hoofd al lager en lager.
- Wat hoef je aan alleman te vertellen dat m'n vrouw één tegen zeven gedobbeld
heeft om my staande te houden?
- En dat ik 'n glas heb stuk getrapt!
- Tu quoque, lieve mevrouw Jason?
- Ja, quoque, kwakwe, of wat ge wilt. Ik houd niet van indiscreet volk!
- Profeet? Profeet? Ik zal je profeten, zei de man die alles voorzeggen kon wat
geschied was, en ik profeteer je nu dat we hier zyn gekomen om je... je waarde in
rekening te geven.
- Genade, genade! smeekte ik.
- Chenade? F'r jou niet, riep de Amsterdamse die zo zuiver nederduits sprekend,
Papa aan de praat hield by de trente-et-quarante.
- Ah, c'est vous, brigand, qui m'enviez les pauvres héritages que je... fais! C'est
vous qui préférez l'huile au gaz... attendez!
- Ik 'n... hm, hm? vroeg Madame de la Maquérellerie.
- Dát heb ik niet gezegd, riep ik. Ik zeide dat ge...
- Korte metten! riep de erfprinses van Luttelgau. Ik geen latyn verstaan...
sakkerlotibus! Ik 'n Satan? Valeur en compte: la mort sans phrase!
Dit was ook de mening der hertogin van China. En van juffrouw Krent. En van
Madame -ska, geboren -witsch. En van Mevrouw Van den Happel. En van veel
volmaakt ongesneuvelde maarschalken de Frrrance. En van Miss Lovehunger. En
van de freules Kromkruis. En van de zalige Treurnepen. En van Mejonkvrouwe
Hemelgeit, die zich by deze gelegenheid liet flankeren door 'n paar prachtexemplaren
uit haar schaapskooi, en nog 'n neef in de Kamer. En van de douairière Pretnyder.
En van Messalina Darkpincher. En van prinses Russikoff. En van Lord Sevenflower.
En van Miss Adelheidinella met 'r zes zusters. En van de zeer uitgebreide familie
Kappelman...
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M'n kin drong diep in 't borstbeen. Nog juist had ik de kracht om zeer binnensmonds
even te zuchten. Maar 't hielp niet.
O, Fancy!
- Gesetzt? Nu, ja, nu! Maar in '54? Dat zal je me waarmaken!
- Om godswil, lieve beste Staccata, bedenk dat ik... kiespyn had!
- Ik bedenk niets dan dat ik hier kom om je de ogen uit te krabben. Nu ben ik
gesetzt, ja helaas, al was 't dan niet nodig dat aan de grote klok te hangen, en alle
jongelui af te schrikken. Maar was ik gesetzt in '54? O, du abscheulicher Mensch,
ik zal je leren 'n braaf meisje te dwarsbomen in 't verliezen van 'r onschuld!
- Dierbare Staccata, zodra je weer ungesetzt wordt, en we bezoeken nogeens
dat plat...
- Naklagen baat niet. Je bent 'n lomperd. Ik zal je...
- My de wraak! riep Madame Bonaparte-Wyse-Ratazzi, née de Solms.
En de ene beul ontrukte my aan den ander. Ik kan niet zeggen wie my 't
ongenadigst behandelde. 't Hielp niet of ik al beloofde nooit weer Millioenenstudiën
te zullen schryven, noch mikrokosmen. Geplaagd, gesard, gepynigd, gemarteld,
begon ikzelf nu te verlangen naar de politie.
- Da ist der Herr Kommissar, zei Schlungelhans. Nun werden wir gleich sehen
wer ins Zuchthaus marchiert!
- Om godswil, m'nheer de kommissaris, verlos me...
Wat is dát? Ik meende te bezwyken van verbazing. De heer Polizei-Kommissar
was niemand anders dan...
- Zyt gy 't Adolf, of Herr... Meyer, of... Müller, of... Schultze, uit... het Dillenburgse?
- Geen praatjes! Ik ben politie-kommissaris, versta je? Er is een klacht tegen u
ingekomen van Herr Prellmayer. Welke zyn uw middelen van bestaan?
- Dat weet jyzelf 't best, jou schandvlek! Jy, jy, jy die me myn patent als denker
hebt ontstolen!
- Oneerbiedigheid jegens kaiserliche-königliche Polizei! De straf zal niet uitblyven...
we houden hier van: waarde in rekening! Nog eens, welke zyn uw middelen van
bestaan? Denken is geen ambacht waarvan men leven kan. Jeder muss ein
ordentliches Gewerbe haben.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

298
- Wat ik u bidden mag, Herr... Kommissar, verlos me vóór alles van...
- Van wie? Van wát?
't Is waar ook, de kamer was leeg... Waar al m'n kwelgeesten zo opeens gebleven
waren, weet ik weer niet. Ik verhaalde den man wat er voor z'n komst geschied was.
En hy vond dit zeer natuurlyk. Ieder tracht naar: waarde in rekening, zeide hy
droogjes. En... uw rekening met Prellmayer? Daarop komt de zaak neer. Kunt ge
betalen, ja of neen?
- Helaas, neen.
- Mars dan!
Hy greep me vry ruw by den arm, en sleepte my naar de spoor. Daar werd ik als
'n misdadiger in een wagon geworpen. M'n verwondering was óp. Anders zou 't me
verbaasd hebben dat Herr Polizei-Kommissar de bewaking van den over de grenzen
te brengen vagebond opdroeg aan 'n gendarme van byzonder vreemd model. 't
Was 'n gesluierde dame. Toen-i haar toeriep my niet uit het oog te verliezen,
antwoordde zy schaterend van lachen:
- Nun, wenn ich dén Schelm los lasse!
En - om blyk te geven van dienstyver, zeker - lei ze my handboeien aan.
Ik vloekte.
- Tut, tut, zei ze, houd je maar kalm, vrindje! Los kom je niet, van my niet. Den
Herrn Polizei-Kommissar te beledigen. Al die brave mensen uit te kleden, door te
snyden, te bekyken van binnen! We zullen je leren wat wy hier verstaan onder:
waarde in rekening, mannetje!
O, Fancy!
- Zo heet ik... vandaag niet! En zwyg nu maar.
In godsnaam! Heel aangenaam vind ik het reizen op de spoor nooit. Maar in zúlke
omstandigheden...
We zaten in 'n wagon derde klasse, en hadden vierendertig medereizigers, die
allen zich iets minder verveelden dan ik, omdat ze wat te kyken hadden aan den
getransporteerden booswicht en z'n zonderlingen gendarm. Toch scheen dit
genoegen weldra 'n eind te nemen. M'n begeleidster zweeg, en ikzelf deed niets
dan kryten en huilen. Allereentonigst! 't Verveelde myzelf.
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aant.

Gapend haalde 'n overbuurman z'n spoorkaartjen uit den zak. 't Was van ongewoon
model, een vry groot vel papier waarop iets gedrukt stond. Hy las met aandacht.
Anderen hadden boekjes, die almede schenen te gelden voor spoorbiljetten, want
ze werden den conducteur als zodanig getoond. Wie z'n boekjen of vel papier
uitgelezen had, ruilde met 'n ander. De wagen was vol lectuur.
M'n politie-dame verzocht dezen en genen wat voor te lezen van 'tgeen hy op z'n
biljet vond. En dit geschiedde.
‘De ondergetekende neemt de vryheid z'n hotel aan te bevelen in de gunst van
't gedistingeerd Publiek. Z'n Kellners zyn mensen, en de vaste kleur van z'n thee...’
- Dat 's van Prellmayer! riep ik.
- Mag ik u verzoeken te zwygen, zei m'n gendarm. Ik zou anders genoodzaakt
zyn u 'n mondslot aan te leggen. Het is u geoorloofd te luisteren, en... daarmee uw
voordeel te doen, als ge er niet te dom toe zyt.
En men las de annonce van m'n gewezen Wirt tot de laatste letter voor. Van
bezoekers zonder ordentliches Geschäft verzocht hy verschoond te blyven.
- Wat ánders! gelastte de politie-vrouw.
‘Allen vererhrlichen Kurgästen zur gfl. Nachricht, dat by my te verkrygen is: eetbaar
kalfsvlees, postelein, zoete appelen, biefstuk, rolpens, zoutevis en keukenstroop...’
- Dat's 'n vervloekt bedrog! riep ik. Wie die dingen te Wiesbaden annonceert, is
'n leugenaar!
Helaas! 't schynt dat ik dit alweer niet had mogen zeggen. M'n lippen werden
gesloten met 'n soort van nyptang, waarvan m'n geleidster vry onbarmhartig de
benen hanteerde.
‘De ondergetekende “Materialist” recommandeert z'n winkel van koffie, boter,
kaas, sigaren, postpapier, mosterd...’
- Genoeg advertentiën, zei de dame. Wat ánders!
‘In de Hel, in de Hel, in de Hel! Zondaren, bekeert u! Laat u wassen met het bloed
van Christus, de beste zeep voor bemorste zielen...’
- Hm, zei m'n geleidster, die zeep hoort eigenlyk in den winkel van onzen
‘materialist’. Geen traktaatjes meer.
‘De heer X is byzonder gehecht aan z'n district, en zou dus 'n
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nuttig lid in de Kamer zyn, waar hy de belangen der Volks...’
- Genoeg! We kennen die praatjes. Als die heer X. inderdaad niets betekent, heb
ik er niet tegen dat men den man kiest, maar als spoorweg-lectuur zyn zulke
dorpsreclames wat vervelend. A d'autre!
‘Het onlangs verschenen werk van Multatuli is miserabel. De schryver lydt aan 'n
afzichtelyke armoed van denkbeelden, een gebrek dat in het land zyner geboorte,
wegens den daar heersenden traditionelen rykdom, zeer in het oog valt. Men zou
in het bezit moeten zyn van 'n weelderiger fantasie dan de zyne...’
- Hè? vroeg m'n geleidster die zich hoog oprichtte, en het hoofd schudde als 'n
toornige leeuwin.
- 't Staat er zo, juffrouw!
- Ga voort!
‘Overigens ontbreekt het hem ten enenmale aan gezond verstand, en de brave
Prellmayer had groot gelyk iemand de deur uit te werpen, die blyk gaf van zo weinig
praktischen zin. In plaats van al die vertogen over 2 × 2 en Logos - wat is dat voor
'n wezen? - zou le moindre grain de mil elken lezer die millionnair worden wil,
aangenamer geweest zyn. Wy voor ons, zyn vast overtuigd dat elke burger van den
Staat met edelmoedige vreugd den vollen winkelprys zou betaald hebben voor 'n
werk, waarin men duidelyk de middelen vond aangewezen om millioenen te winnen.
Maar zolang de auteur zelf geen blyk geeft die middelen te kennen...’
- Deze aanmerking is zo heel ongegrond niet, zei m'n sbirre, terwyl ze my met
haar tang heen en weer schudde. Wat ánders! Een der medereizigers beweerde
dat-i op z'n spoorkaartje zonderlinge dingen had te lezen gekregen. 't Schenen
uittreksels uit zeker werk, dat onlangs verschenen is:
‘Wie denkt, overwint!’ (Idee 952)
Een ruk met de nyptang.
‘Door logisch voort te bouwen op den stevigen grondslag dat 2 × 2 = 4 is, wordt
men gelukkig, deugdzaam en zelfs - maar dit is byzaak - ryk.’
Een ruk met de tang. En: ‘ben je nóg niet wakker?’ vroeg m'n beulin.
Schep waarde! Dit moet de dichter kunnen.’
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Een ruk! En: ‘marmot!’ schold ze.
‘Niets is poëtischer dan de waarheid...’
- En dan de werkelykheid alzo, mompelde m'n ongenadige begeleidster. Ga voort!
‘Wie in de waarheid, in de werkelykheid, geen poëzie vindt...’
- Precies! En wie geen kans ziet z'n poëzie tot werkelykheid te maken...
...zal steeds 'n sober poëetje blyven. (Idee 263)
- Zó is het! Ga voort.
‘Wie overigens te goeder trouw meent dat de dichter ontbloot zou zyn van gezond
verstand...’
- En van praktischen zin!
...heeft 'n opvatting van 't dichterschap, die niet van zyn gezond verstand en van
zyn praktischen zin getuigt. Een Dichter is volkomen in staat het hoofd te bieden
aan ‘mannen van zaken’ op hun eigen terrein. By zulke gelegenheden zou er kunnen
blyken, hoe gering de waarde is van vak-routine tegenover een schranderheid die
gescherpt werd door aanhoudende oefening in algemeenheid van opvatting. (Idee
1086)
- Zeer goed! Wat ánders!
‘Minus-waarde kronkelt zich bevruchtend om 'n negatief kameraadje...’
O God, ik begon te begrypen. Smekend hief ik de handen omhoog.
- Ik geloof waarlyk dat-i wakker wordt, zei de zonderlinge Polizei-vrouw.
En ze ontboeide m'n lippen.
- Een pen, 'n pen, schreeuwde ik, 'n koninkryk voor 'n pen!
- Eindelyk! zei... Johann Müller, of Schultze of Meyer, of... Adolf, of... Semi-ur of...
o God, was Zy het?
- Fancy!
- Hm! M'n eigenlyke naam is Logos. Schryf!
Spoorweg, medereizigers, politie, nyptang... alles was verdwenen. Ik zat gerust
op nummer 32 in den bekenden Gelen Adelaar. En Hans Schlungel kwam me papier,
pen en inkt brengen. Hy beweerde stokstyf dat ik er om gevraagd had.
- Und gleich wird Jemand von der Drückerei hier sein.
- Wát? waarvoor?
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- Weil der Herr es so befohlen haben. Sie wollten eiligst etwas drücken lassen,
sagten Sie.
Inderdaad? O Fancy.
- En... je tuchthuis?
- Der Herr belieben zu spassen.
In Godsnaam! Ik was moe van duivelse goochelary, en schepte adem. Zy
dikteerde. Ik schreef...
Op 't ogenblik dat de lezer deze regels in handen krygt, is de volgende circulaire
verspreid in alle landen van de wereld.

Aan zyne excellentie den minister van binnenlandse zaken
te
.......
Mynheer de Minister!
Het heeft myn aandacht tot zich getrokken dat zowel de Gouvernementen die by
de exploitatie van Spoorwegen geïnteresseerd zyn, als de Particuliere
Maatschappyen en Ondernemers die zich belasten met het vervoer van Reizigers
en Passagiers-goederen, te water en te land, voortdurend een belangryken tak van
inkomst verwaarlozen, door zich uitgaven te getroosten, die ten algemenen nutte
in zeer aanzienlyke baten konden veranderd worden.
Naar myn mening konden en moesten de Plaats- en Bagage-briefjes dienstbaar
gemaakt worden aan de Pers. Om dit doel te bereiken, behoeft men slechts den
aanmaak en de levering dier biljetten te gunnen aan den meestbiedende, die
daarvoor het recht verkrygen zou, de achterzyden en de ongebruikte ruimte aan
den vóórkant aan te wenden ten behoeve van publiciteit in den meest uitgestrekten
zin.
Het spreekt vanzelf dat deze maatregel terstond leiden zou tot vergroting van het
formaat der biljetten, welker karton alsdan zou kunnen worden vervangen door
gewoon papier. Om de hoge waarde van elken vierkanten duim bedrukbare ruimte,
zou men den concessionaris dienen te vergunnen geen andere personen-biljetten
te leveren dan die slechts recht geven op transport van Station tot Station. Reizigers
die plaats nemen voor groter afstanden, zouden een Livret bekomen, met op de
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vouwen geperforeerde blaadjes, waarvan elk slechts één station vermeldt.
Ik ben zo vry te geloven, Mynheer de Minister, dat ik, U voorstellende deze
verbetering, voor zoveel van U zal afhangen, in Nederland in te voeren, dan wel die
aan de betrokken Maatschappyen en Ondernemers ter toepassing aan te bevelen,
een zeer aanzienlyke industriële waarde in het leven roep. Het even eenvoudig als
praktisch en vruchtbaar denkbeeld, dat ik de eer heb aan de beoordeling van Uwe
Excellentie te onderwerpen, is te meer myn uitsluitend eigendom, omdat de betrokken
Regeringen en Maatschappyen of Ondernemers aan hun kant niets wagen by de
toepassing, gelyk anders by het invoeren van iets nieuws gewoonlyk het geval is.
De minst voordelige uitslag zou dan toch immer een besparing van kosten zyn, daar
't ondenkbaar is dat zich geen gegadigden zouden opdoen om de biljetten kosteloos
te leveren.
Het was aanvankelyk myn voornemen, myn rechtmatig aandeel in de door my in
het leven geroepen waarde wettelyk te verzekeren, door het stellen der prealable
voorwaarde:
dat de Regeringen of Maatschappyen die myn denkbeeld zullen verwezenlyken,
gedurende de eerstvolgende vyfentwintig jaren aan my of myn rechtverkrygenden
jaarlyks zouden uitbetalen de helft van de winsten die blyken zullen daaruit
voortgevloeid te zyn.
Zeer spoedig evenwel zag ik in, dat de voorbereiding tot het wettelyk verzekeren
van myn Recht een kostbaren tyd zou doen verloren gaan, en dat zowel de betrokken
administratiën als het geheel Publiek zo lang zouden verstoken blyven van de
voordelen die het onmisbaar gevolg van de bedoelde verbetering wezen zullen. Er
gaan thans elk jaar schatten aan ongebruikte waarde teloor!
Het is alzo aan het algemeen belang, Mynheer de Minister, dat ik de wettelyke
verzekering myner aanspraken ten offer breng, in de hoop myn recht voldoende
gewaarborgd te zien, door het te stellen onder de hoede der Publieke Eerlykheid,
van de Loyauteit der Regering die Gy vertegenwoordigt, en van de Goede
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aant.

Trouw der Particuliere Maatschappyen en Ondernemers, die - hierop in het algemeen
belang door Uwe Excellentie opmerkzaam gemaakt - van myn uitvinding de vruchten
zullen plukken...
- Maar... beste Fancy, wanneer nu die Publieke Eerlykheid, die Loyauteit en die
Goede Trouw soms...
- Dan zou ik genoodzaakt zyn u opnieuw hier of daar onder den grond te stoppen,
of u met 'n nyptang te dwingen tot het ontdekken van middelen om Kwade Trouw
en Oneerlykheid te veranderen in iets beters. Aan een dichter mag niets onmogelyk
zyn, ook het geringe niet, en zelfs niet het gewone! Wees gerust! Of meent ge dat
het my meer moeite kosten zou, u de Millioenen toe te werpen, dan ik aan 't
vóórzeggen der Studiën besteed heb?
En ze verdween met 'n vriendelyken lach op de lippen.
Wiesbaden, September 1873.
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Aantekeningen
blz. 13, r. 26 - Ryn, eigenlyk Rhyn of Hryn (ῥ) beduidt, als Rhoer, Rhön, Rhoon,
Rhône, Arno, Aar en vele riviernamen meer, de stroom. Het woord is een
onomatopee die men by alle volken vindt.
(1870)
38:36 - Adolf vergiste zich hier. Niet hy aapte 't Indisch geniedepartement na, maar
de generaal Van der Wyck schynt z'n fortificerende ideeën aan den Sonnenberg
ontleend te hebben. Toch week hy in hoofdzaken van z'n model af. De vesting
Willem I was zeer ongezond en kostte millioenen. De Sonnenberg daarentegen ligt
in een zeer gezonde streek en werd omgodswil gebouwd. A tout prendre houdik 't
met de Adolfse manier.
(1870)
39:13 - Spitsjongens = ‘gemeen’ volk, dat door de ridders werd voorop gezonden
om aan de eerste woede van den vyand geofferd te worden. De trein, de nasleep
van een leger in de middeleeuwen, was samengesteld uit bedelaars, monniken,
publieke vrouwen, rovers en lykschenders, maar de spitsboeven waren niet veel
beter. De oorspronkelyke betekenis van ‘boef’ was niet onterend, en dit is het woord
Bub (jongen) thans nog niet. De geboorte van den vermoedelyken troonopvolger
der Oostenrykse monarchie werd door diens grootmoeder, Maria Theresia, in den
schouwburg den volke medegedeeld met de woorden: ‘Der Sepperl (Jozef) hat ä
Bub!’ Misschien lag er meer staatkundige fynheid in die uitroep van Maria Theresia
dan in de diplomatische kunstenaryen van haar factotum Kaunitz. Ook in België had
zy zich bemind weten te maken, en haar naam wordt in dat land nog steeds met
eerbied genoemd. De toon dien de Keizerin wist aan te slaan, maakt het: ‘moriamur
pro rege nostro Maria Theresia’ begrypelyk, want ook in Pest wist ze harten te
winnen, een koninklyke kunst die zelden door koningen beoefend wordt.
(1870)
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41:31 - De behoefte van verzenmakers en zeker soort van schryvers aan valse
romantiek - het verontschuldigt hen geenszins, dat ‘Publiek’ daarmee gediend was!
- heeft de leugen in omloop gebracht, dat er zoveel schoons lag in 't ridderlyke der
middeleeuwen. Die ridders waren in den regel - van zielenadel spreek ik niet eens
- zelfs geen vechthelden, 't minste en laagste dat er van een man, hoe onbeschaafd
en dierlyk dan ook overigens, verlangd kan worden. Ze stonden beneden 'n bulhond,
die dan toch ruwen moed heeft. Dit is te bewyzen uit de loftuitingen zelf van
tafellikkende minnezangers en chroniqueurs. (Men leze met aandacht: Joinville,
Froissart, Boucicault, Ph. de Commines, e.d.).
En wat, na de uitvinding van het buskruit, die ridders verving... ik zal op dit
onderwerp terugkomen, al is 't niet in deze Millioenenstudiën. Myn thesis is, dat
zowel vechtbenden op z'n Wallensteins saamgeraapt, als huurkorpsen en
zogenaamd-nationale staande legers, ten allen tyde oefenscholen waren van
onmannelyke, oud-wyfse, vieze poltronnerie. En de soldaten zelf weten dit, blykens
hun spreekwoord: 'n oud generaal, 'n oude hoer! Ik verwys overigens naar myn
stelling in de Ideeën:
Krygskunde is lafhartigheid met rang van wetenschap.
Reeds sedert twee of drie jaren ligt ook die handschoen onopgeraapt in het
strydperk. Zyn er geen ‘welgeboren mannen van myn rang’ die zich daarover
schamen? Krygen we nooit een minister van oorlog - met of zonder zotte liniën van
de defensie! - dien 't de moeite waard is, de verslagen der vechtgeschiedenis eens
aandachtig te lezen? Is er geen lid der volksvertegenwoordiging, die zo'n minister
daartoe uitnodigt? En moet het Volk maar altyd door belasting blyven betalen voor
militaire hansworstery?
(1870)
42:24 - Naar myn oordeel had men op Java weinig of geen acht moeten slaan op
de thans bestaande centrums van bevolking en productie. Indien men zich in de
keus der richting byna geheel had laten leiden door den wens om met de minste
onkosten de meest mogelyke verbinding daar te stellen, als men namelyk overal
sporen gelegd had, waar het terrein daartoe uitnodigde, zouden die centrums zich
- mits onder ander be-
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stuur dan tegenwoordig - zeer snel verplaatst hebben en van groter belang zyn
geworden dan de tegenwoordige, die ver beneden de gemiddelde mogelykheid
staan. De Amstel en het Y zyn niet te Amsterdam gekomen om die koopstad te
believen, maar Amsterdam is dóór z'n ligging, in verband met bestaande
communicatie, koopstad geworden. Binnen twintig jaar zullen er grote steden zyn
langs den nieuwen Pacific-railroad, en iets dergelyks zou weldra op Java hebben
plaats gehad, als de zaak niet zo baars europees ware behandeld.
(1870)
Indien men in de 14de eeuw spoorwegen had aangelegd in Holland, zoude
Amsterdam een dorp gebleven zyn, maar op andere plaatsen hadden wy machtiger
steden zien verryzen. Het handhaven van Batavia als hoofdplaats van Java is een
belemmering, of zou dit wezen als er onder de tegenwoordige wyze van bestuur
iets te belemmeren viel. Ik verzoek eens voor al by uitvallen als deze - difficile
satyram non scribere - verschoond te blyven van de mening, dat ik in myn wrok
tegen de bedervers van Insulinde onderscheid maak tussen ‘liberale’ en ‘behoudende’
bedervers. Eén ding is zeker: ik meen onder de laatste meer eerlykheid gevonden
te hebben, een ontdekking die niet veel zeggen wil, als men het peil beschouwt
waartoe de óneerlykheid der anderen gezonken is.
(1870; niet in 1871 en 1878)
42:30 - Ik kan met naam en toenaam ‘deftige’ personen noemen, die de beide
laatstgenoemde beroepen met succes uitoefenen. Die lieden zien my met minachting
aan.
(1870; niet in 1871 en 1878)
42:30 - Zie het tweede hoofdstuk van Specialiteiten.
(1871)
43:31 - De cursief-druk dezer woorden is te wyten aan de boosaardigheid van een
zettersleerling, wiens moeder in 't ‘gasthuis’ stierf. Z'n grootvader wordt in een
oudemannengesticht, en z'n broertje in een weeshuis ‘verpleegd’. De kwajongen
beweert stokstyf dat er viel faules bestaat in die inrichtingen van ‘liefdadigheid’, en
durft verlangen naar een Napoleon (eerste editie) om ‘dien vuilen boel eens op te
ruimen’. Zou hy de plank wel zo geheel misslaan?
(1870)
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44:2 - Ideeën V, 1050 d, 1050 e.
(1878)
48:27 - Evangelie van Johannes I vers 1, naar myn overzetting luidende: In den
beginne was de Rede, en de Rede was by God, en de Rede wás God. Vgl. Ideeën
III; deel IV, blz. 646-647.
(1871)
51:25 - Opknopen. Ach ja... 't proces is ál te kort. In 't handschrift staat: opknappen,
namelyk de ruïne van myn persoon, gelyk uit het verband... blykt? Ik meen ja, maar
vrees dat vele lezers zich niet gestuit voelden door den onzin van dat zeer ongepaste
ophangen. Ik neem deze gelegenheid waar, tevens een ander foutje te herstellen.
*
Het gedichtje dat in 't zelfde nummer voorkomt, is ook enigszins... geworgd, door
het verzetten van den tweeden en derden regel, die elkanders plaats innemen. Zo'n
drukkery is soms een waar schavot. Ik schryf toch geen byzonder onduidelyke hand.
(1870; niet in 1871 en 1878)
57:33 - Dit woord heeft in 't duits taaleigen een minder uitsluitend harde betekenis
dan ons: verdoemen. Het komt in den zin van veroordelen, in deftige drama's voor,
en misstaat niet volstrekt, in den mond zelfs van 'n dame. Etymologisch is deze
opvatting korrekter dan de onze.
(1870; uitgebreid in 1878)
60:16 - Een Fransman - Antoine Tonnens - had zich, enige jaren geleden, in
Araucanië koning gemaakt. Hy voerde oorlog met Chili, en richtte meer koninklyke
zaken uit. Toen 't hem tegenliep, vertrok hy naar z'n vaderland, waar hy - ik weet
niet in welk provinciestadje - procureur geweest was. Natuurlyk werd hy in Frankryk
vaderlandig behandeld: bespot, geplaagd, wegens schulden vervolgd. Hy stond
zelfs terecht wegens escroquerie. Om aanhangers te werven tot het heroveren van
z'n Ryk, had hy gelden opgenomen, en toen hy niet spoedig genoeg slaagde in z'n
grandioze plannen, werden al z'n schuldeisers op eenmaal anti-royalist en
democratisch. Een koning moet ryk zyn.
Toch is hy, naar ik onlangs vernam, thans weder in Zuid-Amerika, en staat hy op
't punt weer ‘neef’ te worden van al de neven in myn tekst. Prosit!
(1870)

*

2 Juni 1870.
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Het is niet gelukt. Opnieuw uit z'n Ryk gejaagd, is hy in Frankryk doodarm gestorven.
(1878)
60:20 - Theodoros van Abyssinië, en de Baron Theodor van Neuhoff die 'n korten
tyd koning van Corsica geweest is. De laatste stierf in een armen-gesticht.
(1870)
60:22 - Dionysius van Syrakuse en Lodewyk Philips gaven in ogenblikken van
gedwongen loisir, onderwys aan de jeugd.
(1870)
61:13 - Waarschynlyk zal de vry nauwkeurige Adolf ook Maleks of Melchen genoemd
hebben. Maar ik sla die over, om de pointe niet te bederven. Op de meeste der in
den tekst voorkomende titels zal ik terugkomen in myn Ideeën. Daarover zyn
belangryke opmerkingen te maken.
(1870)
64:15 - Met het oog op de wyze, waarop zeker soort van lezers scherts opvatten een gevaarlyke zaak in ons landje! - verklaar ik uitdrukkelyk, dat deze niets kwaads
bedoelende toespeling op den naam des heren Lion, niets, volstrekt niets te maken
heeft met de taktiek die zyn tegenstanders tegen hem bezigen. Non tali auxilio tegen
't behoud! Ik schat den yver en het talent van dien publicist zeer hoog, en wenste
dat we in 't liberale kamp wat meer stryders hadden van zyn gehalte. Dat schelden
op personen moest nu eindelyk eens ophouden, vind ik: we schryven 1870.
(1870)
Ik erken het Dagblad voorbedachtelyk in den tekst genoemd te hebben om dit
nootje mogelyk te maken. Overigens ben ik zo vry den belangstellenden lezer te
dezer zake te verwyzen naar myn: Divagatiën over zeker soort van Liberalismus
(Tydschrift Nederland, Juli en volgende maanden).
(1870; niet in 1871 en 1878)
't Is er waarlyk niet op verbeterd!
(1878)
68:17 - Of 't waar is dat men Adolf trachtte wys te maken dat het woord Nassau (=
vochtige laagvlakte) van Naso zou afstammen, weet ik niet. Maar wel weet ik dat
een Waalse abbé,
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kort na den val van Napoleon, den Souvereinen Vorst der Nederlanden een
rechtstreekse familiebetrekking met Julius Caesar opdrong. 't Stond in een boekje
dat my werd gegeven als prys ‘voor vorderingen in de Geschiedenis, en als
aanmoediging om op den ingeslagen weg voort te gaan’. Men treft zulke aardigheden
het meest aan in tyden van restauratie, als een teruggekeerd Vorstenhuis in de
ogen van oude en nieuwe onderdanen moet verheven worden tot iets buitengewoons.
(1871)
68:35 - Behalve misschien in China. Doch dit weet ik niet zeker. In Japan zyn de
Kami's van goddelyken oorsprong.
(1871)
71:31 - Ja, wat laag by den grond. In 's hemelsnaam, men bukt zich soms.
De redacteur van 't N. Batav. Handelsblad zou zich vergissen als-i meende dat
ik zyn kritiek van m'n laatste werkjen over Vryen Arbeid gelezen had. De som die 't
Behoud my voor m'n opiniën betaalt, is wat schraal. Ik kan my daarvan noch Indische
bladen aanschaffen, noch de weelde veroorloven van 'n overbodigheid als waaronder
ik zyn oordeel over myn werk en Javase toestanden meen te moeten sorteren.
Men schryft my dat de Bataviase voorlichter het nauw verband ontdekt heeft
tussen myn oordeel over Vryen Arbeid en zekere mogelyke vacature by 't Haagse
Dagblad.
Ook vernam ik by die gelegenheid dat ik den Max Havelaar heb ingetrokken. Dát
zal Van Twist plezier doen!
Ik vind het overigens niet fraai van onzen liberalen Laurens Coster, dat hy z'n
uitvindingen zo lang verborgen hield. Zowel uit de Inleiding der Minnebrieven immers,
als uit m'n eerste brochure over Vryen Arbeid bleken reeds sedert lang myn venaliteit,
m'n eerzucht en 't herroepen van den Havelaar. Waarom eerst nu 't Publiek
bevoorrecht met de mededeling van die ontdekkingen? Van genieën is
edelmoedigheid te vorderen.
Door dit misdadig verzuim heeft nu de brave Van Twist tien jaren lang ten onrechte
zich verbeeld 'n ellendeling te zyn. Wat al wroeging voor niemendal! En ook de
aandeelhouders van 't Dagblad hebben oorzaak tot klachte. Door de zo late
ontmaskering van m'n duizelingwekkende ambitie, liepen ze gevaar hun
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actiën te zien dalen in de handen van iemand die geen enkel Waar Geloof heeft en
zelfs nu en dan 'n gladverkeerde spelling. Nog meer gebrek aan edelmoedigheid!
Mag 't in den scherpzinnigen stenograaf fair heten my aan te vallen, nadat er uit
Idee 942 in m'n vierden bundel Ideeën gebleken was hoe bang ik voor hem ben?
Is dát m'n loon voor den hem in m'n Brief aan de Javaannutmaatschappy zo gul
gegeven raad om te leren lezen! Ik herhaal by dezen dien raad met de meeste
welmenendheid, en om de maat der gloeiende kolen vol te meten, beloof ik hem,
by den eersten herdruk myner Specialiteiten, een plaatsjen in de eerste noot op blz.
638, vlak naast den Nieuwen Rotterdammer. Meer kan ik niet voor den man doen...
ik heb 't spit in den rug.
(1871)
76:34 - De vloek is oorspronkelyk: beim heiligen Leib unseres Herrn Jesu Christi,
iets als 't corpo di Bacco of di Christo der Italianen.
(1872)
83:29 - De Hessische Keurvorst had van 't Wener Congres de aalmoes der
koninklykheid aangenomen.
(1872)
87:10 - Taalkundige doctoren in de heilige theologie.
(Toevoeging van 1878)
87:26 - Dit was geschreven in 1870, en toen volkomen waar. Heden by de correctie,
Maart '72, verklaar ik uitdrukkelyk, dat de toestand waarop in den tekst gedoeld
wordt - misschien wel ten gevolge van Adolfs raad - geheel-en-al veranderd is. By
't vurig rechtsgevoel dat in onze natie blaakt, zou 't allicht te vrezen zyn, dat deze
of gene zich 't zonderling genoegen verschaffen wou, my andermaal in de hinderlaag
ener Multatuli-Commissie te lokken. De liefhebbers van onedele mystificatiën zullen
zich voortaan met 'n ander soort van sujetten moeten vergenoegen. Ik ben zo vry
te geloven daartoe te goed te wezen, en zéker is 't, dat ik me er niet toe leen.
(1872)
90:13 - De President had gelyk. Het aantal doden in den oorlog is schandelyk gering.
De gemakkelykheid waarmee generaals
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naar de vry zonderlinge begrippen van militaire eer zich overgeven, grenst aan...
krygskunde. (Idee 475)
Volgens officiële opgaven zyn te Solferino door de Oostenrykers
acht-millioen-vier-honderd-duizend geweerschoten gelost, waarmee 't hun gelukte
niet meer dan tienduizend Fransen en Piëmontezen te treffen, en daarvan werden
slechts tweeduizend behoorlyk gedood. Men had dus middel weten te vinden meer
dan achthonderd schoten te verspillen om één man te raken, en
vierduizend-tweehonderd om er een te doden. De zeer beleefde afstand, dien de
wederzydse helden in acht namen om dit menslievend resultaat te bereiken, kan
uit zulke cyfers gemakkelyk berekend worden. Wie deze opgave controleren wil,
wordt verwezen naar 't stuk van Paul de Garches: Ce qui se passe, in den Gaulois
van 19 Juni 1871, of liever naar 't relaas van alle vechthistories. 't Is altyd hetzelfde:
la garde se rend et ne meurt pas. Ik geef den raad, eens voor al by 't beoordelen
der cyfers van gewonden en doden, de getallen te vergelyken met de uitgebreidheid
van 't gezelschap waarin de getroffenen zich bevonden, en het traditionele hè! te
bewaren voor 't groot aantal ongedeerden die wegliepen of zich overgaven.
Men ziet uit de opgave van De Garches, dat óf Maurits van Saksen zich verrekende
- wat niet te verwonderen wezen zou in een krygskundige als hy, die ternauwernood
lezen en schryven kon - of dat het métier na den tyd van dien held nog is
achteruitgegaan, wat veel gezegd is. In zyn tyd betrok men nog ‘winterkwartieren’
- een weelde waaraan weinig andere ambachtslui zich mogen overgeven - en
niemand schaamde zich.
Ziehier een andere berekening, waaruit ook het voorzittertje der gnoomvergadering
schynt geput te hebben, en die ontleend is aan de Nieuwe Rotterdamse Courant
van 28 December 1871. ‘Er is een opgave openbaar gemaakt van de werking der
vuurwapens in den oorlog met Frankryk, by vergelyking met den oorlog van 1866.
Volgens dat stuk zyn er in laatstgenoemden oorlog voor het geweervuur 2 en in
dien met Frankryk 25 millioen patronen gebruikt. Blykens het aantal Oostenrykers,
die in 1866 door geweerkogels waren gewond of gedood, bedroeg het aantal schoten
die van den kant der Pruisen hadden getroffen 1,5 pct., doch in den oorlog met
Frankryk slechts ¾ pct. Van de
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3453 Duitse gewonden by Metz waren er 95,5 pct door chassepot-kogels, 2,7 pct
door geschutkogels en slechts 0,8 pct door bajonet of sabel getroffen. Door het
Duitse geschut zyn 25 tegen 70 man door kogels uit infanterie-geweer gewond. In
het geheel zyn door het Duits kanonvuur ongeveer 25,000 Fransen gedood of
gewond. Naar verhouding van het aantal gedane schoten heeft ieder Duits kanon
in de drie schoten een Fransman doen vallen. Door de Franse artillerie zyn per 100
schoten slechts 4 à 5, en door de mitrailleuses 5 man gedood en gewond. Zeer
groot is het verschil tussen de trefschoten by de oefeningen in vredestyd en die te
velde in den oorlog. De verhouding daarvan is by de infanterie 1:33 en by de artillerie
1:28.’
Ik zal me niet vermoeien met de oplossing van een en ander dat ik in deze opgave
niet begryp. Voor myn doel is de daaruit blykende slotsom voldoende, en ik zal niet
nodig hebben lang aan te dringen op een erepalm voor de beminnenswaardige
bescheidenheid van de rol die sabel en bajonet by deze gelegenheid gespeeld
hebben. Men zou er zieke zuigelingen mee bakeren. Als men 't vissers aan 't verstand
kon brengen, hun vak zo discreet uit te oefenen als de doodslagers het doodslaan,
zou weldra de nieuwe haring onder antiquiteiten moeten gezocht worden. Maar...
dan kwamen die visserlui van honger om, en de niemendal-doodslaande helden
worden heel goedig in 't leven gehouden. Daarin ligt het verschil.
Zien de voorstanders van Vrede - j'en suis! - niet in, dat de tegenwoordige
krygshelden slechts behagen scheppen in oorlog, zo lang men hun toestaat daarvan
een laffe spelery te maken?
Laat de Natiën die voor ‘heldenmoed’ betalen, goed werk vorderen voor haar
geld, dan zal de liefhebbery eensklaps te niet gaan. En waarschynlyk zullen de
oorlogen, die na deze verandering van systeem gevoerd worden, nuttig zyn. Dit is
thans 't geval niet. Elke lamlendige vechtparty is oorzaak van nieuwen stryd, of,
erger nog, van zotte gewapende vredes.
Men heeft onlangs een prysvraag uitgeschreven: of Nederland verdedigd worden
kan? Onder de vragers zyn natuurlyk militairen, generaals...
Het antwoord is eenvoudig. Of Nederland te verdedigen is? Wel neen, omdat ge
't vraagt, en omdat gy 't vraagt. Nog eens:
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is Nederland te verdedigen? Met krygskunde zeker niet. Door militairen niet, want
die maken de zaak tot 'n kwestie.
Het vraagstuk is dus in ontkennenden zin uitgewezen, en Pruisen kan zich gereed
maken ons op de kosten te jagen van veel lood... uit de verte, heel uit de verte, uit
krygskundige militaire verte.
Tienduizend mannen die 't sterven verstaan - de herbergier Hofer had er zoveel
niet! - en géén vyand komt over de grens! De Pruisische generaals zouden geen
lust hebben zich in te laten met zulk onkrygskundig volk. ‘Gar zu unanständig!’
zouden zy zeggen.
(1872)
114:13 - Tolus beduidt: het Tolhuis, waar Louis se plaint de sa grandeur qui l'attache
au rivage, d.i. hy bleef buiten schot. De hele Epître waarin deze vaak aangehaalde
zinsnede voorkomt, is 'n gedenkstuk van zotterny. Onze verzenmaker beklaagt zich
daarin bitter over de onwelluidendheid der namen van Hollandse steden, en - zeker
om 'n staaltje te geven van z'n bedrevenheid in 't overwinnen van zulke bezwaren
- vraagt hy:
Quel vers ne tomberait au seul nom de Heusden,
Et qui peut sans frémir aborder Woërden?
Quelle muse à rimer en tout lieu disposée,
Oserait approcher des bords du Zuyderzée (zé...e)
Comment en vers heureux assiéger Doësbourg,
Zutphen, Wageninghen...

Nu ja... ouagéningàn en oeöairdain zyn gekke woorden, vooral voor iemand die
nooit 'n andere taal hoorde dan z'n min sprak. Elders klaagt-i over le fameux fort de
Skink, en laat den naam van Paulus Würtz rymen op murs. In weerwil van dit alles
moet ik erkennen dat de armzalige versificatie prachtig is, als men ze vergelykt met
de ideeën die de kunstenmaker verkondigt. Dát noemden ze, en zo-iets noemen
velen nog heden: poëzie!
(1872)
125:32 - Ter vereenvoudiging maak ik nu geen melding van de banken waar de
roulet met twee zéro's gespeeld wordt, waarvan alsdan de ene voor zwart, de andere
voor rood wordt gerekend. Het verschil dat deze verandering op de kansen der
spelers heeft, zal ik te zyner tyd aanstippen. In de beschouwin-
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gen die nu volgen, bepaal ik my gemakshalve tot de spelregeling te Homburg.
(1872; in 1878 verkort)
129:4 - Ik behandelde dit onderwerp reeds in de Ideeën 167 en 168. Noch daar,
noch hier beweer ik iets nieuws gezegd te hebben, doch wel is 't dan te verwonderen,
dat we nog altyd blyk geven, van zulke oude waarheden niet beter doordrongen te
zyn. Dit zou de vervloekte gewoonte van niet-begrypen genezen. (Idee 462) We
kunnen alles begrypen, en hebben 't recht niet, lafhartig uit den weg te gaan voor
welk Mysterie ook. Bovendien, er is er maar een: het Zyn. (Idee 175)
Ieder vindt het natuurlyk, dat de ongekwetste Horatius de drie gewonde Curiatiërs
een voor een afmaakte. Elke syllogisme bestaat uit 'n meer of min groot aantal
Curiatiërs, die ieder op zichzelf zwakker zyn dan wy. Het staat aan ons, die vyanden
- 't onbekende is onze natuurlyke vyand! - zó te verdelen, dat wy ze geleidelyk, en
zelfs zonder buitengewone inspanning, kunnen verslaan.
De mening dat sommige vraagstukken moeilyker zyn op te lossen dan andere,
is 'n wanbegrip. Geen wiskundige heeft, voor welke bewerking ook, iets anders
nodig, dan de vier hoofdregels der lagere Rekenkunde, die zich nog laten
terugbrengen tot deze twee: vermeerderen en verminderen. Al wat hy overigens te
doen heeft, is 't oordeelkundig verdelen en 't geleidelyk aantasten van den vyand.
Dat men zich hiertoe zo dikwyls onbekwaam acht, vloeit uit traagheid voort. (Idee
460) Men ziet die Curiatiërs op 'n hoop byeen staan, en schuwt de moeite van 't
verdelen. ‘Hoe, zou ik alleen al die vyanden kunnen verwinnen?’ vraagt men. Wel
zeker, dat kunt ge! Het staat aan u, hen te splitsen in zoveel onderdelen als ge
verkiest, en de oplossing der zwarigheid wordt verkregen door consequente
volharding.
Men verhaalt dat sommige reizigers heel Azië en Europa te voet hebben doorkruist.
Toch deed nooit iemand hunner meer dan een schrede tegelyk. Die ene schrede
kan ieder doen.
Een boekhouder, die millioenen in z'n boeken heeft verhandeld, drukt ten laatste,
na 't opmaken van de balans, z'n saldo in één bedrag uit. De wyze waarop hy daartoe
geraakte, moge omslach-
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tig zyn geweest, moeilyk was ze niet. Gedurende den gansen loop van z'n
werkzaamheden, kwam hem nooit iets voor, dat op zichzelf beschouwd byzondere
inspanning vorderde. Hy debiteerde en crediteerde. Dat was alles. Z'n verdienste
ligt dus in de geregelde aaneenschakeling van z'n arbeid, in de volharding.
Wie deze voorbeelden logisch toepast, ook op vraagstukken van schynbaar
ingewikkelden aard, zal tenslotte zich verheugen in een even bondig en bevredigend
resultaat, als dat van den boekhouder. Maar... men moet beginnen met den ernstigen
wil om de Curiatiërs regelmatig te verdelen.
(1872)
141:24 - Sommigen zeggen verkeerdelyk groupier. Het woord is afgeleid van croupe,
het schopje waarmee men het geld toeschuift of wegstrykt. Zo althans beweren de
woordenboeken. Eigenlyk wordt dit instrument nooit dan met het woord râteau
aangeduid, waarvan de Duitsers natuurlyk: ràhto maken. Wat die croupiers beweegt,
het woord croupier voor 'n belediging te houden, is my onbekend, doch zeker is 't,
dat ieder die voor beleefd wil doorgaan, van: Messieurs les employés de la Banque
spreekt. En waarom niet? Men heeft wel zachte benamingen uitgevonden voor erger
dingen.
(1872)
145:37 - Honderdduizend roebels bedragen f 192 000. Aannemende dat onze gravin
op elken coup een-en-dertig goudstukken plaatst, en dertig stukken van twee gulden
- een zeer courante muntsoort aan de speeltafel - dan bedragen haar mises te
zamen driehonderd-en-zeventig gulden, die ze dus éénmaal verliest in elke
zeven-en-dertig coups. In de veronderstelling dat zy zich met zeven uren plezier
daags vergenoegt, gedurende welken tyd zy nagenoeg vyfhonderd maal zetten kan,
gaan er alzo elken dag byna vyfduizend gulden verloren, zodat de arme vrouw
telken reize na slechts veertig dagen plezier, uitgeplezierd heeft. 't Spreekt vanzelf
dat ik niets aftrek voor de gedwongen rust op Zon- en christelyke feestdagen.
Liefderyk het beste hopende, veronderstellen wy dat ze die treurige grèves ingehaald
heeft, door in de week 'n paar schoft over te werken. Met diepe roering zien we neer
op de driehonderd-vyf-en-twintig dagen - van de schrikkeljaren spreek ik niet eens
- die dan zo'n mens moet
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besteden in den vreselyken omgang met zichzelf... hu!
(1872)
153:12 - Zodra een nummer verschenen is, staat de kans dat het zich herhalen zal,
tot die dat het zal gevolgd worden door een ander, als 1:36, of als 1/37:36/37. Nu
eens aannemende dat het tweede nummer een ander is, dan verandert by den
derden zet, de kans op een der verschenen nummers tot al de anderen, in
2/37:35/37. Gaandeweg neemt de eerste breuk toe, de ander af. Na den
negentienden zet, is de kans op herhaling van een reeds uitgekomen nummer gesteld eens, dat er nog geen repetitie had plaats gehad - groter dan die op 'n nieuw
nummer, en na vier-, vyf-, of zes-en-dertig zetten wordt de kans op herhaling van
reeds uitgekomen nummers, byna tot zekerheid.
Men beweert dat somwylen een nummer gedurende meer dan duizend coups is
uitgebleven. De mogelykheid hiervan wordt door de onevenredige frequentie van
andere nummers bewezen. Waar de een te veel ontvangt, moet de ander derven.
Dit is overal zo. Maar in de kansrekening worden zulke afwykingen later stipt
verevend. Of ook dit overal zo gaat, weet ik niet. Twyfel is geoorloofd.
(1872)
153:17 - In verband met m'n Idee 500, behoef ik immers niet te zeggen dat dit
verschil slechts schynbaar is? Een volledige, juist omschrevene theorie stemt wel
degelyk overeen met de werkelykheid. De zaak is maar, dat we ons zo vaak
gebrekkig uitdrukken.
(1872)
157:16 - Voor den waren Nederlander vereist deze toespeling geen verklaring. Daar
echter myn Vlaamse lezers - myn groet! - tegenwoordig een ander vaderland hebben,
en daardoor misschien minder geschiedenisvast zyn in de wonderbare werkingen
van hun gewezen nationaal-god, worde te hunnen behoeve hier aangetekend, dat
er in genoemd jaar een nederlands wonder geschiedde. Een verlengde ebbe
preludeerde met goed succes, inzake kustbewaking, op de torpedo's.
Liberale Vlamingen, gy die 't rooms clericalisme bestrydt, meent toch niet dat de
Protestanten, enz. Ik kan myn waarschuwing zonder scha afbreken door 'n verwyzing
naar Idee 434.
(1872)
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159:27 - Volgens een boekje dat voor my ligt - 't bevat een système infaillible
natuurlyk, en is voor 'n paar groschen te koop - zyn te Homburg de nummers 1, 3,
5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34 en 36 rood, de andere zwart.
Ik meen dat dit te Wiesbaden enigszins anders verdeeld is. Ook geloof ik, dat hier
de nummers een andere plaats innemen op de draaischyf. Dit doet niet terzake.
Myn tekening is naar 't Homburger boekje.
(1872)
162:3 - Dit is onjuist gezegd. Vroeger waren er op de roulet - en by sommige
speelbanken is dit, naar ik verneem, nog het geval - twee zéro's, waarvan de éne
voor zwart, even en passe gold, de ander voor het tegenovergestelde. Hierdoor
werd de kans op het nummerspel ten voordele van de bank = 10:9, veel nadeliger
alzo voor den speler, dan thans, nu ze 19:18 staat. Op de simples chances werkten
die nullen in 't schoonste geval: behoudend, d.i. men verloor niet als de goede
uitkwam. De ander militeerde natuurlyk voor de Bank. Die dubbele nul maakte het
spel op de simples chances juist even nadelig voor den speler, als thans de enkele
zéro op de nummers werkt. Tegen achttien winnende zetten gingen er negentien
verloren.
(1872)
162:32 - Uit de couranten heb ik vernomen, dat men te Homburg, gedurende enigen
tyd, de werking van den zéro op de simples chances, tot een vierde verlaagd heeft.
Hoe men 't inrichtte om dit doel te bereiken, weet ik niet, doch 't kwam neer op 'n
belasting van 1/148 = 25/37 procent van alles wat in de grote vakken gezet werd.
Het verwondert my dat dit wéér veranderd is, daar de Bank naar myn inzien geen
schade kan geleden hebben by die edelmoedigheid. Misschien ligt er zekere fynheid
in 't herstellen van de vorige bepaling, om niet te doen in 't oog vallen dat zy
desnoods de zéro wel geheel en al missen kan. De grondslag van haar winst ligt
op 'n heel ander terrein, en zodra dit aan ieder duidelyk werd, zou 't met de ganse
inrichting gedaan zyn. Men wil de Schlungelhansen niet te wys maken. Lieve hemel,
dát gevaar is nog zo groot niet!
(1872)
163:17 - Dit is iets minder onzinnig dan het spelen à cheval op
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op twee nummers. Wie dit laatste doet, wedt op minstens één onmogelykheid, daar
het verschynen van een nummer alle andere uitsluit. By den à cheval-zet op de
trente-et-quarante kan men beide helften van z'n mise winnen, omdat rood en zwart
niet met couleur en inverse concurreren. Deze kansen zyn onafhankelyk van
elkander.
Dit belet evenwel niet, dat ook zulke wyze van spelen de kans op verlies verhoogt,
omdat de helft der coups niet gelden, waardoor de speler groter bedrag aan de
belasting blootstelt, dan z'n uitzicht op winst waard is, of liever dan hy daarvoor
volstrekt storten moet.
(1872)
165:4 - Het zwendelaartje Thiers heeft, naar ik uit de couranten verneem, zich ten
sterkste verklaard tegen de weder-invoering der speelbanken in Frankryk. Dit is
geheel in z'n rol, en stemt volkomen overeen met z'n tegenwerking der gratuite
aflossing van de oorlogsschuld, waarop door zoveel welmenende patriotten was
aangedrongen. Valse spelers houden meer van staatsleningen met premiën, zeer
voordelig voor wie zelf de kaarten uitzoekt en rangschikt. Het behoeft immers geen
betoog dat Thiers den nieuwen emprunt kan laten ryzen en dalen naar verkiezing?
Et la pauvre France de payer!
Dat de jongste Franse Lening zo ‘goed geslaagd’ is, noem ik een treurig
verschynsel. 't Bewyst namelyk:
dat het slecht geschapen staat met productieve industrie;
dat de voorwaarden waarop ze werd uitgeschreven, onéreux zyn voor Frankryk,
en alzo onbeschaamd-voordelig voor dien Thiers en consorten. Zy weten zo goed
als iemand, dat die Lening nooit zal worden afgelost, omdat het gehele stelsel van
Staatscrediet op 't invallen staat. Doch dit is voor die heren de vraag niet. Lang vóór
de crisis die heel Europa dreigt, hebben zy hun papieren met eigengemaakte agio
van de hand gezet. Tegen den tyd der algemene Europese Staatsbankroeten - die
toch eens komen moet - dragen kleine renteniertjes den last.
Leve de eerlyke Speelbanken!
(1872)
170:3 - Ik beveel hem dus ten zeerste aan, in de attentie van Kamerleden, debattisten
en hoofdartikelschryvers. Ter afwisse-

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

320
ling, na 't uitputten der wyshedens van Stuart Mill en andere vreemde grootheden
die in de mode zyn, is een wel te pas gebracht: ‘Edgar Quinet zegt’ niet te versmaden
als vulsel, effectfraze of voorbereiding tot neussnuiten en suikerwater. Het kleedt
heel aardig.
Men make uit uitvallen als deze nu juist niet op, dat ik byv. dien Stuart Mill laag
stel. Ik ken den man niet, en ben wel genoodzaakt in deze onkunde te volharden,
omdat de taak die steeds te wachten ligt op bearbeiding door m'n eigen
denkvermogen, my lust noch tyd overlaat om school te gaan by 'n vreemde
celebriteit... celeber gewoonlyk alleen ómdat ze vreemd is. Ik ben dan ook zo vry
daaraan geen behoefte te voelen, en wens Stuart Mill en consorten van harte toe,
dat ze myn ideeën zo goed kunnen missen als ik tot nog toe de hunne.
Goethe zegt... Macaulay beweert... Prescott verzekert... Paulus betuigt...
Habakuk...
Ja, wat zegt Habakuk?
Ik weet het waarachtig niet. In plaats daarvan echter, weet ik wat Cambronne...
zou gezegd hebben, en met den oncitablen uitroep van dezen dapperen generaal,
besluit ik dit nootje. Ach, lezer, doe de N. Rotterd. Courant - en veel andere
publieke-opinieleiders - een plezier, en sla 't over! Waarachtig, zulke opmerkingen
zyn lastig voor hoofdartikelschryvers en kamerspeechers! Waar bleven de armen
van geeste zonder hun Stuart Mill's?
(1872)
171:20 - Te Homburg schynt het maximum op 12000 franken bepaald. Dit geeft den
martingalist slechts gelegenheid om z'n geometrische opklimming één term verder
voort te zetten, en verandert dus niets aan de slotsom myner redenering. En zelfs
by nóg hoger maximum blyft de conclusie 't zelfde. Hoe weinig vrees deze manier
van spelen de Bank inboezemt, blyke uit het volgend berichtje dat ik dezer dagen
in den Rheinischen Kurier vond:
Homburg, 18 Sept. 1872. Seit einigen Tagen hält hier ein schon seit mehreren
Jahren dahier bekannter grosser Spieler Namens V. Buceja von Malta die Bank,
sowie das ganze Badepublikum in grosser Spannung. Bei seiner Ankunft legte er
sofort eine
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halbe Million in Tausend-Francs-Billets vor sich auf den Spieltisch hin und verfolgte
sein hohes Spiel mit so anhaltendem Glücke, dass er bis jetzt bereits über 400 000
Frs gewonnen hat. Doch geht das die allgemeine Aufmerksamkeit fesselnde Spiel
unausgesetzt in hohen Progressionen weiter, da ihm die Bank ausnahmsweise das
Maximum von 12 000 auf 20 000 Francs erhöht hat und wird wohl auch nur mit
einem Bankbruch eines der beiden kämpfenden Teile endigen.
Men ziet dat de Bank het maximum gerust durft verhogen. Het schynbaar hoge
maximum van 10 000 gl. levert nog niet één term boven de gewone 6000.
De uitdrukking ‘bankroet’ in dit berichtje kan slechts gelden voor den speler. De
Bank heeft vele millioenen in kas. Dat zogenaamd ‘springen’ betekent slechts, dat
de op een tafel uitgestalde som van drie- of vierhonderdduizend franken is uitgeput.
In zo'n geval wordt het spel aan die ene tafel enige minuten gestaakt. Men haalt
een nieuw inlegkapitaal uit de hoofdkas, en de zaak gaat haar gang als vroeger.
De verbazing van den berichtgever uit Homburg, over 't winnen van die 400 000
franken, is ongegrond. Zo'n winst is zeer gering voor iemand die over méér dan die
som beschikt, en dus z'n kapitaal nog niet eens verdubbelt. Die Mr B. uit Malta zou
alzo slechts twintig maxima gewonnen hebben. Dit geschiedt zeer dikwyls, en wel
door spelers die de Bank aantastten met 'n kapitaaltje dat niet eens zo'n maximum
bedroeg.
Het is zonderling dat de lieden die zich zo naby 't spel ophouden, en daarover
hun opmerkingen meedelen, zo weinig van de verhoudingen weten. Dat
krantenberichtje is weer heel onnozel.
(1872)
200:34 - De naam Sarah - betekenende herin, en ook, evenals ‘Czaar’ en de uitgang
van onzen comparatief, met dit woord etymologisch verwant - is in Europa veel
ouder dan de Germaanse bronsperiode. Ze is, gelyk de meeste Hebreeuwse
eigennamen, óf van Keltischen oorsprong, óf van een wortel dien de oud-Europese
talen met de Oosterlingen gemeen hadden. Er is me op 't gebied van algemene
taalkunde, dezer dagen een licht opgegaan, waarvan ik zodra mogelyk aan
belangstellenden een
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en ander hoop mee te delen. Wat ik ahnde (Idee 488, 489) zal waarschynlyk tot 'n
redelyk hogen graad van zekerheid kunnen gebracht worden. Maar... men moet
niet blyven staan by 't Sanskrit, een taal die reeds door haar overkunstigen bouw,
mangel verraadt aan Ur. Byna alles wat men tot heden toe, als wortels aannam, is
vergelykenderwyze van jongen datum. Zeer stipt gesproken, zyn er geen andere
wortels, dan die de mensheid ontleende aan de Natuur. Filologie die met iets anders
begint dan nabootsing van indruk, is de ware niet. En ik geloof in staat te zyn, daartoe
alles, of zeer veel toch, te kunnen terugbrengen. Het getal wortels, in strikten zin,
is zeer gering. Onze filologen zyn te spoedig voldaan, en menen al heel wat
opgehelderd te hebben door ‘aalmoes’ af te leiden van ἐλεημοσύνη, of ‘keizer’ van
Caesar. Er is meer te doen op dat gebied!
Dit aan 't adres van dezulken die 't vreemd vinden, dat ik een Germaanse durfde
dopen met 'n aartsmoederlyken... titel. Want 'n titel is het, en wel 'n Keltische.
(1872)
202:30 - Het geraamte in 't Wiesbader museum behoort inderdaad tot de
dolychocefalen, maar ik had ongelyk den schedel fraai te noemen. 't Spyt my om
Sarah's wil, doch waarheid boven al: haar kop is scheef.
(1872)
215:25 - De dwaling van Larochefoucauld heb ik reeds ergens in m'n Ideeën
aangeroerd. En wat de zotterny van Opzoomer aangaat, verwys ik naar zeer vele
bladzyden uit den derden bundel, waar ik het godsbestaan behandel. De wysgerige
professor schynt niet in te zien dat hy zyn God een slechten dienst bewyst, door
hem te benoemen tot ‘beginsel der Rede’ dewyl deze hoedanigheid hem beletten
zou met die Rede homogeen te zyn, daarbuiten plaatst, en alzo daartegenover, wat
tenslotte neerkomt op redeloosheid. Precies m'n idee!
(1872)
217:8 - Miséricordes heetten de korte dolken waarmede men den te aarde geworpen
vyand afmaakte, tenzydi om genade bad. Misschien ook, al bad hy om genade. Tot
dit slachterswerk was een kort wapentuig nodig, omdat men met andere
gereedschappen niet zo goed de voegen van 't harnas vinden kon. Go-
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dendars is een van de vele franse verbasteringen van den Nederlandsen goedendag,
een soort van knuppel. Men vindt ze ook genoemd godendacs, goudendars,
godendaz. Wie hiervan meer weten wil, wordt verwezen naar Huydecoper's schone
uitgave van Melis Stoke, uitg. 1772, deel III, blz. 81 vlgg.
(1872)
217:31 - Ingestort na 't omwoelen. Zelden of nooit vindt men een tumulus
ongeschonden. Wat men daarin vond, ligt in 't museum.
(1872)
218:9 - Een dier schoenen is van een kind, een enfant de troupe waarschynlyk.
Bedoelde schoenen staan in den catalogus als van romeinse soldaten genoteerd,
en dit kan in zoverre juist wezen, dat ze gedragen zyn door individuen die tot 'n
romeins legioen behoorden, doch eigenlyke Romeinen zyn er in Germanië, buiten
de bevelhebbers, slechts zeer weinige geweest. De romeinse legers bestonden uit
krygslieden van den romeinsen Staat, die in allerlei gewesten waren byeen geraapt.
De lykstenen, die gewoonlyk den landaard der overledenen opgeven, wyzen dit uit.
Men vindt Pannoniërs, Rhetiërs, Daciërs, Illyriërs, enz. doch eigenlyke Romeinen
of zelfs Italiërs maar zeer zelden.
(1872)
Sedert ik het bovenstaande schreef, zyn er veel meer schoenen van romeinse
soldaten gevonden.
(Toevoeging van 1878)
271:26 - Murray is de engelse Baedeker, gelyk men weet.
(1878)
276:32 - Ik weet niet wat zo'n Fay-japon voor 'n ding is. Er komt in de nu volgende
beschryving meer voor, dat m'n begrip te boven gaat, doch ik relateer getrouwelyk
wat ik in de couranten over de hier bedoelde persoon vermeld vind. Te Wiesbaden
heb ik haar niet ontmoet, maar 't schynt dat ze onlangs met haar hansworstenpakjes
de lionne geweest is der hofhouding van Z.M. Thiers te Trouville.
(1873)
283:2 - In dat jaar namelyk, of eigenlyk reeds in '63, schreef ik de regels die
voorkomen in den tweeden bundel Ideeën (Deel III, blz. 84-86). Kan men ontkennen
dat ik dáár de schelmery
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schetste, die nu duizenden aan den bedelstaf brengt? Komaan, mannen van zaken!
(1878)
291:18 - De Rabagas van Sardou, 'n gelegenheidsvodje zonder de minste
letterkundige waarde, heeft - volgens gespecificeerde opgave in den Figaro - den
schryver een jaarlykse rente opgebracht van zesmaal 't honorarium dat ik voor
Vorstenschool ontving. En dan wordt 'n hollands schryver nog uitgescholden op den
koop toe! En men durft spreken van ‘Neerlands letterroem’! En men zou nog vorderen
dat hy zich schikte naar de eisen van z'n Publiek! Dit is wat veel gevergd, m'nheer
Kappelman!
(1873)
299:35 - De vergelyking van Christus' bloed met zeep, is van Da Costa. (Zie Busken
Huet, Litter. Fant.) Den titel: ‘in de Hel’ ontleen ik aan 'n engels tractaatje, dat my
onlangs werd in handen gestopt door 'n man die... losliep. Zelfs had-i 'n gryze baard,
en was lid van 't Parlement. Hy kon dus noch voor kind gelden, noch voor erkend
krankzinnig.
(1873)
304:15 - Ik heb 'n lystje van Noten op deze Studiën voor me liggen, doch vind ten
gerieve der kopers van de eerste Uitgaaf beter, die in 'n afzonderlyk bundeltje
verkrygbaar te stellen.
(Naschrift by den tweeden druk; Wiesbaden, Augustus 1878)
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Divagatiën over zeker soort van liberalismus

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

326

GESCHREVEN ZOMER

1870

GEPUBLICEERD JULI-SEPTEMBER

1870
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Divagatiën over zeker soort van liberalismus
I
Ik herinner me niet hoe ik het alfabet leerde, en nog dagelyks sta ik verbaasd over
de vlugheid waarmee ik het zou kunnen opzeggen. Maar ik moet met a beginnen.
Omgekeerd, valt het me zwaar. En zo gaat het velen.
Het ‘van buiten’ leren der vyf- of zes-en-twintig klanken houd ik voor een der
moeilykste studiën die ons ooit bezighielden. Deze klanken hebben niet den minsten
zin, zomin als de tekens waardoor ze worden voorgesteld. Ook komt daarby generlei
volgorde het geheugen tegemoet. Klinkers staan hier en daar tussen konsonanten
verspreid. Lip-, keel-, tong-, verhemelteletters volgen elkaar zonder de minste
regelmaat of orde, geheel willekeurig op.
Wie de waarheid der opmerking over de moeite, die 't een kind kosten moet om
de eerste schrede te doen in den tempel der wetenschap, mocht betwyfelen, legge
zich eens de taak op, een gelyk getal andere zinledige, en zonder enigen
mnemotechnischen leidraad saamgevoegde klanken auswendig te leren - hoe komt
het, dat in enige talen dit begrip zo zonderling wordt uitgedrukt? Fransen en Engelsen
zeggen: door hart - en hy zal verbaasd staan over z'n zoontje dat eerst gister of
verleden week begon, en 't nu reeds, zonder haperen, tot m of r weet te brengen.
Maar al ware het, dat hy, na veel inspanning, gelyken tred wist te houden met dat
knappe kind - byna alle kinderen komen ons, grote mensen, knap voor, en dit heeft
nog andere oorzaken dan de ingenomenheid der ouders! 't Ligt namelyk vaak aan
onze ál te ver gaande ónknapheid - nu, al ware het, dat Papa even snel leerde als
't nooit-pruimen-plukkende Jantje, dan nog zou hy voor dat Jantje moeten onderdoen,
indien er na drie, vier weken onderzocht werd, wie de van-buiten geleerde klanken
't best had onthouden.
Ik kan niet beslissen of dit verschil wordt veroorzaakt door ze-
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kere betrekkelyke leegte in de hersens van het kind, of waar dan 't denkvermogen
z'n werkplaats hebben moge. De verontschuldiging ‘wy, grote mensen, hebben
zóveel in ons hoofd’ ligt voor de hand. De indrukken die elke omgeving - zelfs die
van Kaspar Hauser vóór z'n zestiende jaar - aan het kind opdringt, en nolens volens
tot gedachten en denkbeelden te verwerken geeft, zyn misschien: stellig, en zeker:
verhoudingsgewys, evenveel in aantal, en even gewichtig als de onze. Juist die
betrekkelyke ledigheid van den kinderlyken geest maakt de inzuigende werking horror vacui! - des te krachtiger, en de oorzaak dat we ons in dit opzicht boven den
knaap of het meisje verheven achten, ligt aan zekere hebbelykheid om de zaken
meer naar den maatstaf van persoonlyk of maatschappelyk belang te schatten, dan
naar de psychologische waarde. Voor den wysgeer is de zucht van den knaap, om
door vals spel z'n makkertje een knikker te ontstelen, een ziekteproces van gelyken
aard, als de toeleg van een kamerlid om een minister, wiens plaats hy wil innemen,
te doen buitelen over zeker soort van amendementen of motiën van orde.
Toen ik in myn Ideeën iets dergelyks behandelde, heb ik de gissing geuit, dat we
in onzen geest slechts ruimte hebben voor een bepaald quantum. Er zyn voor die
gissing veel gronden aan te voeren. De knaap die brandsticht, en - terecht niet-schuldig wordt verklaard, omdat hy handelde: ‘zonder oordeel des onderscheids’
- een schone uitdrukking, die misschien de beste definitie geeft van wat we
kortheidshalve verstand noemen - zal z'n eigen kever zonder fout herkennen onder
alle goudtorren zyner makkers, en moet dus in dit diertje onderscheidende tekens
hebben opgemerkt, die ontsnappen zouden aan 't waarnemingsvermogen van de
rechters, die, met oordeelkundige toepassing van hún onderscheidingsvermogen,
hem z'n brandstichting vergaven. Herders - ik vraag vergiffenis aan Virgilius en
Florian - zyn uit den aard der zaak onontwikkelde, bekrompen, en zelfs gewoonlyk
ruwe wezens. Welnu, elke herder kent alle individuen zyner kudde, al waren 't
honderden, uit elkander, en verwondert zich over 't gebrek aan
onderscheidingsvermogen des vreemdelings die, om iets te kunnen onderscheiden,
het grove verschil van geslacht, grootte of kleur nodig heeft. En meer nog.
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Herders waren onze eerste leermeesters in sterrekunde! Den stedeling is het
firmament één verwarde menigte lichtende puntjes. De man of volksstam die gedurig
ronddoolt op hei, in steppe of woestyn, is door 't horror vacui dat ik reeds aanhaalde,
gedwongen kennis te maken, eerst met de groepen der sterren, en daarna met elk
dier lichtvonkjes in 't byzonder. Hy kan weldra niet niet-weten dat deze ster blauwig
schittert, die andere roodachtig, groen, wit of geel. De melkweg dringt zich aan z'n
waarnemingsvermogen op. 't Is hem ónmogelyk de Orion te verwarren met de
Zevenster, al zie hy dan in dit beeld aanvankelyk slechts zes vuurvonken, en later,
na onwillekeurige oefening, veel meer dan zeven. Hy kán niet onkundig blyven van
't verschil tussen vaste sterren en planeten, die correcte beschryfsters der resultante
van eigen traagheid, en oneindig verschillende aantrekking aan alle zyden.
Uit een en ander zou misschien kunnen besloten worden, dat we allen even wys
zyn, kind, herder, grootvader, gy en ik. De toepassing van die wysheid - i.e. het
beleggen van dat weetkapitaal - is een andere zaak, waarmee ik me nu niet verder
inlaat, dan om terloops te klagen over onze verregaande onhuishoudelykheid.
Doch er is een bedenking die ons belet de stelling omtrent deze gelykheid, gaaf
aan te nemen. Hoe kan de wetenschap, het weten, ener zaak ons beletten tevens
iets anders te weten? Ligt er in het begrypen der waarheid: dat twee maal twee, wat
de abstrakte waarde van het produkt aangaat, gelyk is aan vier, een beletsel voor
het opnemen in onzen geest van die andere waarheid, dat twee maal drie zes
uitmaakt? Immers neen. Men zou integendeel daarin een hulpmiddel kunnen vinden,
om ook andere arithmetische verhoudingen lichter te overzien, en gemakkelyker
tot z'n geestelyk eigendom te maken. Het wordt als een loffelyke byzonderheid
geroemd, wanneer iemand acht, tien, of meer talen verstaat. Mezzofanti had het tot
dertig of veertig gebracht. Welnu, ik vind het niet-verstaan van nog een paar honderd
andere, in hém vreemder, dan 't wél kennen van die drie dozyn. Wat zou men zeggen
van den knaap die geen Frans kon leren, omdat hy reeds Latyn en Grieks verstond?
Is 't moeilyk, te weten dat ik door huwelyk met uw zustersdochter, uw behuwd-
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neef ben geworden, omdat er reeds een ander nichtje van u getrouwd is? Zou 't uw
onderscheidingsvermogen bezwaren, twee of drie neven uit elkaar te kennen?
Twee of drie niet! Maar... als de vruchtbaarheid uwer zuster, en de beminnelykheid
van haar vrouwelyk kroost, gedoubleerd met fatsoenlyk uitzet, u oom maakte van
honderd, duizend, van millioenen neven, ja... dan...
Dit is volkomen waar, en een der redenen waarom de afstammelingen van Adam
zich niet kunnen gewennen met elkaar om te gaan als ooms en zusterskinderen.
Wat ik niet betreur, want ik houd niet van veel familie.
Het schynt dat de van elke werkzaamheid - beweging! - onafscheidelyke wryving
zekere vermoeienis en afstomping teweeg brengt, welker uitwerking wy - alweder
by mangel aan onderscheidingsvermogen! - eerst gewaar worden, nadat zy een
vry sterken invloed hebben uitgeoefend. Zo voelt de wandelaar niet dat hy vermoeid
is, voor hy sedert 'n paar uur bezig was met vermoeid worden.
Zeer trage mensen - in dit geval tot opmerkzaamheid gespoord door afkeer van
inspanning: ongelyke oorzaken hebben vaak gelyksoortige gevolgen - komen
spoediger dan anderen tot het besef der som van uitgegeven kracht. De Sybarieten
hadden 't in lichamelyke en geestelyke gierigheid zó ver gebracht, dat ze moe werden
by de gedachte aan iemand die werkte, en suf by 't denkbeeld dat men naar de
oplossing van een raadseltje zocht. Anderen, yveraars, bemerken het afnemen
hunner kracht in 't geheel niet, voor 't deficit zó groot is, dat ze, als de boodschapper
van de zege by Marathon, dood neervallen aan den voet der archonten.
Meer of min traag zyn we allen.
En 't is deze traagheid die Sjibboleths en Sibboleths uitvond, om door 't luisteren
naar het verschil tussen dien s en dien sj, op de gemakkelykste wyze te weten te
komen of er een Benjaminiet moet vermoord worden... en hoe de tekens die het
alfabet uitmaken onzer liberale verplichtingen, op elkaar volgen.
- Liberaal m'nheer! Ik ben liberaal.
- Passeer!
- Conservatief...
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- Sla den hond dood! Hy heeft al de vrouwen van den Leviet tot echtbreuk
gedwongen! Hy heeft den harem van den Perzischen Sjah verpest met romans van
De Kock! Hy heeft... voor de doodstraf gestemd! Hy is... griffermeerd, orthodox! Hy
gelooft aan pauselyke onfeilbaarheid! Hy is tegen vryen arbeid! Hy sluit z'n winkel
op Zondag! Hy... hy... hy...
Kortom, sla dood den hond!
Ach, er liggen by de veren der Jordaan stapels lyken van Benjaminieten, die wel
ietwat moeite hadden den s en den sj behoorlyk te onderscheiden, maar niet in 't
minst schuldig waren aan mishandeling der Levietevrouw!
Oprecht alzo, door traagheid!
Het oordeel des onderscheids vordert arbeid, en dien arbeid schuwen wy,
Sybarieten als we zyn:
Liberaal? Passeer!
Conservatief? Weg daarmee!
Ik beweer dat het liberale mensenplicht is, niet zo Sybarietisch tienstammig-joods
te werk te gaan, en ik hoop enige wenken te geven, die wellicht dezen of genen mits hy niet te bevreesd zy voor vermoeiende wryving - zullen opwekken tot
uitbreiding en betere formulering myner denkbeelden.
Woorden drukken vaak slechts by benadering uit, wat wy bedoelen. De benamingen
konserveren en behouden, in staatkundigen of maatschappelyken zin, kunnen
onmogelyk beduiden: alles laten zoals 't is. Evenmin zullen de velen die vooruitgang
voorstaan - j'en suis! - beweren dat élke verandering een verbetering wezen zou.
Krankzinnigheid mag niet verondersteld, zy moet bewezen worden, en al tasten nu
de beide partyen in Staat en Maatschappy elkaar dikwyls aan op een wyze, die vice
versa byna aan dezen juridischen eis voldoet... voldongen is het pleit niet.
En behouders én liberalen moeten, vóór het tegendeel bewezen zy, geacht worden
het goede te beogen. Het verschil ligt slechts hierin, dat dezen dit doel trachten te
bereiken door méér of ándere verandering van 't bestaande, dan geraden voorkomt
aan de eersten. Ook is het onderscheid wellicht te zoeken in een kwestie van
opportuniteit alleen, en zou dus eigenlyk neerko-
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men op iets als 't vóór- en nagaan der horologiën van Peter en Paul, die beiden de
verderfelyke kroeg willen verlaten, maar die intussen niet verlatende, blyven zitten
babbelen over 't juiste ogenblik van naar huis gaan.
Ik kan my niet onthouden hier enige regelen af te schryven, uit het schone stuk van
Mr S. van Houten (Noorden, 6 Mei jl.):
Een politiek schryver van naam is eens na examinatie van myn gevoelens tot het
resultaat gekomen, dat er tussen my en de andere leden der liberale party ‘in
beginsel’ geen verschil bestond. Hy had er wel kunnen byvoegen dat tussen my en
een groot deel der conservatieve leden ‘in beginsel’ ook geen verschil bestaat. Het
geldt ook tegenover hen slechts een verschil van tyd. Ik zal het met een enkelen
trek ophelderen. Andere liberalen zeggen my: ‘Wy zyn het in beginsel met u eens;
daar moet het heen, maar laten wy dat aan onze kinderen overlaten.’ En de
conservatieven: ‘Wat gy wilt is goed, maar voor onze kleinkinderen, of over een of
twee eeuwen’.
Een welwillende medegast, die de strydende partyen voorsloeg, den waren huistyd
te zoeken in 't gemiddelde van de veronderstelde afwykingen, zou hun een slechten
dienst bewyzen. Gemiddelde waarheid is per se ónwaar, en een ongelukkig sibboleth
voor trage geesten. Niets bewyst dat er de minste evenredigheid bestaat in 't vooren nagaan der uurwerken van Piet en Paul. Misschien zelfs lopen ze beide te snel
of te langzaam. Wellicht staan ze geheel stil. Ook is 't mogelyk dat de wyzers los
zitten, en zich lenen tot allerlei gewenste dwaling. Wien het om waarheid te doen
is, trachte, zonder acht te slaan op onjuist overgebrachte of verkeerd opgevatte
gegevens, te weten te komen: hoe laat het is, onverschillig welk horologie daardoor
worde gekrenkt in z'n goeden naam.
Dit is conservatieve plicht en liberale plicht.
Leggen zich de conservatieven op de vervulling van die plicht toe?
Het antwoord op deze vraag behoort, volgens het opschrift van dit vertoogje,
heden niet tot onze bemoeienis, schoon ik niet zal kunnen nalaten daarop nu en
dan te doelen.
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Doen het de liberalen?
Soms niet, dikwyls niet. Zy doen het zelden.
En, wanneer ik hierin juist oordeel, is hun schuld des te groter, omdat ze aan de
leuze die ze tot de hunne maakten, verschuldigd zyn hun eigen Liberalismus liberaal
op te vatten. Gebrek aan vryzinnigheid in liberalen, herinnert aan beschonken
matigheids-apostels. Onliberaal conservatismus moge men wraken uit min of meer
goed bestuurde zucht naar vooruitgang, onliberale vryzinnigheid is een contradictio
in terminis, is onzin. Een onzin, zó stuitend, dat ik hen die zich daaraan schuldig
maken, verdenk van iets ergers dan inkonsekwentie, van huichelary, daar 't me
ondenkbaar voorkomt dat zy, te goeder trouw, onbewust van hun eigen tour de
force - zonder verwytende keelpyn dus - zulke onlogische kemels zouden kunnen
slikken, als we dagelyks zien gebeuren.
Te Brussel heb ik een man gekend, die aller-liberaalst was. Geen peulschilletje
was hem zo onverschillig als de H. Maagd. Hy schold het mens erger uit, dan ze,
naar myn inzien, verdiende. Aan den Duivel geloofde hy niet, en aan God zeer
weinig, waarin hy alzo byna konsekwent was. Jezus was in zyn ogen een goed
mens, nu ja... maar een onpraktische dweper. De Opstanding ...bah! De Hemelvaart...
gekheid! enz. enz.
't Spreekt vanzelf dat onze liberaal - z'n huiskleur was katholiek - niet vastte.
- Gekheid, m'nheer, grote gekheid! Die papen hebben goed praten. Zy eten oesters
en allerlei vis. Maar als je werken moet - de man was eigenaar van een goed beklant
koffiehuis, dat noemde hy werken - als je werken moet voor den kost...
- Dan vast je niet, dat is duidelyk en liberaal gesproken.
- Juist! Ik doe 't niet, ik doe 't niet, al praten die papen zich den mond stuk. Den
Vendredi-Saint... nu ja, dat maakt 'n uitzondering, op dien énen dag kan men licht
vis eten. Men moet toch iets doen, en die éne dag...
Ik had genoeg van dien kerel, en zoog den indruk op.. dat in België niet alles
liberaal is, wat vlees eet op vrydag.
Zoude in Nederland alles liberaal zyn, wat zich daarvoor uitgeeft? Alles, wat als
zodanig by verkiezingen wordt aangeprezen? Alles, wat zichzelf zo noemt?
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Och, ik geloof dat we, by 't doorbladeren der katechismen van vele
ongeloofs-voorvechters en vryhandels-helden, stuiten zouden op menige
vendredi-saint!
Dezelfde man die, met min of meer moderne halfheid, of godin-de-natuurzoekery,
op dominees en kerken schimpt, betaalt zeer gewillig - nu, dat is burgerplicht, maar:
zonder protest! - zyn bydrage aan het onderhoud van kerk en priester. Dezelfde
man die - uit onkunde dikwyls - den bybel minacht, zendt z'n kinderen naar de
katechisatie, waar uit dien bybel gedoceerd wordt. Dezelfde man die laag neerziet
op den tyd der gilden, vindt het zeer natuurlyk dat er misdaad wordt gevonden in 't
genezen van een zieke door 'n ongediplomeerde. Hy heeft een uitzonderende
vendredi-saint gereed voor elk voorkomend geval, waarin zyn gezond verstand hem
leiden zou tot een - liefst vermeden - ondergaan der slotsommen van z'n eigen
beginselen. En zie eens die kemelslikkende heren in de volksvertegenwoordiging!
Wordt niet elk jaar - om eens iets te noemen - het bespottelyk budget van Eredienst
gaaf aangenomen, ook door de meesten onder hen die, als ik, in het leven zelf met
die zogenaamde eredienst niets te maken willen hebben?
Het opsommen der inkonsekwentiën van de liberalen, op staatkundig gebied, ga
ik nu voorby. Zeer voorzichtig heb ik boven dit opstel den titel: over zeker soort van
liberalismus geschreven, daar het myn bedoeling niet was, my ditmaal te bemoeien
met de politieke hansworstery, waaronder Nederland gebukt gaat. Slechts terloops
roer ik de taktiek aan, waarmee de stryd tegen het zogenaamd behoud gevoerd
wordt, en waarby men, wat toon, keuze van wapens, en vooral wat bekwaamheid
aangaat, dikwyls genoopt wordt tot sympathie met de tegenparty. Ik spreek nu niet
van de ‘liberale’ begrippen over de Schoolwetgeving. Niet - vooral ook! - over de
manier waarop de liberalen, sedert 1848, alle herstel van 't zieke Insulinde hoe
langer hoe moeilyker, en gaandeweg onmogelyk maken.
Dit ‘gaandeweg onmogelyk’ is aan 't adres van myn zeer intiemen vyand De Waal,
die met z'n agrarische wet de kroon heeft gezet op 't verdelgingswerk dat voor
twee-en-twintig jaren een aanvang nam. Wie - als de heer Van Lier die thans met
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z'n diepe kennis van indische zaken, de lezers van 't Bataviaas Handelsblad voorlicht
- nog altyd, ná Havelaar, niet weet wat er in Indië moet of had moeten gedaan
worden, zal 't nooit weten. 't Is te eenvoudig zeker!
De bepalingen waren zo slecht niet. Integendeel, er was veel schoons in. Maar
ze werden verkracht, en men wyt nu aan een stelsel wat veroorzaakt werd door
afwyking van dat stelsel.
Tegen die verkrachting der wet heeft Havelaar zich verzet, en de natie koos party
voor Duymaer van Twist en de zynen. Heeft men nu 't recht verwonderd te zyn, dat
de zaken gaan zoáls ze gaan? Over honderd jaren, als de thans heersende cliques
zullen vervangen zyn door andere, zal men vragen of het volk met blindheid geslagen
was? Wat ik eiste was: recht, volgens de wetten die bestonden en waarin zoveel
schoons was! Het verbeteren van die wetten ware van latere zorg geweest. Maar
welke oprecht gemeende wetsverbetering is te wachten van een meerderheid, die
't gewetenloos verkrachten der bestaande bepalingen goedkeurt, en daardoor voor
latere wyzigingen tot regel maakt? Al ware er sedert twintig jaar in Den Haag niet
zoveel onpraktisch knoeiwerk voor den dag gebracht, al waren de gemaakte
veranderingen inderdaad op zichzelf goed - er scheelt véél aan! - dan nog is er geen
verbetering denkbaar, na 't yken der mening: dat de bepalingen niet behoeven
opgevolgd te worden, feitelyk gemanifesteerd in 't verguizen van Havelaar die
daarover anders oordeelde.
Neen, ik wilde my in dit stuk bezighouden met zekere goedevrydagjes der liberalen,
in 't dagelyks leven.
Wat zou het woord Liberalismus, ook in dit opzicht, behoren te beduiden?
Alle definitiën zyn moeilyk. Ik heb het recht een welwillende - liberale! - uitlegging
myner woorden te vorderen, en verzoek tevens die niet te snel, zonder overweging,
af te keuren.
Liberaal zyn bestaat: in het voortdurend gemoedelyk zoeken naar waarheid, en
in 't eerlyk toepassen van de verkregen resultaten.
Sommigen zullen beweren dat dit even goed van Conservatieven zou kunnen
verondersteld worden, doch ik geloof dat dit onjuist geoordeeld is.
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Iemand die de voorkeur geeft aan een trekschuit of diligence boven een spoorwagon,
omdat de stoomfluit hem de oren verscheurt, of wyl hy misselyk wordt van 't
vervelend: ‘Kaartjes, heren!’ of ook uit tegenzin in de plageryen die zekere directiën
zich veroorloven, is niet per se óm en dóór die voorkeur, conservatief of reactionnair.
Dit zou wél 't geval zyn, indien hy het reizen met spoorwagens afkeurde en vermeed,
omdat z'n grootvader schipper van 'n trekschuit was. Wie naar waarheid zoekt - in
dit voorbeeld: wie naar het minst gebrekkige tracht - zonder terugzicht op oud of
nieuw, is liberaal, is vryzinnig, onverschillig of de uitslag zyner keus overeenkomt
met opiniën van voorouders, of later blyken zal overeen te komen met de mening
van het nageslacht.
En nu het tweede lid myner definitie: het eerlyk toepassen der gemoedelyk
gezochte waarheid. Wie de spoorgelegenheid beter vindt, en tóch z'n familie in de
trekschuit stopt, is dáárom onliberaal, wyl vryzinnigheid wel in meningen waarschynlyk zelfs in indrukken - een aanvang neemt, doch niet tot rypheid komt,
en alzo niet als volkomen geheel bestáát, wanneer zy zich niet in handelingen
openbaart.
De behouder heeft - en mág van zyn standpunt hebben - een geheel anderen
leidraad. Hy is - eens voor al hebbende vastgesteld, dat het goede is saamgevat in
gehoorzaamheid aan traditie, bybel, gewoonte, wet, jurisprudentie of zo-iets volkomen verantwoord, indien hy zyn eenmaal gekozen richtsnoer volgt, en menig
liberaal zoude wél doen een lesje in konsekwentie te nemen by ware, echte
behouders. Dat er ook onder conservatief koren veel kaf wordt gevonden, spreekt
vanzelf.
Dominee Knack te Berlyn, die met z'n bybel in de hand, het draaien van de zon
staande houdt tegen Kepler, Copernicus, Galileï en al degenen die na deze heren
zo gemakkelyk aan hun aardedraaiende wysheid gekomen zyn, noem ik een
behouder van de echte soort, en ik heb eerbied voor 's mans eerlykheid, al zy 't dan
niet voor z'n verstand. Het e pur si muove van Galileï is beroemd... ten onrechte:
want toen de nood aan den man kwam, trok hy die woorden in. Probeer eens dien
Dominee Knack z'n: en tóch staat ze stil! te doen intrekken!
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Men vergunne my hier het verhaal in te lassen van een voorval dat, volgens de
engelse couranten, voor tien of twaalf jaren heeft plaats gehad. Een van Liverpool,
ik meen naar Australië, bevracht schip had ruim de helft der reis afgelegd. Op
eenmaal komt de kapitein op het dek en gelast den wachthebbenden stuurman
‘wenden’ te kommanderen. De vrome schipper ‘naast God’ - cognossementen-styl
- had in z'n hut ‘een verschyning van den Heer’ gehad, die hem gelastte naar
Liverpool terug te keren. Na enig vry lauw tegenstribbelen van den stuurman - ‘de
maand draait toch’ zal deze gedacht hebben - kreeg de Heerverschyner zyn zin,
en dus de Heer zelf ook. De reders echter, géén Heer gezien hebbende, ontnamen
den man zyn betrekking - nogal verstandig, vind ik - maar ik heb niet gelezen dat
ze tegelykertyd den hoed afnamen voor z'n konsekwentie. Dit laatste zou ik gedaan
hebben, gelyk ik doe by dezen.
De voorbeelden dat vaders hun kinderen ombrachten of wilden ombrengen naar
Abrahams en Jefta's voorbeeld op Gods bevel, zyn talloos, en de oprechtheid der
overtuiging van zulke gelovers is roerend. Welke tegenhangers van trouw aan het
goede, zónder Heer, heeft het Liberalismus aan te wyzen?
En eindelyk, als vierde voorbeeld van konsekwent geloof, welk liberaal zou den
moed hebben de resultaten van zyn streven naar waarheid zo onbeschroomd bloot
te stellen aan den gesel ener vyandige, onkundige - en daardoor meestal wrede kritiek der XIXde eeuw, als de dappere Pius IX? Eerbied voor dien man! Zien de
tegenstanders der pauselyke onfeilbaarheid dan niet, hoe hy - de laatste der
katholieken! - met de flarden van het Labarum in de hand, op de bres springt van
den binnenmuur der byna ingenomen en weldra onverdedigbare vesting? Met het
In Hoc Signo op de lippen wil hy sterven, en al zy het dat deze heldenmoed den
vyand niet afweert, die weldra in hém den laatsten stryder zal verslagen hebben,
toch behoorde de standvastigheid van dien grysaard ánders te worden beoordeeld,
dan deze, - zeer ónliberale, liberale vyand gewoon is.
Wys me tien liberalen van 't gehalte des aartsbehouders Pio Nono, en de wereld
is ons!
En die man wordt in de ure des gevaars verlaten door sommigen
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die zich Katholiek noemen! Waar blyft de algemeenheid der kerk, het katholicismus,
na 't verstoren van den énen focus van gezag? Katholieken die den braven Pius
afvallen, staan beneden halve - misschien zelfs onder valse - Liberalen, en dat is
al zéér laag. Orthodoxie... met hindernissen en uitzonderende goedevrydagen is
verraad. De meeste zaken van dien aard komen neer op een fiks en eenvoudig: sit
ut est, aut non sit. Wat daarvan afwykt, is uit den onlogische.
Het verschil en de overeenstemming tussen de methoden waarop én liberalen én
behouders naar waarheid zoeken - voor zoverre aan beide zyden oprechtheid mag
verondersteld worden - zou by benadering kunnen worden geschetst door de
vergelyking met twee rekenaars, wien 't beiden evenzeer te doen is om correkte
oplossing der vraagstukken, doch waarvan de een elken te gebruiken logarithmus
telkens zelf berekent, terwyl de ander eens voor al z'n heul zoekt by Callet of vader
Douwes. Het laatste is gemakkelyker.
Maar er zyn fouten in de tafels van Douwes en Callet.
En... de ander? Maakt ook hy geen fouten?
Gewis. De kans is zelfs dat hy zich vaker of grover vergisse dan de eerste...
Maar dit zy de vraag niet. De vraag behoort te zyn: of de rekenaars... weg met
die al te hinkende vergelyking, want Douwes en Callet zyn prachtstukken van
nauwkeurigheid, tegenover de verwarde traditiën die ze hier zouden voorstellen.
De vraag zy: wie beter verantwoord is als denker, als wysgeer? Hy die zich
aanhoudend inspant, in elk voorkomend geval zich af te vragen: wat is waarheid?
Of de ander die zich tevreden neerlegt by 'n stupide: 't staat zo in 't boek!
De vraag is: wie beter beantwoordt aan z'n roeping als mens? Wie meer arbeidt?
Wie meer bydraagt in de schatkist der algemene intelligentie? Wie meer moed toont?
Wie meer offert? Dat is, alles saamgenomen, wie hoger staat?
Wie meer offert? Ja! De arme liberaal die gemoedelyk naar waarheid streefde,
en zich in zyn slotsommen vergiste, wordt wreed gekruisigd, door hen vooral die
zich nooit vergisten, omdat ze zich allervoorzichtigst van streven onthielden. Er
behoort
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kracht toe, en moed, diepe, innige godsdienstmoed - liefde tot waarheid! - om zich
niet te laten afschrikken door de vele Golgotha's... gereed den zondaar te ontvangen,
die schuldig was aan anders-dwalen dan de meerderheid.
En zelfs al dwaalde hy niet, al daagde er aan de kim een licht, dat weldra de
juistheid zyner mening zal beschynen met zegevierende helderheid... ook dat moet
geboet worden in een wereld, wier schaamte over eigen laagheid zich openbaart
in wrok tegen den edelmoedige die haar tot zich wilde opheffen.
Nog altyd dorst het volk naar profetenbloed. De ziener die juist zag... wordt gedood,
omdat er in de scherpte van zyn blik verwyt ligt voor de blindheid der menigte. De
ziener die zich vergiste... sterve aan de schuld zyner vergissing.
Voelt men niet alzo het verschil tussen het gewicht, den uitslag, en de
verantwoordelykheid, van het liberaal streven naar waarheid, en van een gelyk
pogen der behouders?
Zouden we niet zelfs een stap verder mogen gaan, en aan 't voetstoots aannemen
van pasklaar gelegde begrippen - orthodoxie in alle betekenissen - den eretitel van
gemoedelyke waarheidszucht ontzeggen? Zouden we niet nog bovendien mogen
aannemen, dat eigenlyke orthodoxie in zekeren zin niet bestaat, daar de steilste
behouder niet zozeer rechtzinnig is in de - staatkundige, godsdienstige of
traditioneel-maatschappelyke - leer, als wel verkleefd en gehoorzaam aan de wyze
waarop ‘tegenwoordig’ die leer door de meesten wordt opgevat?
Dat zouden wy, en misschien ware dit plicht, daar er in het wyzen op de
inkonsekwentiën van behouders een vermaning ligt voor liberalen, om ook van hun
zyde een paar goede-vrydagen door te stryken in den sleurkalender die de plaats
innam van het geloof. Om echter zeker te zyn, ditmaal niet verder af te dwalen dan
me lust, bepaal ik my tot de aanhaling der volgende regelen uit het - nog
onuitgegeven - drama: Vorstenschool.
Een koningin, die excentriek genoeg is haar rang als roeping te beschouwen,
spreekt:
Wat heden liberaal heet, zal weldra
Behoren tot den oude-pruikentyd,
En wat conservatief genoemd wordt... was
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Nog kort geleden, ultra... radikaal.
Niet in het schermen met die woorden ligt
De roeping van den wysgeer, van den staatsman.
De vraag zy niet, wat nieuw is, en wat oud?
Niet, of een denkbeeld pas-geknipt is voor
Het lyfje van de speelpop ener clique?
Niet, of 't behagen zal aan A en B?
Of 't sluiten zal in 't lystje van Y, Z?
De vraag zy, als Pilatus' vraag: wat waar is?
En meer nog: 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, zó ingeworteld is 't ónware, dat
De naam zelfs der partyen leugen is.
Wie zich vryzinnig noemt en liberaal Omdat hy anders dwaalt dan grootpapa 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
De 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.
Welnu, 't behoud dan?
Ha, ha, ha,
Behouden, konserveren? Wat? Het oude?
Volstrekt niet. Ook dit woord is leugen. Nooit
Zag ik behouders met een vygeblad
Gekleed, of... niet gekleed, nooit met een pyl
Van visgraat zich het déjeuner verdienen.
Zy dragen zyden kousen, zwarte frak...
Niet eenmaal zelfs een punthoed meer... en als
Er een behouder opstond uit het graf,
Waarin hy sinds een eeuw zich... conserveerde,
Hy zou zich erg'ren aan z'n afgevallen kleinzoon,
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Die toch in eigen oog behoudend bleef.
Behouden? Wat? Wát wordt behouden? Niets!
Dan... eigen geld en goed... als 't mooglyk is,
En... wat vooroordeel tegen nieuwigheid,
Maar... niet te véél vooroordeel. Juist genoeg
Om, met ‘behoud’ van kwasi-deftigheid,
Te delen in de winst die 't nieuwe geeft.
Zaagt ge ooit behouders tyding weig'ren, die
Gebracht was met de telegraaf? Of ooit,
Uit afschuw van den nieuwerwetsen stoom,
De vrouw van een conservatief aan 't spinwiel?
Behouden zy die zich behouders noemen,
De fiere hoogheid van het voorgeslacht
Dat, heersend, onderdrukkend, als ge wilt,
Zich 't lot van zyn vazallen - uit belang,
Het zy zo! - aantrok? Is niet van de pest
Der middeleeuwse mensenplagery,
Alleen behouden wat nog voordeel geeft...
De vruchten van den arbeid? Opgegeven
Wat de' arbeid kon verzoeten: patronaat?
Zo is 't!
Behouden? Wat? Wat gistren was?
Een jaar terug? Een eeuw? Waar is de grens
Die oud van nieuw zou scheiden? Wat is oud?
Het bruidskleed myner moeder was eens nieuw,
Ik zou het nu niet dragen zonder spot.
De kolder van Gustaaf Adolf is oud,
En zal wel nieuw geweest zyn in zyn tyd.
Was Alexander oud, de Grote? Neen!
Hy vond zyn richting zeer modern, en schold
Op de ouwerwetse generalen van
Filippus. Hield het oude in Memfis op?
In Babylon of Thebe, by de pyramiden?
Dat kan niet zyn! By 't bouwen van die dingen,
Had elke dag een dag die gister was,
En elke slaaf, die met de zweep tot spoed
Werd aangezet, een striem van vroeger zweepslag...
Herinn'ring aan den tyd vóór de' eersten slag.
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Of moet men verder nog teruggaan? Hoe ver?
Tot op de steenperiode? Verder nog?
Tot in den tyd der trage mastodonten...
En moet de mens, om trouw te zyn aan 't oude,
Modellen zoeken uit de tyden... zónder mens?
Behouden? Wie durft liegen van behoud?
Waar is Assyrië, wáár Rome, wáár Carthago?
Wáár Charlemagne's reuzenryk? En wáár
De kleine hoogheid van ‘Louis-le-Grand’?
Weg... weg! De plaats is ingenomen door
Iets anders, dat op zyne beurt vergaat
Om andren efemeren plaats te maken.
Wie van behoud spreekt, tone een zonnestraal
Van gister... één atoom dat, onder 't noemen
Van 't woord slechts, niet millioenen maal
Zich huwde aan mede-atomen, echtbreuk pleegt,
En - in z'n ontrouw óntrouw - 't nieuw verbond,
Met eind'loos overspel, als 't oude, schendt...
Hy tone één zaak, één denkbeeld, één gedachte,
Eén indruk, één gevoel, dat is als 't was...
En zegge dan: ik ben behouder! Eerder niet!
Wie kan ons zeggen, wat begin is? Welke stip
Van d' evenaar kan roemen: ‘ik heb 't eerst
De zon gezien, by my begon de dag!’
Wat is beginnen? Wat is einden? Niets!
Bewegen zal altyd, wat eens bewoog,
Bewegen, voortgaan - niet vooruitgaan immer! Is voorwaarde en bestemming van het zyn.
Bestaan is: anders worden. Elke terz
Van een seconde draagt z'n navelmerk
Als wy. Wie 't loochent, zegge: ik had geen moeder...

‘Niets is moeilyker dan het alfabet’, zeide ik...
Maar 't is tyd dit eerste gedeelte van myn ‘Divagatiën over zeker soort van
Liberalismus’ te sluiten. In de volgende stukken zal ik meer in byzonderheden treden.
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II
Niets moeilyker, zeiden we, dan het alfabet. By al wat we later leren, merken wy
enige punten van overeenkomst of verschil op, die ons geheugen te hulp komen.
Ieder onzer beoefent onwillekeurig zekere geheugenisleer, een sibboleth-stelseltje,
waarvan het kind verstoken is.
En iets dergelyks hebben we uitgevonden tot het ‘grif van buiten leren’ en
gemakkelyk beoordelen onzer plichten. Wy scheppen een dreun, aan welker cadans
of klank wy den rang van gewonen- of huisbybel toekennen.
Om by den lezer 't woord: dreun te rechtvaardigen, vergunne men my een korte
uitweiding over mnemotechniek, een zaak die altyd en overal bestaan heeft, en van
tyd tot tyd door dezen of genen reizenden ‘professeur’ als iets nieuws wordt
aangekondigd. Ik erken dat er in de toepassing dezer kunst - misschien moest ik
zeggen: van dit kunstje - oneindig verschil bestaat, en dat altyd de uitvinding ener
nieuwe methode mogelyk blyft, al zy dan de zaak zelf zo oud als de wereld.
Ik herinner my ergens gelezen te hebben, dat er in de zeventiende (?) eeuw een
vry volledig stelsel van mnemotechniek is uitgevonden door een Nederlander. Maar
de naam van dien man is me ontschoten, waaruit misschien blykt dat ik behoefte
zou gevoeld hebben aan zyn lessen. Wie er iets van weet, wordt uitgenodigd het
aan de Redactie van ‘Nederland’ mee te delen. Ik wil hiermede niet gezegd hebben,
dat ik die uitvinding zo belangryk vind. De zaak is zeer eenvoudig, als meer dingen
van dien aard. Wat wy uitvinding noemen, is veelal slechts practische toepassing
van iets bekends.
Myn oordeel over de zogenaamde drukkunst is nog - na het lezen der belangryke
stukken van den heer A. van der Linde, in den Spectator, even onpleizierig voor
Gutenbergers als 't steeds den Costerianen geweest is.
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Maar... ik heb die stukken nog niet bestudeerd met de inspanning die de heer Van
der Linde recht heeft van z'n lezers te vorderen. Zóveel yver, zóveel arbeid, zóveel
scherpte van onderzoek, en - om er alles by te voegen - die originele betoogtrant,
verdienen meer aandacht, dan my tot heden toe mogelyk was aan dat alles te wyden.
Een minister van Binnenlandse Zaken die niet - en met een geldelyke toelage! - den
heer V.d.L. terstond toegang aanbiedt in alle ryksarchieven - gemeentebesturen:
idem - doet z'n plicht niet. Dat aanbod zal dus wel achterwege blyven, maar jammer
is het!
Onder de lezers die myn ouderdom bereikt hebben, zullen velen zich zekeren Albert
de Montry herinneren die, 'n kleine veertig jaar geleden, in Frascati te Amsterdam
‘Séances publiques’ gaf over de geheugenleer. Hy had vooraf de ronde gemaakt
op enige scholen, om kinderen van 12, 14 jaren uit te nodigen by hem les te nemen,
en dan later by zyn publieke voordrachten blyken te geven van de werking zyner
methode. Ikzelf had in die dagen de school reeds - ‘volleerd’ natuurlyk - verlaten,
en heb 's mans cursus niet gevolgd, maar ben van andere kinderen te weten
gekomen hoe hy te werk ging, of althans genoeg daarvan om in dit betoog Montry's
systeem te kunnen vergelyken met de wyze waarop zeker soort van liberalen hun
vryzinnigheid ‘van buiten’ leren. By heart of par coeur mag ik ditmaal niet zeggen.
Hy liet o.a. den knapen een nagenoeg zinledige fraze - si tu ne mues rends le chant
qui fait pan - in het geheugen prenten. Daarna gewende hy de kelen en lippen zyner
leerlingen die zinsnede te verkorten tot: se te ne me re le che que fe pe, en hun
voorstellingsvermogen tot het nummeren dier klanken met 0, 1, 2... enz., tot 9.
Na deze voorbereidende dressuur, en meer van dien aard, behandelde hy byv.
de algemene geschiedenis in vragen, welker antwoorden, door hem in verband
gebracht met de nummersvoorstellende klanken, zeker jaartal uitdrukten.
- Wanneer werd de wereld geschapen?
- Dieu créa le monde, et la terre reçut son roi: re, ce, se (= ce), re = 4004. We
willen hopen dat hy bedoeld hebbe: v. C., daar we anders heel mnemotechniek
zouden moeten vrezen nog onge-
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boren te zyn. Ook vraag ik geen verschoning voor die al te nauwkeurige 4, een
preciesigheid die de goede ‘professeur’ zelf moge verantwoorden by geologen die
beweren dat die vier jaren wat krap gerekend zyn.
Deze dreun en dergelyke kunstjes, toegepast op woorden en zaken, maakten in
weinig weken zeer gewone schooljongens tot verbazend knappe kinderen. Zo
scheen het althans op de ‘séance publique’. De een noemde al de koningen van
Frankryk en Engeland, by de ry af, op. Hy wist de jaartallen van geboorte,
troonsbestyging en dood. Een ander kende de kwadraatverhouding des cirkels, met
'n breuk van honderd decimalen, gewone volgorde en averechts, ja kon zelfs zonder
haperen opgeven welk cyfer op de zó- of zóveelste plaats stond.
Ik moet erkennen dat de uitkomst verrassend was, vooral daar die proefkinderen
voor de hand weg waren gekozen en er geen enkele reden bestond om te
veronderstellen dat zy uitmuntten in vlugheid van begrip, of zelfs in geheugen waarop
't hier voornamelyk aankwam. Wat ze later met hun séance-knappigheid hebben
uitgericht, is me niet gebleken. Ik denk dat ze leden van 't een of ander parlement
zyn geworden waartoe - gelyk bekend is - altyd de bekwaamste personen worden
uitgezocht.
Ik laat nu de vraag daar, of er nut steekt in zo'n africhtery? Maar zeker is het, dat
ik meermalen in de gelegenheid was op te merken, hoe vaak wy op het gebied der
ethica onwillekeurig ons bedienen van iets als se te ne me... enz., als welkom
voorwendseltje om de cirkelkwadratuur onzer zedelyke verplichtingen als voldoende
opgelost te mogen beschouwen.
Wy gebruiken daarby die mnemotechnische sibboleths om de moeite van verder
onderzoek te sparen, en begaan alzo, dagelyks in byzondere gevallen, uit traagheid
- die bovendien tot leugen aanzet, want we geven vóór, geen les te hebben gehad
by Montry! - dezelfde fout die wy den behouders verwyten in het algemeen.
Uit traagheid, ja!
Gecompliceerd met onwaarheid, ja!
En... uit gebrek aan moed.
Wy schuwen de moeite die 't zou kosten, zelf onze logarithmen uit te rekenen,
wy die Callet in een hoek wierpen.
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Wat blyft ons dán?
En we óntkennen dat we dien Callet eigenlyk niet konden missen!
En wanneer we, na eens 'n enkel maal in gemoede te hebben gezocht naar
waarheid, die eindelyk menen gevonden te hebben, zyn we vaak te lafhartig onze
slotsommen te openbaren, en door handelingen te staven.
Recent voorbeeld, dat bovendien door 'n onfraai toevoegsel van privaat-wrevel, niet
in z'n geheel kan dienen tot commentaar onzer stelling. Niets is zó, zó of zó. Alles
is samengesteld uit iets hiervan, iets dáárvan, en iets van de rest...
Hoe minder lezers de aanleiding tot deze noot begrypen, hoe aangenamer 't my
wezen zal. De strekking kan evenwel ook hun van nut zyn, die overigens niet weten
waarom ik me in deze weinige regels - tegen m'n gewoonte, by Hercules! - toelegde
op duisterheid.
Wat de zaak aangaat waarop ik 't oog heb, ik vraag of niet Rousseau, met z'n
Armenisch gewaad in de opera verschynende, een even gebrekkig staal leverde
zyner professie van maatschappelykwáár-zyn, als z'n tydgenoten ‘le beau Brummel’
de fat, en diens liederlyke kornuit, de prins van Wales?
En toch, tóch ontzeg ik hun die zondigen door lafhartig meegaan, het recht van
verwyt aan de zeer weinigen die zich schuldig maken aan ongepasten moed. Het
staat niet aan m'nheer Kappelman - oh, sans comparaison asjeblieft! - Alexanders
te drillen. Deze hebben aanspraak op 'n vonnis... zo streng als ge wilt, maar
uitgesproken door 'n ánder tribunaal.
Met welk recht werpen wy den behouders hun voorvaderlyke pruik voor de voeten,
indien we de kracht en den moed missen, onszelf den blinddoek van 't gelaat te
rukken, en de slaapmuts van het hoofd?
Een behouder, schuldig verklaard aan ouwerwetsheid, zou zich kunnen beroepen
op zeker gevoel van piëteit. Wat kan de liberaal aanvoeren ter vergoelyking van z'n
ónliberaal verraad aan de vrye werking van het gemoed en van den geest?
Wie den verrotten staf der traditie durfde wegwerpen, kan nu
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en dan struikelen, vallen zelfs - als anderen die nog altyd menen daarop zich te
kunnen steunen - maar hy grype niet daarná den strohalm, om 't weggeworpene te
vervangen... met groot verlies. Want, by gelyke kans op onvaststaan in beide
gevallen, heeft de aanhanger van het oude dít voor zich, dat hy minder kracht
verspilde aan het streven naar niet bereikte verbetering, en alzo beter dan de ander
is voorbereid tot den stryd die hem wacht, als hy - voortgaande op zyn wyze
gemoedelyk naar waarheid te streven - tot het ware Liberalismus zal zyn overgegaan,
waaraan hy, reeds vóór dien overgang, nader stond dan de zeer velen wier
vryzinnigheid slechts van negatieve waarde is. De beste stryders voor waarheid
moeten worden aangeworven onder hen die - al ware het tégen ons! - blyken gaven
van oprechtheid, consequentie en moed.
Ik hoop dat het noemen van namen niet altyd odieux zal gevonden worden, en
veroorloof me dus, ter toelichting dezer mening, te wyzen op een man dien ik hoger
schat dan de meeste myner zogenaamde geestverwanten - accusatief in alle
betekenissen! - op den heer Alberdingk Thym. Hy is één geheel. Uit elken regel van
zyn hand ademt ons een middeleeuwse wierookgeur tegemoet. Zyn politieke en
godsdienstige gevoelens, de architectuur zyner frazen, de eigenaardigheid van zyn
bewysvoering, de keus der onderwerpen die hy behandelt, zyn styl - hy is namelyk
een der zéér weinigen die 'n styl hebben - le mauvais... style est de n'en point avoir,
zeg ik, met wat verandering, Andrieux na - z'n spelling, zyn oordeel over
geschiedenis, zyn opvatting van kunst, en nog iets dat ik nu niet noemen wil, maar
dat ik hem zelf wil zeggen, als hy 't verlangt... alles is gotisch in dien man, alles
consequent, ergo: alles eerlyk, dat is, in hoge, zuivere betekenis, en met terugzicht
op onze definitie van het woord: liberaal.
Ik hoop dat myn ‘geestverwanten’ ter wille van de zeer accusatieve duidelykheid
dezer noot my de betrekkelyke duisternis van de vorige vergeven zullen.
Ik zeide dat vryzinnigheid een aanvang neemt in meningen, of wellicht reeds in
indrukken. Zonder me nu te verdiepen in het
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moeilyk nasporen van de wyze waarop wy opiniën vormen - wy hebben daaraan
minder deel, dan onze eigenliefde bekennen wil - en vooral zonder den misschien
onbeperkten invloed na te gaan, dien onze vochtmenging uitoefent op het
zedelykheidsgevoel, meen ik toch te mogen vaststellen dat het temperament een
grote rol speelt in de keus tussen de beide hoofdrichtingen waarin onze maatschappy
verdeeld is.
Het is vaak kluchtig op te merken hoe velen door uitwendige omstandigheden,
door opvoeding of omgeving, door maatschappelyk standpunt, soms ook door
onbewust toegeven in eigenbelang - ik spreek thans niet van huichelaars, by wie
dit niet onbewust geschiedt - in voortdurenden stryd zyn met hun eigen indrukken.
Ik ken ‘behouders’ die, in den grond van hun hart, de liberaalste mensen van de
wereld zyn, en ‘vryzinnigen’ zó stastokkerig vastgeroest in de dorheid van hun
gemoed, dat ik hun overlopen naar 't kamp van den vyand, als een ware aanwinst
zou beschouwen.
Het is immers, om aanspraak te mogen maken op den rang die vryzinnigheid
inderdaad geeft - wie dit betwyfelt, vrage zich af in welke categorie hy: gebonden
zinnen zou classificeren? - 't is immers daartoe niet genoeg dat men over zekere
punten van staatkundig of polinomisch belang, in mening overeenstemme met de
liberale party van den dag? Er kan toch, naar ik meen, gevorderd worden dat het
gemoedelyk streven naar waarheid en de eerlyke toepassing van het gevondene
zich openbare in het dagelyks leven, dat sedert de ontwikkeling der dagbladpers,
zeer ten onrechte, gedurig meer op den achtergrond wordt geschoven om plaats
te maken voor zogenaamde politiek.

Sedert de ontwikkeling der dagbladpers - ik doel hier natuurlyk niet op onze recente
zegelafschaffing - en: na 'n paar eeuwen histoire-bataille. Ik geloof de oorzaak te
kennen, waarom couranten- en geschiedenismakers liever de vaak ten onrechte
aldus genoemde grote zaken behandelen dan verslag te geven of beoordeling van
burgerlyke gebruiken, zeden en voorvallen.
Er is belangstelling nodig. Hoe die te capteren, by gebrek aan talent?
Doodeenvoudig door de onderwerpen der beschryving in de haute-volée en aan
hoven te zoeken. ‘Prins zó of zó... gaat
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naar de baden.’ ‘Men beweert dat de heer... tszky te Berlyn een onderhoud met den
heer... witsch heeft gehad.’ ‘De president van Uruguay... heeft iets gezegd’.
Nu moet de rang van dien prins, de onuitsprekelyke namen van die twee heren,
't gewicht van dat Uruguays voorzitterschap aanvullen, wat den schryver aan
begaafdheid ontbreekt. Zo zal men steeds ontwaren dat kinderen die elkaar sprookjes
vertellen - op 't voetspoor van schryvers die dom genoeg zyn te menen dat er voor
kleine mensen een literatuur à part moet bestaan - liefst koningen tot helden hunner
verhaaltjes kiezen. ‘Is 't dan al niet mooi, schynen ze te denken, er komt toch van
'n prins in...’
- Is 't dan niet interessant, zegt de courantendirecteur, de man heet toch... witsch!
Ook in romannetjes van zekere soort wemelt het van hertogen, duchesses en
markiezen. De derde man is altyd van adel. Reeds als kind maakte my dit verdrietig.
‘Myn hemel, dacht ik, hoe kan ik ooit 'n prinses schaken of reuzen doodslaan...
niemand zal zich met me willen inlaten.’ En ik schaamde my over onze meid die
niet eens 'n verruild koningskind was! Ook verontrustte het my, dat er in al die
verhalen nooit plaats was voor iemand die 'n nieuwe broek kon maken voor zo'n
vorst als de oude versleten was door lang zitten op den troon. 't Is waar, zo ‘sleets’
als ik - op de schoolbank - waren ze niet, die onbeweeglyke koningen, maar daaraan
schyn ik niet gedacht te hebben... Nóg verheugt het me, dat de voorgewende toeleg
der schryvers om my te verzadigen met zúlke lektuur, nooit gelukt is. Men vindt
overigens dat speculeren op pretense hoogte, ter bedekking van eigen
onvolkomenheid - de natuur repeteert zich altyd en overal - evenzeer in kunstenaars
als in schryvers. In de middeleeuwen hadden schilders en beeldhouwers den moed
niet, andere poppen voort te brengen, dan dezulken welker hemelse waardigheid
de fouten in proportie, houding en koloriet, heiligen kon in de ogen der beschouwers.
Een te lange Joannes... was altyd Joannes, de meest geliefde leerling des Heren.
Was Maria wat dik, wat krom, wat hoog in de schouders... wat nood! Ze bleef
gebenedyd, de lieve Moeder Gods, en vol van gratie, al zag ze er op 't ogenblik wat
malgracieus uit. Geleken de vleu-
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gels der Engelen op 'n ganzevlerk - ik zie niet in, waarom ze daarop niet zouden
mogen gelyken - om 't even, zy waren de boden uit den Hemel! Zo'n prestige kleedt
'n pop.
En die Hemel zelf! Elke beginner in de kunst begreep als z'n meester en misbruikte
erger dan deze de betrekkelyke waarheid dat 'n massa wolken minder behoefte
heeft aan stipte opvolging der wetten van perspectief, dan een straat of binnenkamer.
Niets makkelyker overigens dan Hemelvaarten en Laatste-Oordeels. 't Is of de
kunstenaars - als Apèl verscholen achter hun doek, maar om andere redenen - ons
toeroepen: ‘ei, vaart hy niet goed op, meent ge? Welnu, ópvaar gy me dan eens
vóór! En dat Oordeel... weet ge 't beter? Hoe zal 't dán zyn volgens recht, laat me
eens zien!’
Ze wisten, die... industriëlen, dat niemand de crepida tonen kon die hier
massgebend wezen zou. En ze wilden wel zo.
Industriëlen, zeide ik. Ja, want de kerk, die wolken en gebrek aan proportie
gebruiken kon - verdraaide ledematen soms ook - betaalde!
Dit laatste geldt, met al zyn gevolgen, evenzeer voor de zogenaamde grote
meesters in de latere middeleeuwen, als voor de brekebenen uit het vorig tydvak.
Ook zy misten byna geheel die hoofdeigenschap van den waren artist: onafhankelyke
oorspronkelykheid. De kunst was nu eenmaal in een heilig spoor, en bleef er in. Ik
ben dan ook zo vry, veel roem van schilders en beeldhouwers, als een gevolg te
beschouwen van kunstkopersreclame, een stelling die reeds hierdoor enigszins
wordt bevestigd, dat er mode heerst in ‘'t mooi vinden’. Wie acht slaat op de
veiligheidsconditiën - style courtier is hier volkomen op z'n plaats - van grote
schilderyverkopingen, zal kunnen opmerken, dat de waardering van ‘genieën’ door
de kenners zelf, die genie-diplomen uitreiken, als zeewater en koffieprys, aan eb
en vloed onderworpen is, 't geen die ‘genieën’ - nog al gepast alzo - in den
effectenhoek terugdringt, waarin ze voor een zeer groot deel thuis horen, en die zy,
zonder onware ophemelary, nooit zouden verlaten hebben.
De meeste dier kunstenaars waren ambachtslui, en wie in hun arbeid iets hogers
meent te ontdekken, is óf onder de biologie der mode waarvan ik sprak óf onbewust
de tolk van z'n eigen
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gemoed dat hem vóórzegt: wat hy zelf zou voelen by 't scheppen van zo'n kunstwerk.
In beide gevallen is waarschynlyk z'n oordeel onjuist, en zeker onzuiver gemotiveerd.
Ik hoop dit later met terugzicht op Idee 30 aan te tonen zodra ik in myn Ideeën een
nummer wyd aan kunstbeschouwing in zeer uitgebreiden zin. Ik zal wel genoodzaakt
zyn - gemoedelyk naar waarheid zoekende - by die gelegenheid de ruwe hand aan
een paar kroontjes te leggen, en me daarby niet bepalen tot Heilige fouten alleen.
De kunstenaars hebben zó lang in wolken gehandeld, dat ook hun binnenkamers
in de war zyn geraakt, en de rest! Voor den eis van dit betoogje was slechts nodig
te wyzen op de doorgaande neiging tot hoog-grypen, om van juist-vatten verschoond
te blyven. En we spraken van schryvers... die wolken schilderen op hún manier.
Ligt er niet een zelf-afgegeven testimonium paupertatis in die hebbelykheid om z'n
modellen altyd zo vér, zo hóóg te zoeken? Waarlyk, er schynt tot het hineingreifen
ins volle Menschenleben meer moed en bekwaamheid nodig, dan den meesten
gegeven is. Maar waarom dan niet, als men Goethe's raad minacht, of niet opvolgen
kán, metselaar geworden op den raad van Boileau?
Na de histoire-bataille onthalen ons de dagbladschryvers - slecht gebekte
papegaaien als ze zyn van 't voormalig ras der geschiedenismakers, dat uitgediend
heeft - op histoire-ministre. 't Spreekt vanzelf, dat zy, als de vorsten en prinsen óp
zyn - en, in onzen onkoninklyken tyd, gewoonlyk reeds lang vóór die op zyn zogenaamde staatslieden ter versnapering aanbieden, als surrogaten van talent.
‘Graaf Bismarck is naar Varzin, en heeft daar gejaagd’. ‘Men is in welonderrichte
kringen van oordeel dat graaf Taaffe misschien zou besluiten de staatkundige
loopbaan vaarwel te zeggen.’ Die tweede graaf heeft dus genoeg van 't jagen, naar
't schynt. ‘Er wordt verzekerd dat graaf Van Beust...’ Ziedaar drie graven in 'n paar
regels, lieve lezer. Ik denk dat ik nu wel waard zal gekeurd worden intrare in corpore
docto van de kranten-redacteurs. Ik beloof u, elken dag een onnoemelyk getal
hooggeplaatste voor- en onderwerpen te behandelen, en zal daarby zo weinig
mogelyk misbruik maken van Molièrisch latyn.
Na de ministers... de parlementen, een ware bonne fortune voor
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sommige heiligen-schilders in onze dagbladen. ‘De heer A. beweerde, de heer B.
meende, de heer C. kon niet nalaten, de heer D. zou 't woord niet genomen hebben,
de heer... Z hield z'n mond’, en dat is dan ook vaak 't minst verkeerde wat er in zo'n
praatcollege - waar de res publica niet goed behandeld worden kán - gepresteerd
wordt.
Is reeds die zucht om quasi-belangryke zaken te geven, in plaats van belangryke
opmerkingen over zaken, af te keuren in landen waar men dan toch z'n modellen
of sujetten intra muros zoekt, het wordt nog bespottelyker, wanneer men - en vele
Hollandse couranten doen dit - z'n medeburgers gedurig onthaalt op faits et gestes
van vreemdelingen. 't Is den Pruis geheel onverschillig of... ski met... witsch heeft
gesproken, maar eilieve, den Nederlander gaat het nog minder aan. Durft men zich
nog verdedigen met geloof aan werking van den versleten truc: er moet zeker wat
achter zitten, anders zou de krant het niet meedelen? Nu, heren schryvers, ik zeg
u dat uw lezers - wat ik dan overigens tegen hen hebbe - dát poppenspel ontwassen
zyn. Dat ze veel van u aannemen, dat beter achterwege bleef, is waar. Dat ze vaak
klank voor zin houden, is waar. Dat zy aan die zinledige voddery de eer geven, die
zou toekomen aan gezonde taal... 't is óók waar. Doch, ik bezweer u by 't
eerbiedwaardig cyfer van uw abonnentental, zoek uw onderwerpen niet altyd buiten
de grenzen! De bespotting der behoefte aan voedsel voor de ziel is reeds wreed
genoeg, al bezwaart men haar niet door 'n toevoegsel van kleinstädtische minachting
voor onbeduidendheden die thuishoren op eigen grond.
Of is 't misschien, nietigheid gelykstellende met nietigheid, nóg gemakkelyker die
op te vissen uit vreemde couranten, dan ze te sprokkelen op eigen terrein; zou dit
laatste u nog te zwaar vallen, o Sybarieten? Moet de voddery nog voddiger gemaakt
dan ze reeds was in 't land van haar geboorte, door vertaling? En wélke vertaling,
goeie goden! Waarlyk, ik gaf me nog liever de moeite bekwaam te worden, dan zó
te sukkelen.
Er wordt vaak geklaagd dat er in ons landje gebrek bestaat aan ‘public spirit’. Ik
geloof ten rechte. Maar wie nu meent daarin verandering te brengen door het
dagelyks opdreunen van uitge-
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knipte courantenberichtjes over personen wier gaan of komen met de Staatkunde
niets te maken heeft, bedriegt zich, of ons, op gelyke wyze als iemand die beweerde
les in de kookkunst te geven door praatjes over 'n keukenmeid.
En zelfs by behandeling - mét talent ditmaal - der zaken van inderdaad staatkundig
belang, loopt de schryver gevaar, de door hem vermeden fout te doen begaan door
het merendeel der lezers, op hun beurt neiging voelende eigen onbeduidendheid
te verheffen, door het kennisnemen van voorstellen of beschouwingen die in de
algemene opinie een paar octaven hoger staan dan de praatjes van den dag.
- Hm, hm... dat Oostenryk! zegt vader Kappelman by 't neerleggen der courant,
en ziet met minachting neer op Oom Kappelman, die in een gelyk levensmoment
slechts: ‘hm... hm... wat 'n brand in de Saliestraat!’ wist te zeggen.
Myn eerste opmerkingen hieromtrent dateren van 't jaar '30. In dat jaar namelyk ge zult erkennen dat ik toen enigszins het recht had nog dommer te zyn dan nu deed ik m'n intrede in de... politieke wereld, had ik haast gezegd. Ik bedoel dat ik
in September 1830 leerde hoe men er toe komt om met 'n welgeplaatst: hm... hm...
voor 'n knap man door te gaan.
Myn leermeester in 't vak van knap-schynen was onze tuinman, d.w.z. de man
die tweemaal 's jaars met 'n kappersschaar ons bleekveld... haarknipte. Veel groter
dan m'n hoofd was 't niet. ‘In dien man zit meer dan men denkt’, had ik horen zeggen.
Misschien drukte ik myn grondeloze bewondering reeds uit met 'n: ‘hm... hm... die
tuinman!’ maar dit herinner ik me niet. Wel echter, hoe nieuwsgierig ik was naar het
museum van zeldzaamheden dat er scheen verborgen te zyn onder 't glimmend
mouwvest van baas Franssen.
Ontdekken, indringen, doorgronden als 't mogelyk is... of ónmogelyk, was altyd
myn zwak.
Baas Franssen knipte, en ik stond er by.
En ik vraagde hem... of hy van appelen hield? Want ik had er een, en wilde die
gaarne offeren om den man te bewegen my toegang te verlenen tot zyn binnenste
binnenkamer.
Later heb ik bedacht dat ik in dezen gewichtigen stond wel iets
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van Satan moet gehad hebben... wat de verlokking met ooft aangaat, want overigens
was ik een goed jongetje...
Maar ik kan niet zeggen dat baas Franssen veel op Eva geleek, zoals ik haar
gezien had op een der eerste bladzyden van Flavius Josephus, myn lievelingsboek.
Bovendien de tuinman had nog meer kleren aan dan z'n mouwvest.
Maar wél als Eva, hy nam den appel:
- Met plezier, jongeheer... voor m'n kleinen Dirk.
En hy knipte voort.
En ik wachtte...
Och 't was zo hard. Ik had zo graag dien appel zelf gegeten.
- Je lykt verkouwen, jongeheer...
't Is waar dat ik hoestte, maar 't was omdat ik niet wist hoe ik de verleiding moest
doorzetten. Men ziet dat ik op m'n tiende jaar nog geen complete duivel was. Diabolus
fit, non nascitur.
- Je moet je moeder vragen om bruine suiker in een rammenas... Nu, dát wou ik
ook wel. Maar 't andere, dat ándere.
- Verkouden is enrhumé in 't Frans, zei ik, en, wel beschouwd deed ik daar by
anticipatie na, wat ik van hem nog leren moest. Ik scheen een duister besef te
hebben dat onwetendheid of onkunde zich wichtig maken kan, met 'n klinkend woord.
Misschien redeneerde ik by intuïtie aldus:
- Als hy merkt dat ik reeds Frans versta, zal hy my toegang geven tot de
geheimenissen van zyn gemoed, die voor profanen ontoegankelyk blyven. Want,
was er gezegd, ‘in dien tuinman steekt meer dan men denkt’.
Maar hy liet me troosteloos staan, naast het bleekveld, vóór den reeds gesloten
Isistempel zyner verborgenheden.
En hy knipte! Ik kon de grasjes wel tellen, die er overbleven.
- Zie zo, dat 's 'n paar dubbeltjes verdiend, riep hy, bergde 't gras in een zak,
sjorde dien toe, bond er z'n schaar aan, en vertrok, zeggende:
- Maar nu moet je 'r niet inlopen, mannetje, want de worteltjes zyn teer, en de
grond is week.
Dat noemde hy grond! 't Was modder, - of erger. Het arme bleekveld, dat beneden
de oppervlakte van het Y lag, kon 't niet helpen, dat er elk jaar nieuw zaad moest
gekocht worden by Tornaar op de Bloemmarkt. En dat dit zaad scheutjes gaf... 't
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was ál te goedig! Ik had het niet gedaan, met al de zachtheid die me tot speelbal
maakte van m'n kleine omgeving.
Daar ging hy, baas Franssen met z'n zak, z'n schaar, z'n onontdekte wysheid en
myn appel.
Gelukkig had de man een zwak, dat niet verborgen blyven kon omdat hy er mee
pronkte. Hy was à cheval op de administratie, en hield van omslag, iets dat men
meer vindt by administrateurs.
Nooit nam hy voor z'n arbeid terstond geld aan.
- 't Heeft geen haast, zeide hy, ik zal wel met de rekening komen.
En die solemnele komst...
Lieve lezer, ik hoop dat ge liberaal genoeg zyt, my te vergeven dat ik u op die
tuinmansgeschiedenis onthaal. Wat ik vertel is wáár, en ik deel u dat zo goed mede
als my mogelyk is. Bedenk dat er - indien ik myn données hoger zocht - zou moeten
gelogen worden want ik kende geen enkelen Prins in die dagen, geen... -ski, geen...
-witsch, geen graaf, geen minister, niets van die soort. De hoogstgeplaatste
persoonlykheid in myn omgeving was een klein jongetje wiens grootvader in
Jeruzalem geweest was, in de prachtige functie van kamerdienaar by 'n Engelsman.
Ik moet bekennen dat ik hoog opzag tegen zo'n afstamming, maar daar ik overigens
van dat kind me niets herinner, dan dat het zere ogen had - iets wat stipt genomen
voor een courantenbericht voldoende belangryk wezen zou, en, wie weet! misschien
een nogal pretentieus plaatsje zou innemen onder de telegrammen - nu, al wat ik
van die celebriteit te zeggen heb, weet ge nu toch al.
By mangel aan hoger relatiën moet ik alzo terugkeren tot m'n tuinman, den
administratieven baas Franssen die nog altyd voortging ‘meende men’ meer in zich
te verbergen dan ‘men meende’.
- Ja jongeheer, had hy me eens gezegd, je weet niet wat dat beroep van tuinman
'n ‘schryfelyk’ vak is.
Dat verzekerde hy me, vóór den appel, en vóór ik, aangehitst door zucht tot
ontdekken, besloten had de gordyn op te lichten waarachter hy z'n ziel verborg.
Anders hadde ik misschien die schryfelykheid gebruikt als preliminaire poging tot
toegang der goed bewaarde vesting. Ik had hem den verjaarswens kunnen

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

356
tonen dien ik voor onzen M'sjeu schreef, en misschien had de schryfelykheid van
myn vak als schooljongetje, hem genoopt tot iets als broederlyke neerbuiging. Emollit
mores, zou 't dan geweest zyn, 't geen dan ook de algemene strekking van zulke
m'sjeus-verjaardagen is.
Maar na 't verzuimen van die gelegenheid - non semper sapimus op ons tiende
jaar, moet ge denken - bleef me niets over, dan den gewichtigen Zaterdag af te
wachten, waarop hy 'n gulden of zes byeenzamelde in ruil voor 'n paar honderd
kwitantiën.
Ik zie ze nog!
Ziehier de onze, of nagenoeg:
‘Aan den welidele hier, voor Uedele debit voor Uidele bliek vel geknip en
druive uigeknip...’
Ach ja, er stond een wingerd in die modder... daaraan dacht ik niet zo-even, toen
ik van 's mans arbeid sprak. Hoe die arme druivenboom 't daar uithield? Lees verder.
Dus druiven uitgeknipt, en:
dooie kat gelever en begrave op de winger z'n wortel en vier zooie geleg,
en takke geknip en opgebonden voor Uidele
debit... Gulde 0 stuiver 6
Somma... Gulde 0 stuiver 6
In dank veldaan op dato
Uidele
Franssen
tuinman.
Dien eerstvolgenden Zaterdagmiddag loerde ik op myn slachtoffer, met de
boosaardige koppigheid van 'n publiek ministerie. Er was iets als wellust in de
*
begeerte die tuinmansziel te verkrachten.
Daar kwam hy. Ik drong de meid, die de deur opende, op zy en nam de kwitantie
aan, in myzelf zwerende dat hy de zes stuivers niet hebben zou, voor-i z'n wambuis
had ontsloten.
Onjuist gezworen, want de man droeg een lange jas ter illustratie van de
plechtigheid zyner Zaterdagse ambitie.
Nu, met myn ambitie - geen rondgang ditmaal - zou 't er slecht hebben uitgezien
als niet juist de ‘krantombrenger’ de Haar-

*

Ik ben zo vry by deze gelegenheid sommige lezers - hen die van lezen een studie maken te verwyzen naar het begin van Idee 517.
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lemmer had afgegeven, terwyl ik naar binnen was om de zes stuivers te halen.
Baas Franssen had de krant aangenomen en las...
- Je neemt ommers nie kwalik, jongeheer? Ik ben 'n man die van polletiek hou.
Ik wou m'r 's efe sien...
- Ga je gang, baas, zei ik, heel bly dat ik wat uitstel kreeg in 't leveren van de
dosis heldhaftigheid, waartoe myn eed me verplichtte, maar die me, nu 't op stuk
van zaken aankwam, wel wat groot voorkwam.
Ik geloof dat ik me op dat ogenblik met de helft van m'n appel zou hebben laten
afkopen.
Maar m'n gelukkig gesternte bewaarde my voor eedbreuk. Myn Jericho gaf zich
over, voor ik de trompet blies. Van zevenmaal om den tuinman heen te wandelen,
was geen spraak geweest. Het gangetje was nauw, en bovendien, hy leunde tegen
den wand. En 't hoefde ook niet: Isis betrad den drempel.
- Jongeheer, die Brabenjers, die Brabenjers!
- Zo, baas? zal ik gezegd hebben met aanmoediging in stem en blik...
Gut, de appel die ik hem gaf, was byna gaaf. Ik had er ternauwernood ééns in
gebeten... heel eventjes.
- Ja, jongeheer. Onse koning is Fader Wullem, sieje... dâ's onse Wullem...
- Ja, baas = kom er uit, Isis!
- Hm... hm...
't Was een bellefleur geweest!
- Ik sel je segge hoe de saak is, jongeheer...
Goddank!
- Se binne meuters, sieje, se binne allemaal meuters...
- Zeker, baas.
- En se motte nie denke dâ'k 't nie weet. Se verraje de koning. En de prins... nou,
onder één deke mê De Potter, wat ik je seg. En die lord Grey is ook 'n verrajer. Se
*
moste al die kerels ophange, dâ moste se, en die Soké ook of hoe hiet de vent, en
**
nou wille se'n koning uit Frankryk , 't sel wat wese, so'n Fransman! Se moste alles
ophange, dâ's m'n affies...

*
**

Surlet de Choquier.
De hertog de Nemours, zoon van Louis-Philippe.
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- Hier is je geld, baas.
Ik begreep nu, à peu près te weten ‘wat er in dien man zat’. Ik had hem vervoerd.
Dat is waar. Maar... nog een zegepraal van die soort. Zie 't vervolg in voce: Pyrrhus.
En hiermede, lieve lezer, eindig ik de episode over baas Franssen na u nog even
gezegd te hebben dat hy, dankende voor de prompte betaling, en na aanbeveling
in ‘gunst en recommandatie’ de stoep aftrad, onder 't mompelen van een
veelbetekenend:
- Hm... hm... die prins!
Het doet me genoegen dat de economie van dit verhaaltje my toeliet te eindigen
met een personage van vorstelyken bloede, welker rang my verdedigen moge tegen
lezers die, met ostentatie van self-respect, my bevitten, omdat ik laag by den grond
bleef, en maar 'n binnenhuisje uittekende, heel onrafaëllig.
‘Er komt van een prins in’, mag ik nu kinderen en couranten nazeggen, en al zy
dit maar heel beiläufig... non omnibus licet intieme kennissen te hebben in de...
tski's of... witschen-beau monde te Corinthe. Wie niet over gravinnen kan beschikken,
moet zich met het verleiden van ouwe tuinlui behelpen. Ut exemplum docet.
Zou er uit dat voorbeeld nog iets anders kunnen geleerd worden?
Ik geloof, ja.
Misschien dit, dat men, mits onder zekere gegevens, om belangstelling te wekken,
al die prinsen,... witschen en gravinnen best ontberen kan, wat ik eigenlyk bewyzen
wilde.
- Hm... hm... dat Oostenryk! alzo, en:
- Hm... hm... die Cobden, die Schulze-Delitzsch, die Cavour, die Rochefort, die
Gambetta, zeggen de... liberalen.
De fout waarop ik doel, is in alle klassen der maatschappy doorgedrongen.
Natuurlyk. Men vindt overal personen die behoefte voelen aan dusdanige
uithangbordjes voor hun slecht voorzienen winkel. En 't ergste is, dat die
hebbelykheid door de soort van couranten die ik bedoel, veroorzaakt en voortgeplant
op zogenaamd politiek terrein, zich insgelyks vertoont en welig tiert in een andere
orde van zaken, die méér beduiden dan politiek.
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Boven de Staatsburger staat de Mens.
En al zy het nu, dat velen met de zeer gewone, slordige opvatting der betekenis
van woorden - 't geen de taak van een schryver zo moeilyk maakt! - zich verbeelden
dat... ismen en... anen alleen thuis horen op 't deftig gebied van onbegrepen
Staatswysheid, en dat alzo het zweren by een courantendreun geen verder nadeel
teweegbrengt dan oppervlakkigheid in het beoordelen der res publicae... zy bedriegen
zich!
Alles is hier weer, gelyk immer, in alles. De extensie van 't publiek leven, zó als
ze plaats greep, kon niet missen nadelig te werken op intensiviteit, en tevens - dit
is een der sequelen van de stelling: dat het dagelyks leven ten onrechte op den
achtergrond is gedrongen door het zogenaamd politiek - op het ethisch en aesthetisch
gehalte onzer maatschappy.
Want de dreunmanie, het zoeken naar sibbolethjes, naar 'n se-te-ne-me-stelseltje
wordt meer dan ooit toegepast op de zeden, die wat meer beduiden dan wet!
Dát ook hebt gy gezegd, moedige, eerlyke, edele Jezus!
En al smaadde men u...
Wreder gewis dan zy weten konden, die iets meedelen uit uw leven, omdat ze
bot waren tot het besef uwer gevoeligheid!... en al geselde men u, en al werdt ge
gekruisigd - jaren lang, maar op Golgotha voor 't laatst - by 't handgeklap der
Schmoels die u wierpen met hun drek, omdat gy hen hadt weggezweept uit Jehovah's
tempel...
En al bespotte men u, na uw dood, op een wyze die den wrok uwer tydgenoten
byna stempelde tot goedigheid...
En al trachtte men 't herdenken aan uw woorden te verstikken in wolken van
wierook, te smoren onder hopen steens, onder kerkstichting en kerkenbouw, onder
dogma, katechismus, piëtisme, inquisitie, protestantery en ‘modern’ zalfgekwak...
Tóch blyft uw voorbeeld leven, om den arme die zo verlaten alleen staat onder
z'n omgeving als ter aanmoediging toe te roepen dat hy niet alleen staat in de
geschiedenis der mensheid.
Ook gy hebt gedonderd tegen 't ‘Here, Here’ roepen, den dreun van uw tyd.
Maar 't is niet tegen 't Here-geroep dat in onze zeer liberale da-
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gen wel wat wegsterft in de verte, dat ik in deze vertoogjes optreed.
De Farizeeën hebben 't tegenwoordig moeilyk genoeg te verantwoorden, en 't
held-zyn tegenover die lui is wel wat commonplace geworden, vooral sedert men
tot het makkelyk voeren van den stryd, op Molières verkeerd voorbeeld, het
huismiddeltje toepast om elken vyand tot 'n Tartuffe te maken... een soort van
huichelaars, die ik al áánkon vóór m'n slecht beloonde verkrachting van baas
Franssen. Ook dat ontmaskeren van valse vroomheid is een dreun. Dat men met
zo iets ‘clericalen’ uit de kamer weert, kan waar zyn. Dat het voor sommige dominees
en diakenen onpleizierig is, kan ook waar zyn. Maar dat zo'n goedkope taktiek ons
niet vooruithelpt op den weg van verbetering, van een liberalismus dat in gemoede,
d.i. zonder den minsten eerbied voor dreun-litanieën, naar waarheid streeft, is ten
derden male waar.
De Farizeeën hebben 't tegenwoordig moeilyk genoeg. De Sadduceeën liggen
aan de beurt, zy die opstanding van den geest loochenen - nu, dát kan juist
geloochend zyn - en aan hun ongeloof verplicht menen te wezen den gehelen geest
der mensheid te smoren. Dat 's iets anders, heren!
Ja, de Sadduceeën... en erger soort.
Wie tegenwoordig geen paar dozyn Jezuïeten en al dan niet geest-opstaande
dominees gescalpeerd heeft, loopt gevaar geen bruid te krygen, en misschien weldra
geen brood.
Stryders, er wonen gevaarlyker vyanden in andere streken!
Daarheen, daarheen! De grens over, de prairie in, voort, voort, met opgeheven
strydbyl, doodgeslagen wat zich verzet, doorgedrongen tot in het hart van 't vyandelyk
kamp... alles te vuur en te zwaard vernield...
Vergeef me die lelyke beeldspraak. Ik las dezer dagen 't verslag der Nederlandse
heldendaden tegen een negerdorp. Er blyft van zulke lectuur altyd wat zitten.
Voort dus!
Lezer, staat ge my toe, u den weg te wyzen by dien veldtocht? Ik beloof... scalpen.
Scalpen genoeg om u in de ogen der meisjes van uw stam te stempelen tot lion van
de eerste soort.
En - goddank, de beeldspraak is uit - ik verzeker u dat ik me zo
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duidelyk zal uitdrukken als my mogelyk is. Is het te veel gevergd, indien ik u voorstel...
Ik moet het zeggen.
Mag ik er enigszins op rekenen, lezer, dat gy u zult inspannen om te leren lezen?
Dat is onbeleefd!
Misschien. Maar de vraag is, of ik oorzaak heb tot al die onhoffelykheid?
Ik meen, ja.
De vorm, waarin ik myn klacht over dat ongelukkige ‘niet lezen kunnen’ inkleed,
vindt in die mening reeds enige verschoning, maar ze wordt verontschuldigd en
zelfs noodzakelyk gemaakt door het feit, dat ik begonnen ben de Nederlanders aan
't lezen te helpen, op geheel ándere wyze dan door ruw verwyt. En dat doe ik nog,
in deze betoogjes... zie baas Franssen met z'n dooie kat, die 'n soort van patjol
beduidt, om wat aandacht te vragen voor 't se... pe... a: spa, dat er by staat. Dat nu
sommige kinderen meer naar de printjes kyken, dan naar den tekst, is myn schuld
niet.
En nog iets over den vorm, waarin ik myn denkbeelden tracht aanschouwelyk te
maken. Op den voorgrond staat, dat ik poog wáár te zyn. Dat streven stemt tot ernst.
Ik bén dan ook ernstig, tot het treurige toe. Maar, wanneer me onder 't schryven
invalt, dat myn woorden gelezen worden door A, B, C en een groot deel van het
alfabet, de exemplaren die met hun allen ‘Publiek’ uitmaken, dan blyft me dikwyls
geen keus dan tussen 't neersmyten van de pen, met verslikten vloek, en - als minst
gebrekkige uitdrukking van smart - het bitter sarcasme, waarin ik, volgens Huet,
een virtuoos wezen zou. 't Kan waar zyn, want ik heb veel geleden.
Zodra ‘men’ zal hebben leren lezen, zal men dit inzien, en misschien staat er
eenmaal iemand op, die tot het besef komt, hoe gebrekkig ook myn
lydensgeschiedenis moet samengesteld zyn, bewerkt als ze waarschynlyk wezen
zal door tot dien arbeid onbevoegde jongeren.
Om ‘Publiek’ te bewyzen, dat deze klacht geenszins de strekking heeft te stemmen
tot deernis - een poging, die dan ook tamelyk
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onnozel wezen zou, wyl ik daartoe op meer intelligentie zou moeten kunnen rekenen,
dan zich tot heden toe aan my openbaarde - gun ik my het genoegen, op de meest
solemnele wyze te verklaren, dat myn geringschatting van ‘men’ nog steeds op 't
peil bleef, dat ik met ronde woorden genoemd heb in de Minnebrieven. Ik erken,
dat deze verklaring overbodig is. Hoe vaag Mr ‘Publiek’ zy in meningen, hoe slordig
in gevolgtrekkingen, hoe jongensachtig-dom ook in oordeel, één gegronde overtuiging
zal wel de zyne wezen, dat hy steeds met onbegrensden yver zich onthield van
alles wat my de geringste aanleiding zou kunnen geven tot revisie van myn vonnis.
Neen, ‘Publiek’, ik klaag niet. Integendeel we waren zo-even in de buurt der
Roodhuiden... restons-y. Ik heb er lust in, u door bar verwyt op te hitsen tot feller
*
marteling... u die niet lezen kunt!
Tracht dát te leren.
Nog ééns: dat is onbeleefd, ruw?
Eilieve, als 't wáár is?
Laat ons zien óf het waar is?
Ik verzoek verschoond te blyven van advokatige schermutselingen over de vragen:
Wie is ‘Publiek’ en wat noemt ge: ‘lezen kunnen’?
Ik neem die beide termen in den zin, als daaraan gewoonlyk wordt gehecht door
lieden, die in gemoede naar waarheid zoeken, en voorzoverre hier naar 't oordeel
van zúlke personen te pas komt. Met advokatery van de ordinairste soort laten we
ons niet in. Dit is een onkruidje, dat zelfs uit de onwaarheid-kwekende broeikastjes
van debating-clubs en dispuut-kollegiën moest geweerd worden.
Met ‘Publiek’ bedoel ik niet de twee-, driehonderd mensen, die zonder enig punt
van aanraking toevalligerwyze by elkander zitten in den schouwburg.
‘Publiek’ is my niet elke lezer, die 'n boek van my in handen neemt, noch al de
lezers tezamen genomen, noch ook een stipt te bepalen deel daarvan.

*

Marteling! Onder 't bewerken van dit stuk, ontving ik het bericht, dat myn gezin - ten derden
male nu - door armoed uit myn ‘Vaderland’ verdreven werd. Ik deed wat ik kón om dien slag
te voorkomen... helaas!
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Met ‘lezen-kunnen’ heb ik niet het oog op dát onderdeel der verwonderlyke
knappigheid onzer natie, die haar in staat zou stellen een proportioneel groter
*
contingent briefbestellers te leveren dan byv. de franse.
Dit nu vastgesteld zynde, beweer ik het recht te hebben Mr Publiek te verwyten,
dat hy niet lezen kan.

*

Onlangs werd in den Senaat verzekerd - en zonder tegenspraak - dat het aantal Franse
onderdanen van Napoleon III, die in 't geheel niet lezen kunnen, en dus reeds in dit opzicht
ongeschikt zouden wezen voor briefbestellers - al waren ze er overigens bekwaam toe, wat
ik niet weet - een derde deel der bevolking bedraagt. Het spreekt vanzelf, dat ik dit een
ongunstig verschynsel noem. Maar wy die vaak bluffen op onze leesstatistiek, vergeten
meestal, dat schaarste aan kruisjes in de registers van den burgerlyken stand, en by de
inschryving van lotelingen, geen doorslaand blyk is, noch van beschaving, noch zelfs van
bekwaamheid. Of men in Frankryk behoorlyk lezen kan, in den zin dien deze woorden in
onzen tekst hebben, laat ik daar. Maar zeker is het, dat er in dat land meer gelezen wórdt,
hetgeen 't vermoeden wettigt, dat ze daarginds beter lezen, want indien het begrip te kort
schoot, zou 't genot spoedig ophouden, en dus 't gebruik ook.
En... ik heb zeer bekwame lieden gekend, die - in den laagsten zin van 't woord nu - niet
konden lezen. Het kostte den kolonel Poland veel moeite z'n naam te zetten. Wie nu meent,
dat de inderdaad grote verdiensten van dien hoofdofficier hier niet mogen worden aangevoerd
tot bewys der stelling, dat lezen-kunnen niet ‘alles is’ omdat Poland toevalligerwyze in z'n
hoedanigheid van sabreur, op zeer buitengewone manier, zyn gemis aan letterkundige
opleiding vergoedde, vrage eens aan oude Sumatranen, wie de controleur Thouloup was?
‘Die man is 'n heel bataillon waard’ heb ik den generaal Michiels horen zeggen, en 't was de
waarheid. Als Thouloup 't in z'n hoofd gekregen had, zich tot vorst van de Padangse
Bovenlanden te laten uitroepen, zouden wy, Nederlandse natie, hem niet van den troon
gelezen hebben, al zy 't dan ook de waarheid, dat de goede Thouloup zelf in 't geheel niet
lezen kon.
En anderen! Ik laat nu daar, in hoeverre de zogenaamde krygskundige bekwaamheden iets
beduiden - ik zeg, neen - maar wie anders meent, leze eens de brieven der ‘beroemde’
maarschalken Richelieu en Maurits van Saksen. En de eerste was geen vechtman alleen,
hy was in kritieke momenten gezant aan het Engelse hof, iets dat in zyn tyd meer beduidde
dan tegenwoordig. Maurits echter was ook in andere dingen onbekwaam - dit erken ik - als
z'n vader Augustus, die bovendien niet eens 't instinct van vechten had, met al z'n spierkracht.
Of, hoger gegrepen, men sla 't oog op de correspondentie van Napoleon, die meer was dan
krygskundige - omdat hy namelyk dit in 't geheel niet was, aan welke omstandigheid hy dan
ook zyn overwinningen te danken had - van den man, die met ere voorzat in den conseil
d'état, waar 't Code werd bediscussieerd, en daar den rechtsgeleerden Cambacérès verbaasde
door kennis, doorzicht en rechtsgevoel. Zo ooit een geschrift moet beoordeeld worden naar
den datum, dan mag het Code Napoléon op dit benificie aanspraak maken, een wetboek dat
naar hem werd genoemd om zyn standpunt misschien, maar dat ook zyn naam zou gedragen
hebben, indien 't peterschap het loon had moeten zyn der grootste verdiensten in 't
samenstellen.
Die Napoleon nu, schreef ellendig. En de brieven, die wy van hem te zien krygen, geven
daarvan slechts een onvolkomen voorstelling. Men heeft ze - dom genoeg - by 't drukken
gekuist. Ook schreef hy in de latere jaren zyns levens iets... minder vreemd. Maar men zie
eens zyn correspondentie uit den tyd van Arcole! Of, liever nog, uit de dagen toen hy Brienne
reeds, als officier, had verlaten, en den vryen tyd, vóór z'n definitieve plaatsing, te Ajaccio
doorbracht. Een in die dagen aan een Fransen geneesheer geschreven brief, waarin hy dezen
om raad vraagt voor een ongestelden oom, is inderdaad curieus. De dokter had moeite uit
die hanepootjes en slechte spelling wys te worden.
Orthografie overigens - een armoedig conventioneel wetenschapje, uitgevonden om zeker
soort van ‘bruggemannen’ in 't leven te houden - is nog niet lang in de mode. Ik wou dat ze
er alweer uit was. Taalkennis, een der helderste bronnen voor zielkunde en ethnologie, is te
kostbaar om zó verlaagd te worden tot 'n handwerk van de ellendigste soort.
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Ik wil in myn betoog daarvan laag by den grond blyven. Ik ga voorby, hoe men in
den Havelaar o.a. een pleidooi heeft gevonden tegen het Nederlands gezag over
Insulinde, en vóór vryenarbeid, die 'n 48er leugen is. Ik spreek nu niet van al den
onzin, die er in de Kamer werd en wordt uitgekraamd over Indië, nadat ik zó duidelyk
aantoonde, welke fout behoefte had aan verbetering. Niet over de mishandeling,
die men zich jegens my veroorlooft, ofschoon ik in de ogen van ieder die wél lezen
kon, aanspraak zou hebben op wat dank. Niet over al den laster, waaronder men o, vruchteloos! - my tracht te smoren, nadat er toch, indien men had kunnen lezen,
ten duidelykste zou gebleken zyn, dat ik een goed mens ben. Niet ook over de
ongerymdheid, dat men steeds voortgaat eer en beloning te gunnen aan lieden wier
schuld aan verregaande plichtsverzaking ik bewezen heb aan ieder die lezen kan.
Neen, ik geef nu eenvoudiger bewyzen. Als 'n koffiemakelaar, die monsters ‘steekt’,
wil ik 'n paar individuen... ten toon stellen. O, schrikt niet heren, ik vergat uw namen.
Het eerste monster, dat ik myn koffiemakelaar nasteek uit de
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zwellende ‘Publiek’-baal is... koffiemakelaar. Hém de prioriteit!
Ja, lezer, 't zy zo. De éérste persoon, de állereerste die z'n gevoelen lucht gaf
over den ‘Havelaar’ was een confrère van Droogstoppel, die 't courant-artikel, waarin
hy z'n confraters waarschuwde tegen 't kopen van het boek: ‘dat hy zich had
aangeschaft, in de mening, dat er van koffie zou inkomen’ - gy ziet het, juist myn
Batavus D. Ik was profeet - ondertekent: X, Y, of Z, met de byvoeging (letterlyk)
‘wonende in een fatsoenlyker buurt dan de Lauriergracht’. Myn Droogstoppel was
dus, na gestikt te zyn, verhuisd.
Kon die man lezen?
Hy klaagde dat hy ‘opgelicht’ was. De boekhandelaar te Amsterdam, die hem dat
werk leverde, verklaarde zich bereid hem z'n geld terug te geven. Ik behoef ook
diens naam niet te noemen, te minder dewyl veel lezers zich 't curieuse artikel in
*
dat krantje zullen herinneren en getuigen kunnen dat ik de waarheid zeg.
Steken wy onzen hollen monsterbeitel in een andere baal.
Een leraar aan zekere hogere burgerschool, ‘die myn talent bewonderde’ - dat
spreekt vanzelf - getuigde my zyn innige droefheid over dat lasteren van Jezus, in
myn ‘Kruissprook’.
Roep eens al de Rafaëls en Michel-Angelo's en Rubensen by elkaar, en bestel
'n passie, een serie van schilderyen, waarin de ene smart de andere opvolgt, aanvult,
verdringt, overtreft... zegt hun, dat de kerk zal betalen, niet kerkelyk slechts met
zaligheid en zilver, maar koninklyk ditmaal, met goud. Eis, dat de smart, die ze
schilderen, snydend, snerpend, vlymend, den toeschouwer overweldigend aangrype
door duidelykheid van voorstelling. Beding dat ze het lyden des mishandelden
kruisdragers schetsen met de scherpste lynen van hun stift, met de sprekendste
kleuren van 't palet. Vorder, dat zy de uiterste grens bereiken van een hoog opgevat
realisme, zó dat de toeschouwer een kreet

*

De ‘Havelaar’ handelt wél, en zelfs uitsluitend over Koffieveilingen, al ga dit niet alleen den
makelaars aan. Er staat - en dat is de conclusie van 't boek - ‘Nederlanders, indien ge niet
zorgt, dat deze dingen anders worden, dan zullen uw koffieveilingen er onder lyden’. Dat was
een beroep op... het hart der natie.
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van smart slake by 't aanzien van die smart... wegkrimpe van pyn by 't staren op
die pyn... neerzinke van weedom by 't medeondergaan van zóveel wee...
Meent ge, dat die beroeps-artisten u zullen leveren met hun kunst - och arm! wat ik in myn Kruissprook leverde met myn hart? Zy tekenden, schetsten, schilderden
de pyn... ik had die gevoeld, en wat ge laast, was geen gelukte kopie van
werkelykheid, het was de werkelykheid, lezer!
Waarlyk, er moet veel geleden zyn om zo'n kreet te slaken.
En men moet Jezus zeer liefhebben, om zo te voelen wat Hy leed, om met zoveel
kracht de Schmoels in 't vuile aangezicht te slaan, de Schmoels die hem werpen
met hun drek.
En dan komt er een ‘leraar aan de Hogere Burgerschool’ die 't kwalyk neemt dat
ik Jezus laster!
Kon die man lezen?
Ten derdenmale doe ik een greep in ‘Publiek’ en alweder kies ik iemand uit den
zogenaamd-beschaafden stand, een geletterd persoon, ditmaal, gediplomeerd zelfs,
een medicinae doctor...
Ik wil namelyk de aanmerking voorkomen, dat ik myn monsters van ‘Publiek’ by
voorkeur kies uit de onderste lagen der lading, beschadigd door jenever en gebrek
aan onderwys.
De man, die my ditmaal tot staal dient, was officier van gezondheid geweest by
de marine en had, om ook landmensen te mogen genezen, de doctorsbul verlangd
en verkregen na een colloquium doctum. We zullen die δὸξη eens van naby bezien.
In een kring van vrienden verdedigde ik voor de honderdste maal de verdrietige
thesis: dat ‘men’ niet lezen kan, en ik slaagde er weder niet in, myn ervaring op dit
stuk overtuigend mede te delen aan myn hoorders. Enigen tyd daarna verscheen
onze medicus. Misschien had hy er lucht van, dat wy een colloquium doctum
hielden... dáár moest hy by zyn!
Na korte voorbereiding, bracht ik het gesprek op: tegenwerking, boosaardige
aanvallen, vyandschap enz.
- Wat men my heden heeft aangedaan, gaat alle maat te buiten, klaagde ik.
De colloquium-doctor vroeg wat er geschied was?
- 't Is infernaal... 't is... ge weet, dat ik niets bezit dan m'n talent als schryver?
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Dat scheen hy te weten. Ik hoop dat hy 't niet had.
- Welnu, daar hebben ze my een coup de jarnac gegeven, die onherstelbaar is...
- Inderdaad?
- Ziehier de courant... onzin! 't Is vreselyk!
- Maar wat is er dan toch? Heeft men weder pretentiën op u aangeboden voor
50 pct?
- O, ware het dát slechts! Dat verheft me. De nakomelingschap zal er my niet
minder om achten, dat ik arm was. Dat hoort er by! Wie lezen kan, begrypt dit uit
den ‘Havelaar’. Ach, doctor, ‘men’ kan niet lezen... dat 's het ergste...
- Ja 't is 'n ‘stomme troep’.
- Nietwaar? Neen, ditmaal heeft men my erger aangevallen dan door 't verwyten
van eer. Lees dien onzin, doctor... nog ééns, ge weet immers, dat myn renommeetje
als schryver? Welnu, lees... Hy las wat ik hem met den vinger aantoonde, een stukje
van 'n paar kolommen handelsbladdruk...
En hy schudde, al lezende, het hoofd.
- Doctor, vloekte ik, dááronder, onder dát gewawel, onder die nonsens...
- Ik zie, ik zie, riep hy...
- Dááronder heeft men myn schryversnaam geplaatst!
- Ge hebt gelyk! 't Is dronkemanspraat! Gy moet ogenblikkelyk désavoueren...
dát is ál te erg! Maar... och, ieder die lezen kan, zal toch wel begrypen, dat die
brabbeltaal niet van u is.
Lezer, 't was myn stukjen over Laura Ernst, dat later in de ‘Herdrukken’ is geplaatst.
*
Zoek 't eens op.
Kon die man lezen?
Ik erken dat voorbeelden niets bewyzen op zichzelf. Maar - op zeer weinige
uitzonderingen na - heeft ‘Publiek’ zich aan my op die wyze geopenbaard. En dat
ik het recht heb, de vele door my ‘gestoken monsters’ te houden voor massgebend,
blykt: uit den stand van 't proces tussen ‘Multatuli versus Slymering, Droogstoppel
& Co’. Die zaak zou ánders staan, indien men lezen kon! Nog eens, ik mag niet
toegeven in den lust om méér voorbeelden aan te halen - het niet-begrypen der
Minnebrieven, het rondvertellen, dat ik in de Ideeën party-trek voor hysterie, het

*

Deel III, blz. 33.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

368
verzwygen van myn naam by 't behandelen van indische zaken, enz. enz. - ná myn
dood toch zal de gegrondheid myner klacht in 't oog vallen, ook zonder dat ik nu me
daarby langer ophoud. Ik moet nu terugkeren tot andere divagatiën... tot het fabula
docet van de tuinmans-historie...
Het doet me inderdaad genoegen, dat de economie van dat verhaaltje my toeliet te
eindigen met een personage van vorstelyken bloede. Moge my diens rang vrywaren
van 't verwyt dat ik voor lezers die zich respecteren, te laag by den grond bleef, en
maar... 'n binnenkamertje uittekende. ‘Er komt nu van 'n prins in’ en al zy dát maar
beiläufig, men bedenke: non omnibus licet adire Corinthum. Wie geen gravinnen
by de hand heeft, moet zich met het verleiden van ouwe tuinlui behelpen, zoals 't
voorbeeld leert.
Zou er uit dit voorbeeld wellicht nog iets anders kunnen geleerd worden?
Ik geloof ja, en daartoe gaf ik het.
De fout namelyk waarop ik hier het oog heb, is in alle klassen der maatschappy
doorgedrongen - zeer natuurlyk, daar men in die klassen individuele onbeduidendheid
ontmoet, die daarvan en van zoveel meer nog, oorzaak is - en leidt velen tot de
grote dwaling: dat het liberalismus, om niet te dérogeren, zich uitsluitend behoort
te openbaren op deftige wys, zowel wat de keus der behandelde onderwerpen
aangaat - dit zeiden we reeds herhaaldelyk - als ten opzichte der wyze van
behandeling.
Deze beide onderdelen van de hoofdfout vloeien voort uit het door onbekwame
schryvers in de wereld gebracht denkbeeld, dat vryzinnigheid niets te maken heeft
met het dagelyks leven. Wy zagen reeds wat hun aanleiding geeft die dwaling in 't
leven te houden.
- Ik doe niet aan politiek, zou menigeen antwoorden, indien men hem de vraag
voorlegde: of hy liberaal was?
En een ander, dien men gebrek aan liberalismus verweet in zyn gedrag omtrent
z'n zoon, zyn buren, zyn stadgenoten of zelfs jegens een tegenparty, zou menen
gezonde taal te spreken, indien hy antwoordde:
- Liberaal ben ik... Thorbecke for ever! Maar... ik begryp niet
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wat de zaak die gy aanroert, met liberalismus heeft uit te staan. ‘Ik ben liberaal’,
zegt de Spanjaard, die boos is op de verjaagde koningin, omdat ze de kroonjuwelen
meenam... als 't waar is. ‘Ik ben liberaal’, zegt de Italiaan, indien hy reden van klacht
meent te hebben over 't klokgelui in een naburig klooster...
‘Ik ben liberaal’, zegt de Fransman, wanneer de balans zyner winkelboeken iets
minder gunstig uitvalt dan vóór '52, vóór '48, vóór '30, om 't even. Liberaal is hem
vry eensbeduidend met: ontevreden...
‘Ik ben liberaal’, zegt 'n welopgevoed Engelsman, die toevalligerwyze geen Lord
is, en niet kan ‘meedoen’ met aristocratie... ‘Ik ben liberaal’, zegt de Duitser, die
Bismarck haat om 't landweerstelsel...
‘Ik ben liberaal’, zegt de Hollander, die...
We zullen voorbygaan welke soort van liberalismus-diplomen men ten onzent
uitreikt aan zichzelf. De lezer kan die zelf invullen. Hy zorge slechts, daartoe immer
iets te kiezen dat klinkt, iets dat matière zou kunnen leveren tot 'n hoofdartikel, iets
dat tot het werkelyk dagelyks leven nagenoeg in verhouding staat, als baas
Franssens ‘hm... hm... die prins!’ tot z'n tuinschaar.
Wy hebben met al die officiëlige liberalismen thans niet verder te maken, dan
nodig is om plaats te geven aan de opmerking, dat het zo geminachte werkelyk
leven een zeer grote rol speelt in 't partykiezen op zogenaamd politiek terrein.
Dezelfde man die meent dat alle ‘ismen’ courantenzaken zyn, en met zyn
huishoudelyke, maatschappelyke of zedelyke existentie niets te maken hebben,
laat zich in z'n aanhangen of tegenwerken van een ministerie wel degelyk leiden
door inofficiële, private belangen. De fabrikant, de aannemer van publieke werken,
is behoudend: ‘die vervloekte liberalen jagen met hun vrye concurrentie de industrie
*
over de grenzen!’ Grondbezitters... idem. ‘Als de

*

Dit is een uitdrukking die ik thans ten tweeden male ontleen aan den ‘Nederlandsen industriëel’.
Men mene niet dat ik ze hier aanhaal met afkeuring. Ik keur alleen af, dat men die opinie
voorstaat uit eigenbelang, want zo zyn er!
Wat de tarieven aangaat, beschermde rechten, enz.... het ideaal is: complete afschaffing. De
ware bescherming is intrekking van alle belemmerende wetten. D'ici-là is 't zeer verkeerd, de
liberale niet-beschermingspolitiek met mondjesmaat toe te dienen. De klachten van behouders
erlangen vaak een billyken grond, juist omdat de liberale veranderingen onvolledig,
inconsequent en daardoor: ónliberaal zyn. Half liberalisme is géén liberalisme.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

370
liberalen eens op 't kussen komen, zullen zy de belasting op grondeigendom herzien.’
De kroeghouder moet liberaal zyn: ‘is 't geen schande... die dompers sluiten myn
standje, na elven!’. Koffiemakelaars en reders zyn voor 't consignatiestelsel en dus
behoudend. Zeker soort van Katholieken - de beste niet! - neigen naar 't politiek
liberalismus, voorzoverre ze daarin heil zien in hun stryd tegen Dordt. Enz. enz.
Dit alles zoude behoren te worden toegelicht en uitgebreid in een verhandeling:
over de oorzaken die 'n staatsparty doen bloeien... ach, er liggen zoveel dooie katten
op den wortel van dien wingerd! En, er was bederf genoeg in de buurt, ook zónder
dat. Erger dan modder, heb ik gezegd. De vuile grond waaruit zulke planten hun
sappen halen...
Ik mocht er dan ook niet in trappen, zei baas Franssen... en daarom sluit ik dit
tweede hoofdstuk.
Niets meer van politiek!
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III
Geen Staatkunde alzo! Met deze woorden eindigden we het tweede hoofdstuk. Ik
hoop dat deze bedreiging door velen zal worden opgenomen als belofte. Wel weet
ik dat sommigen, zich geen ismen kunnende voorstellen zonder ‘politieke strekking’,
iets zullen gevoelen van den schrik ener oude baker, die meent geen koffie meer
te mogen drinken, omdat men haar cichorei het venster uitwierp... maar voor bakers
schryf ik niet. Ik ben 't volkomen eens met de velen die klagen over gebrek aan
public spirit ten onzent - ook die klacht is dreun geworden - maar ik ontken dat het
aanhoudend zagen over dat onderwerp - met obligaat-accompagnement van...
sky's, witschen en diplomaten-gestae - daarin verbetering brengen zou.
Ik stel me voor, elders de vraag te behandelen hoe ons volk moet worden
aangespoord en opgeleid tot wat uitzetting der grenzen van individueel eigenbelang.
Hierin namelyk ligt de overgang van privaat-leven tot belangstelling in de algemene
zaak.
Doch, onder de middelen die ik hoop daartoe te kunnen aanwyzen, behoort ook
- en niet in de laatste plaats, voorzeker! - de ontwikkeling van het Liberalismus in
niet-politisch leven. Misschien zelfs ligt het Toulon dat wy veroveren moeten, juist
daar waar we die vesting 't minst zoeken. Zodra we ons het gemoedelyk streven
naar waarheid, in zaken die ons rechtstreeks betreffen, tot een gewoonte hebben
gemaakt, d.i. indien we ons bevlytigen mens te zyn, zal ook het Staatsburgerschap,
dat onderdeel onzer menselyke waardigheid, niet uitblyven. Wie anders handelt,
spant de paarden achter den wagen.
Wy moeten in gemoede streven naar waarheid. Wy mogen daarby niet zweren
by 't woord eens meesters - die maar al te vaak na weinig tyds blykt geen meester
geweest te zyn - niet vertrouwen op klank, niet te traag zyn om elk voorkomend
vraagstuk zelf te onderzoeken, niet ons oordeel ondergeschikt te maken
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aan 't geheugen, dat z'n vonnissen slaat naar de ‘van-buiten’ geleerde jurisprudentie
der gewoonte, niet ons geweten commanditair-genoot maken van ‘men’'s
Schwindel-associatie, niet gelyken op den kerstboom, die juist zoveel vrucht draagt:
... als vader schooltyd en mama routine
Hem strikten in de takjes... nooit iets meer,
Nooit éne vrucht uit eigen kiem gebot!
Zo'n boompje is dood...
Maar leven moet de mens,
Dat is: bewegen, zoeken, streven, stryden,
En vruchten dragen, honderd... duizendvoud!
Wie niet meer geeft dan hy ontving is... nul,
*
En deed met z'n geboorte onnodig werk...

Om ons gemoedelyk streven naar waarheid iets minder onvruchtbaar te maken dan
gewoonlyk, is het onze plicht - als die des werkmans, die zyn gereedschappen in
goeden staat houdt - ons verstand te oefenen en onze kennis uit te breiden.
De bron waaruit de kracht moet geput worden tot dit alles is het hart, die enige
focus van waar Liberalismus.
Holland is uit den aard der zaak een onliberaal land en zal dit blyven, al kwamen
er tien acht-en-veertigen in de eeuw. Het vele water dat ons omspoelt, en meer dan
andere natiën tot zeevaart noopt, maakte ons te allen tyde, in de ogen van
niet-zeevarende volken, tot een soort van terra incognita. Wy die werelddelen
ontdekten, wachten nog immer tevergeefs op den Tasman, die de goedheid hebben
zal óns te ontdekken. Behalve de bovenlanders die nog altyd sedert het jaar 104
**
v.Chr. voortgaan het eiland der Batavieren en wat daaromheen ligt te bevolken,
bezoekt ons niemand.
Honderd-en-vier jaren voor J.C. Deze 4 is niet van Montry. De zotterny die de
geschiedkramers elkaar hebben voorgezegd

*
**

Vorstenschool.
Men lette op het gering aantal hollandse namen in de adresboeken onzer hoofdsteden.
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en nagepraat, alsof er ééns 'n ogenblik zou geweest zyn, dat bovenlanders by wyze
van exceptie gehoor gaven aan de doorgaande uitnodiging van elken stroom om
eens mee te varen, moest nu eindelyk hebben uitgediend. Nog heden ten dage
vullen de Germanen van het centrum het bevolkingscyfer der stranden aan, en dit
verschynsel vertoont zich op elk continent dat niet, als Amerika, wordt bevolkt van
buiten af. Het gewoon verloop dezer zaak is: aanwas van onontwikkelde populatie
in het binnenland, gebrek aan levensmiddelen, behoefte aan ruimte, zucht naar
gemak... naar iets als weelde, afzakking naar de monding der rivieren, kolonisatie
- met of zonder voeling met het moederland - zeevaart, zeeroof, zeehandel, welstand,
weelde, zedebederf. De eerste bewoners van zeeplaatsen waren - en in zekeren
zin is dit nog het geval - de kaailopers van 't binnenland. Wat nu kaailopers zyn,
weet ieder, die zekere naar teer riekende buurten heeft bezocht in: Christiania,
Stockholm, Rostock, Hamburg, Bremen, Londen, Liverpool, Glasgow, Ports- en
Plymouth, Amsterdam, Rotterdam, Hâvre, Bordeaux, Cette, Marseille, Triëst, Livorno,
Alexandrië, Suez, Aden, Point de Galle, Penang, Singapore, Batavia, Semarang,
Soerabaja, Madras, Bombay, Calcutta, enz.
Daar niemand ons bezoekt, - wy spreken niet van commis-voyageurs, natuurlyk begon ons landje al zeer spoedig op een dorp te gelyken dat, ver van den groten
weg, in een achterhoek ligt en waarvan de bewoners, by gemis aan andere wryving
dan die hunner schuifgordyntjes, weinig gelegenheid hadden zich te oefenen in de
‘vryheid van zinnen’ waarmede wy gewoon zyn het woord liberalismus te vertalen,
*
en dat dan ook de ware betekenis daarvan goed wedergeeft.
Het wonen op kleine plaatsen leidt tot zekere bekrompenheid van opvatting, die
zelfs door het spraakgebruik - kleinstädterei

*

Het spreekt vanzelf dat het woord: ‘zinnen’ hier - als in onzinnig, zinneloos - de betekenis van
ratio, mens, ingenium heeft, en niet van sensus, dat echter ook soms ratio beduidt: tot capita
tot sensus.
't Latyns mens overigens is met ons woord: mens van denzelfden wortel (sanskrit) man =
denken, manoesia = denkend wezen, denker = mens. De titel, waardoor we ons van goden
en dieren onderscheiden, is dus wel wat aanmatigend.
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- als erkende zaak geykt wordt. Onze begrippen, lezer, zyn vaak... kleinlandig.
Onverstandig zeker zou het zyn, indien wy aan de nauwe grenzen van ons
vaderland - politieke fictiën slechts: Nederland is veel groter dan 't rykje van dien
naam! - álles ten laste legden, wat er verkeerds is binnen die grenzen. Evenmin
mogen wy aannemen dat er niet ook soms iets goeds voortspruit uit de
eigenaardigheden van ons volksbestaan. En, eindelyk, moeten wy ons wel wachten
voor de mening, dat elke kwaal die ons aankleeft, elders niet, of slechts in geringere
mate bestaan zou...
Daarmede hebben wy niet te maken. Een geneesheer - sans comparaison, ik
geef me niet voor doctor uit, en bezit niet den minsten bul -, een arts die zyn patiënt
zou verwaarlozen, omdat deze, behalve de ziekte waaraan hy lydt, overigens gezond
is, omdat die ziekte een gevolg was van de nauwte zyner woning en van gebrek
aan conversatie,
omdat ook anderen lyden aan gelyke of gelyksoortige kwalen... zou 'n zonderling
medicus wezen, al hadde hy colloquia docta gehouden by dozynen. Ik wraak, met
al de kracht die in my is, zulke huisbakken-voorwendsels ter plichtverzaking, en wys
vooral den dreun terug - den meest gebruikelyken - die zich steeds beroept op
gebreken in 't buitenland. Het is my in zoverre volkomen onverschillig, of er te Brussel
iemand op straat ligt, die zich verdierlykte in faro, ik sta op tegen de jenever, welks
walglyke uitwerking ik voor my zie. Laat de Brusselaars hun Brusselaars begraven.
We zullen beginnen met het nietigste. Zyn we vryzinnig in taal en spelling? Straks
zal ik bewyzen dat hier het nietigste niet nietig is.
Met 'n angst of de wereld er van afhing, onderzoeken we, of 'n woord moet worden
aanschouwelyk gemaakt - by benadering altoos maar - met 'n krabbetje meer of
min. Al schryvende, en weer schryvende, en nog ééns schryvende, en blyvende
voortschryven, hebben we ons diets gemaakt, dat die bezigheid - ik bedoel nu 't
handwerk - hoofdzaak is. By ‘rechtsgeleerden’ en hun aanhang gaat dit misverstand
somwylen zo ver, dat ze geen onderscheid meer maken tussen handelingen:
actiones, en
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zekere stukjes papier, waarop handelingen vermeld staan: acta. Het nasporen van
de afkomst der woorden, die schone handleiding tot beoordeling van volksleven en
ontwikkeling der mensheid, wordt verlaagd tot laffe schoolmeestery. By gebrek aan
bekwaamheid heeft men 'n vak uitgevonden - stiel, zeggen de Vlamingen - waarby
men, 'n beetje mnemotechniserend, bekwaamheid missen kan.
Ik ga nu voorby hoe onkundig die schoolmeesters meestal zyn op hun eigen gebied.
Hoe ze by het toepassen van zogenaamde taal- (lees: spel-) regels, gewoonlyk by
verschil van invloed, den ondergeschikten regel meer gezag toekennen dan aan
de hoofdwet. Hoe ze geheel voorbyzien dat een taal niet gemaakt wordt, maar
ontstaat en dat alzo het vóórschryven van willekeurige bepalingen, vaak in stryd
met het feit, een ydel pogen is. Nooit zullen de colloquia-docta-professoren, met al
hun ‘Woordenboeken’ er in slagen, Phoebus-Apollo te ontmannen. Hy schynt, hy
zal blyven schynen, lang nadat hún lichtje zal uitgeschenen hebben. Wy, Hollanders,
bezitten voor levenloze voorwerpen geen femininum. Is dat 'n gebrek... om 't even:
*
het is zo. Ik zeide dat

*

Ik weet zeer goed, dat dit by de Zuidelyke Nederlanders anders is. Ook, dat zy de ch in
‘mensch’ enz. doen horen. Welnu, niets eenvoudiger en gepaster dan dat Vlamingen schryven
zoals Vlamingen spreken. Laat ons dit ook doen, dan weet men: hoe we spreken. Zou dat 'n
kwaad zyn? Onze conventionele schryftaal is, voor een groot gedeelte, leugen. De Grieken
in Attica stoorden zich niet aan de Ionische uitspraak, de Ioniërs niet aan de Doriërs, en ze
hadden gelyk.
Het hoofddoel - door zekere tekentjes by benadering uit te drukken wat men zou willen zeggen
- is reeds, ook zonder willekeurig in den weg gelegde hindernissen, moeilyk genoeg te
bereiken. En, wanneer men nagaat dat de zo gebrekkig in letters weer te geven klanken,
reeds op zichzelf slechts de zeer onvolkomene uitdrukking zyn van de gedachte, dan waarlyk
staat men verbaasd over 't gelukken van den toeleg, die taak nog te verzwaren. Verbaasd?
Ik vergiste my. Dat streven moet alom byval vinden, wyl het een middel aan de hand geeft,
om gebrek aan denkbeelden, onzuiverheid van redenering en slordigheid van uitdrukking, te
bedekken met 'n pleistertje van school-religie. Zo vonden onbekwame generaals den
slobkousendienst uit...
Moet dan de soldaat met ongepoetst ledergoed lopen, met gescheurden rok? Dat heb ik niet
beweerd. Ik sta geen slordigheid voor, ik yver voor vryheid. Wie niet in staat is iets goeds
voort te brengen zonder schoolregeltjes, doet beter geheel en al te zwygen. Dat zou veel
gewonnen zyn.
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byregeltjes de hoofdzaak verdrongen. In m'n jeugd was my geleerd - zonder 't minste
acht te slaan op 't verschil der begrippen: een man die wachthoudt, het wachthouden
van den man, en de hoedanigheid der functie van zo'n persoon - dat ‘wacht’
vrouwelyk was. Waarom, doet nu niet ter zake. Een andere regel was - en moet
nóg zyn, omdat zy op 'n taaleigen berust, dat een feit voorstelt - dat het geslacht
van uit twee nomina saamgestelde woorden zich regelt naar dat van 't laatste. Wie
dus voor 'n bekwaam jongetje wou doorgaan in myn tyd, moest ‘ene schildwacht
op haar post laten staan met haar geweer op haren schouder’.
Zeer wel, of liever zeer verkeerd. Maar daar nadert een vrouwspersoon. Wie is
zy?
Een koningin? Een dame? Een juffrouw? Een...
Niets van dat alles, het is een wyf, een onzydig wyf, welks onzydigheid het niet
beschermde tegen de verleidingsgaven der schildwacht, die hare - der schildwacht
- mannelykheid misbruikend zyne - des wyfs - vrouwelykheid zó ver om den tuin
leidde, dat het in zynen schoot de vrucht droeg van hare - der schildwacht donjuannerie. Het wyf wyst schreiend op zyn voorschoot, en op de gevolgen van
zyn - des wyfs - vertrouwen - en haar - der schildwacht - bedrog. Het eist zyne eer
terug van haar - die het moeder maakte, van haar die vader is van 't ongelukkig
wicht dat op zyn beurt een het is.
Ja wel ongelukkig! Verbeelje, wat 'n verwarring voor zo'n schaap, als het zo'n
moeder hetten en zynen en z'n papa haren moet. Ik bleef liever ongeboren dan ter
wereld te komen in zo'n wirwar. 't Zeer eenvoudig redres van dien onzin kwam in
myn jeugd niet op in het hoofd van een schoolmeester. Door 't proclameren van de
hoofdwet: alle mannelyke bedryven, enz. zyn mannelyk - ik verschoon hiermede
geenszins de liederlykheid van dien soldaat - zou vanzelf het geheel verkeerd
toegepast byregeltje vervallen. Maar dan was er niet genoeg finesse by. De zaak
moet ingewikkeld blyven: ‘om respect in te boezemen aan de schooljeugd’ zou
Stoffel Pieterse zeggen.
Of die en dergelyke gekheid afgeschaft is, weet ik niet. In Duitsland laat men nog
altyd trouw ein Mädchen sein kind aan sein borst leggen. 't Kind zuigt toch, en schynt
dus geen last te hebben van die schoolmeestery. Een grote zegen!
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Ik zeide dat dergelyke kunstjes werden in 't leven geroepen om een ‘vak’ daar te
stellen waartoe bekwaamheid geen vereiste is. En reeds nu moet ik er op wyzen
hoe dus ook hier... als in de would-be politiek het innig besef van onbeduidendheid
aanleiding gaf tot het uitvinden van surrogaten. Ik herinner me, hoe ik als kind, me
opblies tot 'n Lafontainsen os, omdat ik onze meid die my berispte over deze of
gene ondeugendheid, op haar plaats wist te zetten met 'n neerdonderend: ‘zwyg
jy... jy die op je keukenboek “vis” zonder ch hebt geschreven.’ De stumperd was
verlegen met de zaak en kroop in haar schulp. Ik voel er nog leed van.
En, zo'n ch-wysheid is de ergste niet. Op een daarnaast liggend terreintje ontwaren
we een andere soort van jongensachtigheid, die erger gevolgen na zich sleept.
Evenals de knaap, die meent iets wezenlyks te verstaan, indien hy 'n onnodige o
weet te schryven in ‘oogenblik’ en zich 'n persoon van belang waant tegenover den
arme die verstoken bleef van zoveel verlichting, vinden wy overal schryvers,
publicisten, dagbladfabrikanten, die uit enige handigheid in 't samenflansen van
frazen, de conclusie trekken, dat ze geroepen zyn, het volk voor te lichten. De kunst
van schryven - ik bedoel nu: in niet zo volstrekt ambachtelyken zin - schynt al de
gaven in zich te sluiten die er nodig zyn om het optreden als schryver te wettigen
en dus tevens een diploom te zyn van kennen, weten en goede bedoeling. ‘Hy voert
een goede pen!’ is in veler oog een getuigschrift van bekwaamheden, die met de
schryfhebbelykheid zelve in niet het minste verband staan. Wie met frazen kan
*
omgaan, schynt men te menen, moet elke zaak kunnen beoordelen. Men zou toch
niet ieder die geluid wist te halen uit 'n trompet, ja zelfs niet ieder die inderdaad dit
instrument enigszins bespelen kon, daarom voor 'n componist aanzien?
Ik noemde het schryven in dezen zin, handigheid, hebbelykheid.

*

Een der eerste triumfen van myn ‘groot talent’ was 't verzoek van een leerlooier, om myn pen
eens te gebruiken tot het gispen der gebrekkige wyze, waarop men in Indië de verse
buffelhuiden inzout. Het aantal keren dat uitgevers my iets vraagden: ‘in een trant van
Saïdjah...’ is groot. Die lui menen dat zo iets bestelwerk is. Ik erken dat veel schryvertjes hun
aanleiding gaven tot die dwaling. Maar... dat is juist de grief die ik in den tekst behandel.
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Meer is 't by velen niet. Het is alweder - telkens zullen wy moeten terugkomen op
onze praemissen - het volgen van zekeren dreun. Wie zo'n dreun goed in 't hoofd
heeft, en telle quelle weet te onderwerpen aan exigentie van zaken - geheel en al
is dit onmogelyk - kán schryven, mág schryven, is schryver, en praat mee!
Ik twyfel er aan, of 'n matroos eerbied hebben zou voor bevelen van den mousse,
omdat deze toevallig in 't bezit van den scheepsroeper is geraakt. Niet ieder toch,
die in staat is geluid voort te brengen, ontleent daaraan recht het woord te vragen
of te nemen. Niet ieder die zyn gedachten nagenoeg onder woorden weet te brengen,
levert daardoor het bewys: dat zyn gedachten die woorden, en 't luisteren daarnaar,
waard zyn.
Maar: hoe weet de matroos of 't de kapitein is die spreekt, of 'n scheepsjongen
die maar wat wegpraat? Indien de matroos op zyn beurt het luisteren verstond...
Ik bid u lezer, lees!
...dan zou hy al zeer spoedig bemerken, wie den roeper in handen heeft, want...
jongens verklappen zich. Wie zich door den nog al gladden loop der woorden en
zinsneden laat meeslepen... verdient gekommandeerd te worden door zo'n mousse.
Men lette op den samenhang, op de juiste keus der woorden, op 't al of niet
klemmende der bewysvoering, op het vermyden of gebruiken van stoplappen en
dreunklanken: de man had het ‘ongeluk’ z'n hals te breken, en was ‘onmiddellyk’
dood. Gehuld in een ‘wyden’ mantel (in 't Frans is zo'n ding altyd: immense, énorme)
werd hy door niemand herkend. Myn vreugd was groot... eerst twyfelde ik aan myn
geluk, doch zie: het was ‘maar al te’ waar. Ja, zeide de vader ‘terwyl hy zyn pyp
uitklopte’. Myn vrouw en ik leiden een ‘luxurieus’ (wellustig, i.p.v. luxueus, weelderig)
leven. Heden is er te K. een ‘gruwelyke’ moord gepleegd. Volgens de Indépendance
was de hoed van een der slachtoffers van den entrepôt-brand - de man werd namelyk
eerst na dagen gravens onder het puin gevonden - ‘horriblement aplati’. De voorzitter
hield een gepaste toespraak. In een sierlyke rede betoogde 't publiek ministerie het
misdadige van den gepleegden sluipmoord, en eiste de doodstraf. Het geachte lid
X. verklaarde zich, na de door den minister gegevene
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inlichtingen dankbaar, maar onvoldaan. Z.M. heeft zich met de aanwezige autoriteiten
- met enige werklieden in de fabriek - met de weesjongetjes, enz. minzaam
*
onderhouden enz. enz. enz.
Alweder moet ik erkennen dat voorbeelden niets bewyzen, zy wyzen slechts aan.
In de Ideeën zeide ik: ‘er is geen boek waaruit men niet zou kunnen leren, hoe men
niet schryven moet’. Ik zonder myn eigen werk van dezen regel geenszins uit. Maar
er is verschil! Om aan te wyzen welk soort van blunders ik bedoel - de zodanige
namelyk, die 't bewys leveren, dat de auteur een fabrikant van frazen is - neen, een
uitventer van frazen, die anderen uitvonden, zal ik een paar voorbeelden aanhalen,
liefst laag by den grond. De lezer zelf kan hoger grypen, indien 't hem goeddunkt.
Ik spreek nu niet van romanbedienden, die altyd getrouw en, evenals de, eenmaal
toch splinternieuwe barden altyd zo byzonder oud zyn; niet van spreekwoorden,
steeds hardnekkig saamgeroest met de drie praedicaten: oud en echt en hollands;
niet van aaneengepetrifieerd ryk-jong-schoon-onafhankelyk... ener komedie-weduw,
niet van: in onvergetelyke herinnering blyven, niet van tolk zyn van ons aller
gevoelens, enz. enz.
Deze soort van dreunen zyn de ergste niet. Ook haal ik die slechts aan, om te
waarschuwen dat er, waar men ze hoort, andere in de buurt zyn van schadelyker
werking.
By zeker Departement van algemeen bestuur in Indië moest men o.a. elke maand
een opgave indienen van verrichtingen, waarop de goedkeuring des
gouverneurs-generaal nodig was. Het model van 't geleidebriefje, dat sedert jaren
door honderden was gelezen en nageschreven, gaf hem het verlenen dier
goedkeuring in eerbiedige overweging. Er was 'n klank van eerbiedigheid in de
fraze, dus was 't goed zo.
Reeds elders doelde ik op zekere passage in een Natuurkundig

*

Ik zou dit lystje tot in 't oneindige kunnen vermeerderen. De rykste sprokkeling biedt me 't
officieel gebied aan, dat ik thans vermyden wil. Sommige troonreden zyn curieus.
Kamersluitings-redevoeringen idem. En, wat er in de Kamers verhandeld wordt...
Voor 'n paar maanden hebben de 70, 80 élite-mensen - een paar ministers meegerekend heel leuk zitten beredeneren of de Leeuwen-orde ook op ‘reclame’ verleend werd? Ik denk
't wel. Maar de goede mensen meenden op ‘reclamatie’ als de Militaire Willems-Orde.
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Schoolboek, waar Gods goedheid, wysheid, enz. bewezen wordt uit het bevriezen
der rivieren. ‘Die verwarmende bedekking bewaart ze voor stollen’, zegt de auteur.
Een onderwyzer aan de militaire akademie gaf 'n werkje uit, een handleiding voor
jeugdige officieren. Daarin komt de les voor, dat zy zich, by plaatsing, moeten
aanmelden by hun chef, en dien verzekeren: ‘dat zy zich zo byzonder gelukkig
achten, in den aanvang hunner carrière juist onder zyn bevelen geplaatst te worden.’
't Is te betreuren, dat het boekje niet tevens den chefs voorschryft wat ze op zo'n
gepubliceerd allemans-dreuncompliment moeten antwoorden.
In zeker romantisch verhaaltje - helaas, in 't zelfde Tydschrift waarin deze
divagatiën verschynen - gaat de schryver in zyn zucht om toch duidelyk te maken
wat er alzo te zien was in de kamer waarin z'n heldin te bed lag, zó ver, dat hy, na
behoorlyke fotografie van neus, oren, haar, lengtemaat, enz. des geneesheers, als
plastische aanvulling daarby voegt: ‘hy scheen zo-even de pols der patiënte gevoeld
te hebben.’ Dat kon die auteur den doctor aanzien, en de lezer ook.
In de sage der Heemskinderen verdrinkt een paard. Het arme dier verdwynt in
de golven... komt weder boven... zinkt weder... worstelt... heft nog éénmaal den kop
uit het ‘schuimend’ nat, ziet zyn meester...
- Wat betekent dit sprookje hier?
Dat onschuldig sprookje leverde den urtypus van frazenmakery en dreunzang.
Er parelde in de ogen van dat driemaal ondergedompelde paard, een zilte traan.
Anders niet. Als model van dreun is 't nog al wel, schoon ik erkennen moet, dat vele
navolgers hun prototype overtreffen.
Of kiest ge tot voorgangster - o lezers en schryvers! - de arme werkvrouw, die
vernemende dat haar man...
- Juffrouw... ik moet u iets heel treurigs vertellen. Je man is van een ladder (leer)
gevallen... hy is dood.
- Dood, vraagde de aangesprokene, dóóóód?
- Ja, juffrouw.
- Hartstekedood?
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- Ja.
- Hi... hi... hi...
Ze berstte uit in gejammer. Dát scheen ze niet te kunnen voor ze den dreun van
hardstekigheid vernomen had. (Historisch.)
Zó zyn... we.
Laat ons trachten anders te worden. Het is niet onbelangryk of ongepast, te weten
wát wy zeggen. Ook niet, te weten en te begrypen wat anderen zeggen. Evenmin,
den rug toe te keren aan hen die, niets zeggende, onze oren vullen met frazen.
En wat heeft dit alles met liberalismus te maken?
Het gemoedelyk streven naar waarheid, lezer, eist dat we middelen bedenken
om ook in den donkersten nacht te weten: wie den scheepsroeper in handen houdt.
Maar, meen ik te horen, is 't liberaal aldus anderen hun lapsus te verwyten?
Ik hoop dat die vraag gedaan wordt. Ik antwoord zo gaarne daarop.
Ja, dat is liberaal! Want het liberalismus eist waarheid, en geen kwakzalvery. Het
liberalismus is geen zoetelende, pluimstrykige, vals-liefkozende deerne, geen
meretrix blanda, die ieder streelt. Vryzinnigheid moet fors optreden, waar men haar
koningin beledigt, die Waarheid heet. Geen genade voor 't ongedierte, dat door z'n
venynig meesissen de stemmen verdooft dergenen die uit hun harten iets anders
putten ter verkondiging, dan dreun. Is het geen stellig kwaad, dat de oren des volks,
dat de smaak der jeugd, dat het gezond verstand van allen wordt bedorven door
die parasieten van ‘het woord’? Is 't geen plicht hun... 't zwygen op te leggen?... Dit
is onmogelyk. Maar wél zou 't kunnen zyn, dat deze of gene, aangespoord door de
gemaakte opmerkingen - liever nog, door die beschouwingen opgewekt tot eigen
opmerking - zich genoopt voelde tot fluiten, waar de dreunsaltimbanken den mond
openen.
Men mene niet, dat deze afdeling van myn betoog beneden de aandacht is van
wie 't wel meent met de mensheid. Letterknechtery moge op zichzelf een nietige
zaak zyn, het is juist daarom niet nietig, dat zy een plaats inneemt, die haar niet
toekomt. De
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frazenkermis moge worden gehouden door marskramertjes van de laagste soort de óvergrote meerderheid altoos - hun tenten vullen de plek, waar iets beters kon
staan, hun bekkenslag smoort de stem van mannen, die inderdaad iets te zeggen
hebben. Is dat geen positief kwaad?
Is 't niet ook treurig dat de soort van handigheid, waarop ik doelde, aan
kunstenmakers der allerlaagste orde den weg baant die van de kermistent naar den
kansel leidt, naar de rechtszaal, naar de volkstribune, naar den zetel des ministers?
Is dat alles geen kwaad?
Is het geen kwaad het volk over te laten aan bedrog? Het onvatbaar te laten
maken voor waarheid? Het te laten biologeren tot niet-verstaan, tot niet-denken, tot
niet-begrypen, tot stompzinnige tevredenheid met dit alles?
Is dat geen kwaad?
Vanwaar zal de liberaal, die mnemotechnische hulpmiddelen versmaadde, die
den staf der traditie wegwierp, die 't leven intrad met het uitgedrukt voornemen den
stryd tegen dwaling te voeren voor eigen rekening...
hy die verwinnen wil of bezwyken, naar de mate van eigen sterkte of eigen
zwakheid...
hij die een uitdagend: ‘ik zoek, oordeel, kies!’ in zyn banier voert...
hy die - moet het zyn - den smaad der neerlaag geheel alleen wil dragen, nayverig
als hy is op de ongedeelde eer van mogelyke zege...
hy die alzo elken bondgenoot afwees, elke beloning, elke aanmoediging weigerde...
hy die geen ander wapen bezit dan zyn rede...
Zou 't geen kwaad zyn, lezer, die rede stelselmatig te doen verstompen?
Ik stel u voor dit over te laten aan hen die - logischer van hun standpunt - niet het
bondgenootschap afwezen, dat traditie, sleur, geloof aanboden. Hun zweren by de
woorden eens meesters, 't zy dan dat deze zaligheid of spelling docere, is
consequent: ‘er staat geschreven!’ Het staat den behouder vry, een dubbele e, of
'n principe, op te duiken uit z'n boekje. Hy heeft het recht verder nog te gaan, en
door 'n goed toegepast se te ne me den inhoud
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zyner zaligheidswetten of spelregels in 't geheugen te prenten. In nomine P & F &
S S absolvo.
Ja, hy is verantwoord. Als mens? Dit geloof ik niet. Maar als aanhanger van zekere
party toch, die hy - ik hoop: in gemoede - - voor de mensheid aanziet.
De liberaal echter moet zich de moeilyke taak getroosten, het alfabet te kennen,
zonder kunstmatigen leidraad. Hy moet weten, dat B op A volgt, zónder boek, zónder
Montry, zónder Arme Behouders-Catechismen.
Hy moet kunnen schryven, spelen, lezen, handelen, overwinnen of sterven... voor
eigen rekening.
In 'n volgend hoofdstuk... andere scalpen.
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Nog eens: vrye arbeid in Nederlands-Indië
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GESCHREVEN DECEMBER

1867 - NOVEMBER 1870
1870

GEPUBLICEERD DECEMBER
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[Nog eens: vrye arbeid in Nederlands-Indië]
Voor enige jaren schreef ik een brochure over Vryen Arbeid, die meer dan eenmaal
herdrukt is, maar zelden wordt aangehaald. Ze schynt, zoals veel van wat ik schreef,
gedoemd tot het ondergaan ener by uitnemendheid Nederlandse straf. Men zwygt
haar dood, of nagenoeg.
Daar bedoeld stuk veel gelezen werd, en overal bekend is - dit blykt o.a. uit de
daaraan ontleende talloze citaten, zonder vermelding van bron altoos - heb ik 't
recht, by het eindeloos geredekavel over indische zaken, dit vermyden van myn
naam toe te schryven aan opzet.
Deze schroom om my te noemen is vererend, al drage hy dan voor 't ogenblik
voor my bittere vruchten. Myn uitsluiting van het terrein waarop ik, meer dan ieder
ander, met een door grote opoffering bewezene welmenendheid arbeidde, berooft
my weliswaar van alle uitzicht op erkenning van myn pogen, op dank, op herstel
van myn zo wreed verbroken carrière... wel is dat vals wegdringen van de bres die
ik opende, en 't dievelings gebruik-maken van de door my gegeven wenken zeer
oneerlyk... dat alles komt wel vaak my en de mynen op honger en gebrek te staan,
maar - nog eens - dat zwygen is vererend.
Myn werken worden te veel verkocht en gelezen, dan dat de stilte waarmee ze
ontvangen worden, zou mogen worden toegeschreven aan minachting. Ik ben wat
men in Holland noemt: een ‘mooie schryver’.
Men heeft me daar en in 't buitenland vergeleken met een tal van beroemde
personen. Met Mirabeau, met Daniel Defoe, met Jan Steen en Cuyp, met Thackeray,
met den schryver der ‘Brieven van Junius’, met Sterne ‘in his best moods’, zegt de
Westminster Review...
Welnu, ik stel dien lof op niet den minsten prys. Ik hoop steeds te gelyken op
myzelf. Dit zegt meer, omdat het gelyken op an-
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deren gewoonlyk de oorspronkelykheid benadeelt, die aan de onbeduidendste
persoon hoger waarde geeft dan ooit ontleend kan worden aan den uitstekendste.
Indien ik my dus hierop beroep, is het niet om my te verheffen. Het geschiedt
alleen om aan te tonen dat het over my uitgesproken vonnis van ‘doodzwygen’ niet
op rekening myner onbeduidendheid mag gezet worden. Want die zwygers vinden
't zeer ‘mooi’ op Thackeray, Cuyp en... de rest te gelyken.
Na den Havelaar, dien men - zeer ten onrechte! - meende te kunnen gebruiken
als partywapen, en dus hemelhoog verhief, hield men zich of men myn latere werken
- uit een letterkundig oogpunt veel hoger staande - niet gelezen had.
Ik laat nu daar, of men die taktiek ontleende aan den zeer voorzichtigen heer Mr
A.J. Duymaer van Twist, die in de Tweede Kamer over myn aanklacht van
wanbestuur en plichtverzuim geïnterpelleerd, getuigde: dat hy wel iets over my en
myn werk ‘zou kunnen zeggen, maar liever zweeg, om den schyn van partydigheid
te ontgaan’.
Nederland greep zulk een gemakkelyk middel om een aanval af te keren, met
beide handen aan. Het Duymaerse zwygen werd leidraad, leus, gewoonte,
verdedigingsmethode, wachtwoord.
Ja, wachtwoord! De niet-ingewyden zondigden wel eens tegen de door Van Twist
ingevoerde taktiek, doch gewoonlyk slechts eenmaal. 't Schynt dat zy terstond
werden gewaarschuwd, en daarna zich regelden naar de aangenomen methode.
Aan wat anders moet ik het toeschryven dat de heren Sloet, Stieltjes, Gevers,
Roorda, na óf eens óf zeer enkele malen te hebben melding gemaakt van myn
bemoeienis of geschriften, later nooit daarop zyn teruggekomen? Aan gelegenheid
of aanleiding ontbrak het niet. De heer Sloet schreef uit Indië, dat ik over Vryen
Arbeid de waarheid had gezegd. De heer Stieltjes, in een zyner brochures over de
spoorwegen, 't zelfde. De heer Gevers, pas van Java teruggekeerd, verklaarde in
de Kamer iets dergelyks, en wel in de eerste zitting die hy bywoonde, alzo
klaarblykelyk vóór men tyd had gevonden hem te waarschuwen. En ook de heer
Roorda gaf, voor of kort na zyn aankomst in Europa, in zyn geschriften nu en dan
blyken van sympathie, die al-
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mede slechts zeer kort schynt te hebben standgehouden tegen westerse invloeden.
Het zy verre van my, genoemde personen te verdenken van valsheid. Men neemt
onwillekeurig de manieren aan van 't land waar men zich bevindt. Ik houd my
verzekerd dat minstens twee hunner niet zouden hebben toegegeven in dat
moorddadig zwygsysteem, indien zy daarvan de strekking hadden gekend. Ik wens
hun toe, die nooit by eigen ondervinding te leren begrypen.
Doch - voor de derde maal - die strekking is vererend. Na weinig jaren zal dat
algemene zwygen welsprekend zyn, en myn werken zullen gelezen worden, lang
nadat men de namen der velen die ik vruchteloos tot spreken opriep, zou vergeten
hebben indien ik ze niet nu en dan genoemd had.
Waarschynlyk zal ook weder het tegenwoordig geschrift met een gelyk zwygen
worden vereerd.
In myn eerste stuk over Vryen Arbeid betoogde ik hoofdzakelyk:
o
1 . Dat de kwestie daarover eigenlyk geen kwestie was, dewyl vrywilligheid niet
kan gedecreteerd worden.
o Dat de vervanging van 't kultuurstelsel door zogenaamd vryen arbeid, de thans
2 .
door den Staat genoten voordelen zou doen overgaan in handen van
particulieren.
o Dat deze verandering een vermeerdering van misbruiken zou ten gevolge
3 .
hebben.
Boven alles echter was myn doel de aandacht te vestigen op het motto van die
brochure: ‘besteel den Javaan niet, vermoord hem niet, dan zal er blyken of hy
vrywillig arbeiden wil... dát is de kwestie!’
Dit beweer ik nog. En ik meende de gegrondheid dier bewering te hebben
aangetoond.
Maar hierin schyn ik my vergist te hebben.
De verhandeling in onze Kamers, de hoofdartikelen onzer couranten, de speeches
in Javaannutmaatschappyen, de soort van ministers vooral, waarmede ons
Nederlandje by voortduring zo smakeloos zich optooit... alles toont aan dat ik my
niet duidelyk heb uitgedrukt.
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Dit is dan ook moeilyk, indien men by de gewone onbedrevenheid in lezen, die
beschaafde volkeren kenmerkt, nog bovendien te stryden heeft met onwil.
Nog ééns wil ik trachten ook den alleronkundigste te hulp te komen. Indien de
meerderheid tot het besef geraakt van den waren toestand zullen de onwilligen wel
moeten meegaan. Ik voorzie den tyd dat zy munt slaan uit myn denkbeelden, en
voorgeven: er altyd juist zó over gedacht te hebben.
Het zy zo. Indien er dan slechts naar die precies-altyd-gehadhebbende-ideeën
gehandeld wordt.
Dat ook dan alweder my zal worden onthouden wat me toekomt, schaadt my
alleen, en doet dus minder terzake.
De bladen die gy ter hand naamt, lezer, waren reeds voor een paar jaren gedeeltelyk
afgewerkt, en toen bestemd den Koning te worden voorgelegd, om hem te overtuigen
dat hy, in het belang van Indië en Nederland, zich geen minister van Koloniën mocht
laten opdringen, die den vryen arbeid op Java zou willen invoeren.
Voor ik gereed was - ik arbeid zwervende, en in voortdurenden stryd met de
pynlykste omstandigheden des levens - trad de minister die 't Kultuurstelsel wilde
handhaven, af en werd vervangen door iemand die meer genade vond in de ogen
onzer Tweede Kamer, een aanbeveling die sommigen vererend moge voorkomen,
maar soms niet in overeenstemming te brengen is met de belangen van Moederland
en Koloniën.
*
Wat er door den tegenwoordigen minister van tyd tot tyd over indische zaken
werd medegedeeld, betoogd en voorgesteld, heb ik gewoonlyk niet begrepen. De
oorzaak dezer stompheid zal wel hierin liggen, dat ik teveel van de binnenlandse
huishouding op Java gezien heb, om toegankelyk te zyn voor begrippen die daarover
op de Buitenzorgse secretarie zyn opgezameld. Om wys te worden uit zekere
redeneringen zou men soms veel moeten afleren. Dit zal dan ook wel de oorzaak
zyn, dat de tegenwoordige minister door de meerderheid der volksvertegenwoordiging
zo byzonder goed begrepen wordt, een

*

De Waal. Ik verneem dat hy aftreedt. Tant mieux!
(1870; niet in 1882)

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

391
aant.

bevattelykheid waarmede ik haar geen geluk wensen mag, en ons Volk ook niet.
Men zou zich vergissen indien men myn laag neerzien op Buitenzorgse
bureau-routine aannam als maatstaf van myn oordeel over bevoegdheid in het
algemeen. Zelfs op Buitenzorg en Batavia zou men over indische zaken iets kunnen
leren, en dit is vooral niet minder het geval in Nederland zelf.
Wat ik over vryen arbeid te zeggen heb, zal onder het bereik vallen van ieder
gewoon ontwikkeld weldenkende.
Daartoe echter zal ik uitvoeriger moeten zyn, dan indien ik my de toestanden op
Java als by den lezer bekend mocht voorstellen.
Eén opmerking dient vooraf te gaan. Ik verzoek ernstig niet te worden verward
met dezulken die, tot een party behorende, hun stellingen als opgeroepen lotelingen
in 't gelid schuiven, om niet te worden beschuldigd van desertie. Het behoud kan
my niet oproepen, wyl ik niet tot het behoud behoor. De Nederlandse liberalen
hebben geen recht op my, omdat ik... inderdaad liberaal ben.
Toen men - na den Havelaar zeer slordig te hebben gelezen - meende dat ik een
bruikbaar krygsman zou kunnen zyn in den stryd tegen de conservatieven, en my
hulp toezegde, mits ik 't Kultuurstelsel aanviel, heb ik bar geweigerd... niet om de
behouders genoegen te doen, die my zoveel leeds berokkenden als in hun vermogen
was, maar eenvoudig omdat ik den vryen arbeid op Java - of liever: het invoeren
daarvan als decretable maatregel - bespottelyk vond.
Ik verzoek dus myn vertoog daartegen te beoordelen naar de zaak zelve, naar
de meerdere of mindere juistheid van myn redeneringen, en geenszins met het oog
op de kinderachtige kibbelary tussen de partyen, waarmee ik niets te maken heb.
Wie myn werken met aandacht leest, zal erkennen dat ik 't recht heb my daarboven
te stellen.
En nog iets. Evenals in myn eerste stuk over dit onderwerp plaats ik my byna
doorgaande op een Nederlands standpunt. Slechts enkele malen, en vooral waar
dit samenvalt met het algemeenmenselyke, zal ik doelen op beweeggronden die
ook buiten de grenzen van ons landje geëerbiedigd worden.
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Vryheid, vrywilligheid, zyn schone woorden. Dwang is óf volstrekt af te keuren, óf
slechts te dulden als onaangename noodzakelykheid. Wie het wél meent met
maatschappy en mensheid, wenst dat eenmaal de gouden eeuw van algemene
vrywilligheid moge aanbreken. Dit is zó waar, dat ik niet inzie waarom de
voorstanders van vryen arbeid op Java hun leer niet overal prediken? De tekst:
vryheid is zo ryk, zo veelomvattend, zo gemakkelyk overal van toepassing te
verklaren... zo lieu commun namelyk, dat hy, stipt genomen, nergens van toepassing
is. Het woord: vryheid, is een klank, niet meer dan een klank, waarachter ware of
valse geestdrift uitroepingstekens zet, doch dien de denker amendeert met een
omzichtig: behoudens.
- Vryheid... voorzeker! Behoudens...
Wie dit: behoudens juist invult, is de ware wysgeer en mensenvriend, niet hy die
de onbesuisde exclamatie van een goedklinkend woord meent te kunnen geven als
oplossing van een vraagstuk. Deze toch doet denken aan den leerling die, gevraagd
naar de cirkelkwadratuur, zou antwoorden: cyfers!
De vraag is: welke cyfers, hoeveel, hoe groot, hoe gerangschikt? Vryheid voor
den Javaan? Goed! Welke vryheid, hoeveel, hoe begrensd, hoe beschermd?
Ik zal op die vragen terugkomen, doch eerst - in de hoop dat de gestelde
praemissen wel door niemand zullen worden bestreden - wyzen op de byzondere
soort van vryheid, die de party der liberalen voor den Javaan wenst te verkrygen:
de vryheid om te arbeiden voor particulieren.
Aldus namelyk behoort de zogenaamde vrye arbeid te worden omschreven, en
wel in tegenstelling met den gedwongen arbeid voor het Gouvernement.
Vrywilligheid - we zeiden dit reeds - kan nooit een onderwerp van wetgeving
uitmaken. Niemand kan beweren dat er in Den Haag tot Javaanse vrywilligheid kan
worden besloten. Men zou kunnen dwingen tot arbeid - niet eenmaal zelfs tot allen
arbeid - tot niet-arbeiden... doch den wil tot werken of nietsdoen kan geen wetgever
opdringen.
Ik zou my wel wachten aan deze zo eenvoudige opmerking zovele woorden te
besteden, indien niet de stryd, juist door het

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

393
misbruiken van woorden, door een - soms voorbedachtelyke - slordigheid in het
kiezen der termen, onnodig ware verlengd geworden.
Met zulke wanbegrippen ten gevolge van onduidelyke uitdrukking, deden de
voorstanders van veranderingen in Indië meermalen hun voordeel. Vaak schenen
zy er op te rekenen dat hun aanhangers niet veel beter op de hoogte van de zaak
waren dan zekere bezoekers der Mei-vergadering in 1848 te Batavia, die van
drukpersvryheid horende gewagen, dit denkbeeld luide toejuichten, in de mening
dat daarmede kosteloos adverteren in de dagbladen bedoeld werd.
Het woord vrywilligheid, als geen onderwerp van Wetgeving kunnende uitmaken,
aldus geheel terzyde zettende, doet zich de vraag op, of - en zo neen, waarom niet?
- de vryheid der Javanen om voor particulieren te arbeiden, een wenselyke zaak is.
Het spreekt vanzelf dat hierby op den algemenen toestand der Javaanse
landbouwende bevolking gedoeld wordt, en wel voor zoverre die samenhangt met
het Staatkundig en Huishoudelyk beheer. Er kan hier geen spraak wezen van de
uitzonderingen die ontstaan zyn door het particulier landbezit, en door de zeer
exceptionele verhoudingen op de hoofdplaatsen, waar duizenden Javanen in dienst
staan by particulieren. Ook van binnenlandse koelies ten behoeve van byzondere
personen, of wel ten particulieren behoeve van Gouvernementsdienaren, is hier de
rede niet.
By het bespreken ener bestuursrichting als de onderwerpelyke, worden algemene,
geen byzondere zaken behandeld. De indische kwestie van den dag loopt over den
regel, niet over de uitzondering.
En alweder behoort deze opmerking vooraf te gaan, om aan tegenstanders de
mogelykheid af te snyden van bedenkingen, welke uit afwyking van dien regel
*
zouden geput zyn. Voorbeelden uit de Bataviase huishouding, bewyzen uit de
streken waar 't particulier landbezit de overhand heeft, argumenten uit de maleise
- niet Javaanse - kustplaatsen, doen niet ter zake.

*

De gewone taktiek van hen die te goeder trouw den vryen arbeid voorstaan. Anderen liegen
willens-en-wetens dwang tot vryheid om. Daarmede werd D. v. Twist bedrogen. Zie 't slot der
vorige brochure over Vryen Arbeid.
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Ik wil hiermede niet gezegd hebben dat ik het wederleggen van zulke argumenten
moeilyk vinden zou. Geenszins. Ik laat voor 't ogenblik alleen daarom die
uitzonderingen ter zyde, wyl het van belang is de aandacht stipt te bepalen by de
hoofdzaak, d.i.: op het verband tussen den arbeid van den Javaan en het Nederlands
gezag.
Eens aannemende dat het Kultuurstelsel tot handhaving van dit gezag nodig is,
gelyk ik my voorstel aan te tonen, zal 't wel vanzelf spreken dat de Bataviase
vrywillige arbeid, of de onbetwiste heerschappy van een grondbezitter, alleen naast
en door dat algemeen gezag kan bestaan.
Het voorbyzien dezer waarheid gelykt op de dwaling van iemand die de politie
en het rechtswezen overbodig achten zou, omdat hy nooit werd aangerand. Deze
fout is vry algemeen. Men geniet de voordelen der maatschappelyke inrichting,
zonder die op den waren prys te stellen, wyl men zich geen denkbeeld kan vormen
van den toestand waarin men zonder haar zou gedompeld zyn.
Landeigenaars in de Bataviase ommelanden of bewoners van een der
hoofdplaatsen, die van de staatkundige verhouding tegenover de Javanen gewoonlyk
niet het minste begrip hebben, zouden al zeer spoedig welvaart en leven verliezen,
wanneer zy niet beschermd werden door de algemene orde die een uitvloeisel is
van het algemeen gezag. Men zou het niet erkennen hiervan ondankbaar kunnen
noemen, indien de zaak ware toe te schryven aan iets anders dan onwetendheid.
't Is daarby gewoonlyk als met het oude sprookje van den dwaas die meende de
zon te kunnen missen, omdat men by dag geen licht nodig had.
De vraag of men den Javaan vryheid behoort te geven om voor particulieren te
arbeiden, zou nog anders en juister kunnen worden geformuleerd door de woorden:
moet men den particulier toestaan en in de gelegenheid stellen den Javaan tot
zodanigen arbeid over te halen?
Ieder weet - en dit zullen de vurigste voorstanders van vryen arbeid toestemmen
- dat in deze zaak de navraag het aanbod overtreft, of liever voorafgaat. Niet de
Javaan is in beweging om
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Europese meesters te zoeken, de Nederlandse... industriëel - zo lang mogelyk wil
ik het deftigste woord gebruiken - zoekt Javaansen arbeid. En met deze opmerking
ga ik de onjuiste voorstelling tegemoet, alsof er mensenliefde verscholen lag in de
zucht ‘om dien armen Javanen werk te verschaffen’. Zó menslievend was Batavus
Droogstoppel ook!
De begeerte om zich door den arbeid der inlanders fortuin te verschaffen, mag
ik niet te streng veroordelen, al stuit ze my tegen de borst. De wereld is nu eenmaal
zo. Maar wel verzet ik my tegen het gehuicheld voorgeven dat Europese
fortuinzoekery het welzyn van dien Javaan beoogt. Men mag niet voorstellen als
offer, wat louter winstbejag is, noch staat- en zedekundige betekenis willen verbinden
aan een streven dat men met elken marskramer gemeen heeft. Dat zeer dikwyls
een onder die omstandigheden gewonnen fortuin later een groot gewicht legt in de
schaal der politieke overwegingen, dat er alzo grote invloed wordt uitgeoefend, juist
door hen die zo uitmuntten in de behartiging van byzondere belangen, en daardoor
misschien zouden moeten worden gewraakt als beoordelaars van algemeen belang...
dit weet ik, dit bedroeft my, doch onnatuurlyk is het niet. Het bestryden echter van
zulke invloeden is niet het doel van dit schryven. Ik zou te veel namen moeten
noemen.
Om na te gaan in hoeverre het oorbaar zy aan particulieren het dingen naar
Javanen-arbeid toe te staan, behoren wy een blik te werpen op de verhouding waarin
ons Indië tegenover Nederland verkeert. Ook hier namelyk is de keus van juiste
uitdrukkingen noodzakelyk.
Men spreekt van koloniën. Reeds het gebruik van dit woord geeft aanleiding tot
misverstand. Een kolonie is de filiale van den hoofdstaat. De burgers die haar
stichtten, bevolkten, tot bloei brachten, nemen hun burgerrechten derwaarts mede.
Wy vinden dit begrip overal bevestigd in de geschiedenis, die daarin - gelyk overal
trouwens - slechts de zeer gehoorzame dienares is van de natuur der zaak. De
zoon die zyn eigen huishouding opzet, moge aan het Vaderhuis verbonden blyven
door banden van liefde, dankbaarheid, piëteit, hy gaf geen enkel recht op.
Integendeel, van lid ener grote huishouding wist hy zich tot heer ener kleine te
verheffen. Hy is in rang gestegen. Er

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

396
kan dus geen spraak zyn van minderheid tegenover de tehuis geblevene, misschien
onmondige, wellicht ook minder ondernemende broeders.
Dit is immer aldus begrepen door de zeer practische oudheid. De Griekse
volkplantingen in Klein-Azië stonden niet onder, maar naast de metropolen. Zy
duldden niet alleen geen overwicht, doch maakten zelfs, zodra een begin van bloei
daartoe opwekte, of dit scheen te wettigen, aanspraak op zekere superioriteit, die
- by staten en individuen - kenmerk en beloning is van ondervinding en betoonde
geestkracht.
Wie dus Indië een kolonie noemt, en aan dit woord de juiste betekenis verbindt,
zou minstens een algehele gelykstelling met het Moederland moeten vorderen, en
voor dezulken is de kwestie van den dag ten voordele der Vry-arbeiders uitgewezen.
De Nederlandse kolonist hebbe zich slechts te voorzien van een Nederlands
Wetboek, en hy kan zich vermeien in 't heuglyk vooruitzicht weldra zyn burgerlyke
verhoudingen met glans te verheffen, door byv. in een civielen rechtsstryd voor den
Kantonrechter te Soerakarta, zyn naam te horen afroepen als party versus Z.H. den
Keizer van Solo...
Hetgeen ongerymd is.
Ik laat in het midden wat er zou geschied zyn, indien onze voorouders ernstig getracht
hadden hun bezittingen in Indië tot een kolonie te maken. Ik weet dat daartoe nu
en dan pogingen zyn aangewend, meer als proef echter, dan met het oog op
verandering van stelsel, die nooit in de bedoeling der ‘Heren van de Edele
Compagnie’ liggen kon. Hun macht immers was rechtstreeks en uitsluitend op
monopolie gegrond, en dus zou het inroepen of toelaten van vreemde, niet onder
den specialen Compagnies-eed staande, en zich op algemeen burgerrecht
beroepende elementen, met zelfmoord hebben gelyk gestaan. Van de bedoelde
partiële pogingen vindt men sporen in de Molukken, en geen bevoegde zal beweren,
dat het daar bestaand, gedeeltelyk inlands, gedeeltelyk basterd-europees
*
burgerschap tot herhaling van de proef uitlokt. De Compagnie schynt enige malen
ge-

*

Dit zy geenszins ten nadele gezegd van den Ambonsen ‘burger’. Deze heeft als individu zeer
vele goede hoedanigheden.
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tracht te hebben in Indië een arbeidende klasse van Europeanen in het leven te
roepen - byv. door zekere geheel mislukte kolonisatie op het eiland Onrust - waarin
zy niet geslaagd is, en niet slagen kon. Zyzelve immers was aan zelfbehoud verplicht,
de door haar overgebrachte plant te beletten zich buiten zeer nauwe grenzen te
ontwikkelen. Voor elk gewas is de mogelykheid van groei een onmisbare voorwaarde
om in leven te blyven. Wat niet toeneemt, wordt ontbonden.
De vragen of de Compagnie beter zou geslaagd zyn, indien haar belangen zich
tegen deze voorwaarde niet hadden aangekant, en tevens of zy gedwaald hebbe
in de keuze der middelen, kunnen hier worden voorbygegaan. Het zy genoeg, hier
te constateren dat Nederlands-Indië nooit een kolonie geworden is in den waren
zin des woords.
Wat zyn de etablissementen in den Indischen Archipel dan? Ik heb het woord
reeds genoemd: etablissementen, settlements, vestigingen, factoryen, en wel: niet
van het Nederlandse volk rechtstreeks, maar van dat volk, vertegenwoordigd door
den Staat. De Staat namelyk is, rechtens en feitelyk, in de plaats getreden van de
oude Compagnieën, welke in West-Indië en aan de Kaap de Goede Hoop,
volkplantingen - koloniën - in Oost-Indië echter haar ‘kantoren’ op de Regering
overdroegen.
Het is geenszins myn bedoeling deze stelling gezag te geven als rechtsgrond.
Indien de voormalige Compagnie, en de later in haar plaats tredende Regering,
haar roeping omtrent Indië verkeerd hadden begrepen, zou voorzeker het thans
levend Nederlandse volk zich daaraan niet behoeven te storen, en het recht hebben
zyn Regering tot beter inzicht te nopen. Noch de mening der Heren Zeventien, noch
die hunner opvolgers, is voor ons verbindend. Het is alzo niet op oude begrippen
dat ik my beroep, doch slechts op de feiten waardoor deze begrippen werden
veroorzaakt en bestendigd.
De hoofdaanleiding waarom onze voorouders hun Guyana en den Afrikaansen
Zuidhoek wél, en - op zeer weinige uitzonderingen na - den O.I. Archipel niet geschikt
achtten tot kolonisatie, bestaat nog altyd. Wat men elders niet vond, werd op Java
in ruime maat aangetroffen: bevolking. Zowel aan de Kaap als in Zuid-Amerika was
immigratie een levensvraag, die zo ver
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ging dat men zelfs tot slavenhandel zyn toevlucht nemen moest. In Oost-Indië echter
kwam men in aanraking met natiën die in getalsterkte, welvaart - en ook in zekere
soort van beschaving - onze voorouders te boven gingen. In allen gevalle men vond
daar arbeidskracht.
By het aanlanden in vreemde gewesten waar de ondernemingszucht zich wenste
te vestigen, deed zich - na het waarnemen der hulpbronnen van den bodem natuurlykerwyze de vraag op: hoe men te handelen had, om aan deze bronnen een
bepaalde richting te geven, d.i. om die naar zich toe te doen vloeien.
Op deze vraag kan te allen tyde slechts één antwoord mogelyk geweest zyn: door
arbeid. Door arbeid, verdeeld in de intellectuele werkzaamheid van bestuur en de
handenarbeid van den eigenlyk gezegden werkman.
Zeer natuurlyk alweder beyverde men zich, in de streken waar geen of geen
genoegzame bevolking werd gevonden, dat gebrek aan te vullen.
Waar echter - gelyk in Oost-Indië over 't algemeen, en op Java in het byzonder wél voldoende bevolking werd aangetroffen, behoefde men niet alleen geen middelen
te beramen om werklieden aan te voeren van elders, maar zelfs zou men - indien
dit overbodig denkbeeld in de hoofden van Europese ontdekkers of eerste exploiteurs
had kunnen opkomen - zodanige immigratie lastig en schadelyk gevonden hebben.
Om dit duidelyk te maken, behoort men terug te gaan tot een zeer primitief
standpunt. Een ondernemend zeevaarder vindt een onbekende kust. Hy bemerkt
dat het land vruchtbaar schynt en bewoond is. Zyn doel is zich daar te vestigen een etablissement op te richten - en van de gedane ontdekking zoveel mogelyk
voordeel te trekken. Hoe is nu de natuurlyke loop zyner handelingen?
Vooreerst moet hy landen. Zekerlyk, doch hoe vergezeld? Hy moet gewapende
manschappen medenemen, niet om aan te vallen - zyn belang schryft voor dat hy
in een vriendschappelyke verhouding gerake - neen, om af te schrikken van aanval,
en alleen ter, zeer onverhoopt nodige, bescherming. Hy zoekt voordeel, geen stryd.
Hy wil wél-zyn met de vreemdelingen, in wier land hy hoopt fortuin te maken. Hy
voorziet dat een on-
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voorzichtig woord, een ruwe handelwyze, een uittartend gedrag, zyn plannen zou
verydelen niet alleen, maar zelfs hem en de zynen - daar hy, in weerwil zyner
bedekking, altyd de zwakste blyft - in levensgevaar brengen zou.
Zeer ernstig vermaant hy dus zyn ondergeschikten, waaronder hy de
gehoorzaamsten, de getrouwsten zorgvuldig uitkoos, zich stipt te onthouden van
alles wat aanstoot of ergernis geven kan. Hy gevoelt dat van de te voeren
onderhandelingen het slagen zyner onderneming afhangt, en prent dus deze
*
overtuiging in de gemoederen van zyn onderhorigen.
Meent men nu dat zulk een gezagvoerder - gesteld dat zich op zyn schip enige
honderden passagiers bevonden - dien passagiers vergunnen zou hem op zyn
gevaarlyken tocht naar den wal te vergezellen? Immers neen. In de gestelde
omstandigheden is behoefte aan de meest stipte tucht, stipter altoos dan verwacht
kan worden van personen die niet gezind of ongewoon zyn te gehoorzamen. De
poging tot kennismaking met de daar aan 't strand byeenscholende menigte kan
alleen gelukken door algemene samenwerking, door het onbepaald opgaan van
aller wil in den wil des enkelen, en deze mag den uitslag zyner pogingen niet
afhankelyk maken van den luim of de onbedachtzaamheid - wellicht van nog
berispelyker eigenschappen - derzulken die, noch verantwoordelyk voor den uitslag,
noch gedreven door de zucht naar een groot doel, al zeer licht de pogingen van
den bevelhebber zouden verydelen.
Mag men het hem ten kwade duiden, wanneer hy in zulke omstandigheden zyn
gezag ten strengste doet gelden ter uitsluiting van ieder die hem in zyn streven zou
kunnen belemmeren? Zou niet het inroepen van burger- of mensenrecht in zulke
omstandigheden bespottelyk klinken?
De oorzaken die een zo volstrekte uitsluiting van niet onder discipline staande
elementen by een veronderstelde eerste landing wettigden, mogen later enigszins
gewyzigd zyn, geheel vervallen zy nooit. Zy blyven invloed uitoefenen zolang de
onevenredigheid voortduurt tussen de krachten des ‘settlers’ en die van de bevolking.
Er staan hem slechts twee wegen open. Hy moet

*

Nog heden ten dage vloeien de instructiën der met binnenlands bestuur belaste ambtenaren
van dergelyke voorschriften over. Het moet wel.
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door invoer van zyn rasgenoten, door goedgeslaagde kolonisatie, die bevolking
terugdryven - gelyk in Noord-Amerika geschied is - of zich staande houden door
een wel overlegde politiek. Met andere woorden, hy heeft slechts de keus tussen
geweld - het wapen van den sterke - en kunstmiddelen, waaruit de met bekwaamheid
toegeruste zwakke zyn kracht put.
Nederland is in vergelyking met de landen waar zyn ‘settlements’ gelegen zyn, zeer
zwak. De gehele bevolking van dit Ryk in Europa bedraagt minder dan een vierde
van die op Java. Java op zyn beurt, hoezeer dichter bevolkt dan Sumatra, moet in
zielental hoogstwaarschynlyk voor dit vier-en-een-half maal zo groot eiland
onderdoen. Het getal der onderdanen van den Koning der Nederlanden op deze
beide eilanden alleen, kan men veilig op dertig millioen zielen stellen. En dan het
onmetelyke Borneo! En de Molukken! En Celebes! En Timor! En de duizenden
andere eilanden die in den Archipel verspreid liggen! Dat vele daarvan slecht bevolkt
zyn, is waar. Doch juist hieruit vloeit voor de landzaten een mogelykheid van
verdediging voort, welker kracht in omgekeerde verhouding staat tot het getal der
bewoners, die hun ontoegankelyke bergen en ondoordringbare wouden tot
bondgenoten in den stryd weten te maken. Een dun gezaaide bevolking valt aan,
vlucht, verspreidt zich, kiest een nieuw punt van verzameling en aanval, en schept
zich alzo - gebruik makende van de ruimte waar geen Europese krygsmacht haar
kan volgen - kracht uit schynbare zwakte.
Hoe dit zy, de gezamenlyke bevolking van den Indischen Archipel, die het
Nederlandse gezag eerbiedigt, gaat het aantal bewoners van Nederland vele malen
- ik beweer: tien of twaalf keren - te boven.
Doch dit is nog geenszins de hoofdoorzaak der betrekkelyke zwakte van onze
natie, tegenover die bevolking. Nog in veel hogere mate dan het numeriek verschil,
werkt de afstand nadelig. Elk uit Europa naar Indië overgebracht militair kost den
Staat een aanmerkelyke som, terwyl ginds ieder inboorling, zonder juist krygsman
van beroep te zyn, in geval van opstand als krygsman handelt, en op zyn terrein al
zeer spoedig den Europesen soldaat meester is. De mindere krygskunde, of liever
het
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totaal gemis van die - vry problematieke! - wetenschap, wordt in den guerilla-oorlog
ruimschoots opgewogen door betere bekendheid met de gelegenheid en de
hulpbronnen des lands door gehardheid tegen klimaat en ontbering, en eindelyk
door de by opstanden nooit ontbrekende godsdienstige dwepery.
Toch regeert het zwakke Nederland die uitgestrekte bezittingen! Toch is daar de
naam van onzen Koning een symbool van onbeperkte macht! Toch wordt daar het
Nederlands uitvoerend gezag geëerbiedigd, verreweg meer dan in Nederland zelf!
Vanwaar dit wonder, dat elken vreemdeling doet verbaasd staan, en den
Nederlander zelven slechts daarom niet verbaast, wyl hy gewoonte verwart met
begrip, en 't raadsel meent op te lossen door de herinnering dat dit alles reeds lang
zo geweest is. Vanwaar deze in de Wereldgeschiedenis énige omstandigheid, dat
een kleine Staat grote, ver gelegene landstreken beheerst, en dienstbaar maakt
aan zyn belangen?
Het antwoord op deze vraag zal de verdediging van het Kultuurstelsel, en de
veroordeling van den zogenaamden Vryen Arbeid wezen.
By betogen als het onderwerpelyke is het gewoonlyk nodig uit te gaan van een zeer
eenvoudige stelling, die juist door haar eenvoudigheid aan de algemene aandacht
ontsnapte, of te onbeduidend scheen om 't punt van uitgang te worden ener
belangryke waarheid. Zulk een stelling is in dit geval de reeds aangetoonde
onevenredigheid tussen Nederlandse kracht en Nederlands gezag. Wanneer men
in het dagelyks leven iemand grote dingen zag verrichten met geringe middelen,
zou ieder zich genoopt voelen tot de vraag: hoe doet hy dat?
Ware het niet van de Nederlandse Natie te vorderen geweest, dat zy zich een
dergelyke vraag voorlegde by 't genieten der vruchten van het Indisch kunststuk?
Het antwoord op deze vraag zou met belangstelling moeten worden tegemoet
gezien door ieder die de schone religie van het rerum cognoscere causas aanhangt.
Men kan zich voorstellen hoe de geschiedvorser, de denker, de wysgeer, na vele
eeuwen nog, zich verdiept in 't nasporen van de oorzaken die een schynbaar zo
vreemde zaak hebben mogelyk gemaakt.
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Doch ook zonder zo hoog te grypen, hadden niet zy die zich bewegen op het meer
gewone terrein van het terstond praktischnuttige, zich moeten onthouden van ruw
ingrypen in een organismus welks samenstelling hun onbekend, doch waarvan de
nuttige strekking sedert vele jaren gebleken was?
Had niet onkunde zich enigermate moeten verbergen achter bescheidenheid?
De landman die geen zonnewyzer kan construeren, weet toch dat hy, om by
voortduring te kunnen gebruik maken van dat instrument, het niet moet buigen,
breken of verplaatsen.
De grondeigenaar die een schone echo ontdekt op zyn landgoed, bevroedt daarom
wel niet de akoustische oorzaken, maar geeft voorzichtig last, niets te veranderen
in de nabyheid der plaats waar het verschynsel zich openbaart. Daar mag geen
muur worden opgetrokken of geslecht, geen boom gekapt, geen struik gesnoeid,
geen steen verplaatst...
Het mocht eens veranderen!
Zo kan ook de onwetende iets als eerbied tonen voor het schone, door onthouding.
By gebrek aan bevoegde inmenging in Indische zaken, had men dan toch van
hen die zich Liberalen noemen, zodanige onthouding kunnen vorderen. Men genoot
de voordelen van Indië, achtte het beneden zich de wyze na te sporen waarop die
werden verkregen, en toonde zyn dankbaarheid door het schudden aan de pylers
van 't gebouw dat sedert jaren een zo welkome schuilplaats aanbood.
De ware naam voor die handelwyze is baldadigheid.
Hoe hebben de voorgangers dier party aan een gedeelte van het Volk - sommigen
hunner ook zichzelven - weten diets te maken dat het Kultuurstelsel een verderfelyke
zaak was?
Door misbruik van woorden. Door het speculeren op klanken als vryheid en dwang.
Door het schermen met: particuliere industrie, een uitdrukking die elken particulier
doet watertanden naar snel fortuin. Door de gebreken in dat stelsel, en de afwykingen
daarvan, voor te stellen als het stelsel zelf. Door het misleiden der menigte die, alom
en voortdurend horende gewagen van veel verkeerds - Van Hoëvells Slaven en
Vryen en de Have-
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laar waren de brandpunten waarin talloze vorige klachten schenen saam te vallen
- in elke verandering meende een verbetering te zien.
Schenen saam te vallen. Wat den Havelaar betreft, dat boek is verkeerd gelezen.
De stryd voor Vryen Arbeid bestond sedert den val der Compagnie. Raffles
oordeelde daarover - men vergunne my een vulgaire uitdrukking die vry juist uitdrukt
wat ik bedoel - Raffles oordeelde daarover als een zetschipper, die slechts de
voordelen van het ogenblik in 't oog houdt.
Die onkunde of onverschilligheid der Engelsen is onwedersprekelyk gebleken uit
de gemakkelykheid waarmede zy in 1816 van Java afstand deden. Zy meenden
dat de Kaap, Essequebo, Demerara, de kust van Malakka, Colombo, enz. méér
beduiden!
Java was in hun oog op den duur een lastpost. Dat kan in zekeren zin waar
geweest zyn. Dat Java echter een lastpost blyven moest, was niet waar. Dit bleek
twintig jaren na Raffles, toen het Kultuurstelsel werd... gereglementeerd. Van eigenlyk
gezegd invoeren kon geen spraak zyn, wyl het uit den aard der zaak bestond, gelyk
ik hoop aan te tonen.
Nadat Nederland sedert byna twintig jaren de voordelen der regeling van Van
den Bosch genoten had, wekten enige verkeerdheden daarin - waaronder ik nu
alleen het zonderling transportmonopolie van de Handelmaatschappy noemen wil
- gecompliceerd met andere oorzaken van malaise, ontevredenheid op. De toestand
van geheel Europa in 1848 werkte aanstekend. Ook te Batavia achtten enige
onkundigen zich geroepen tot het spelen ener politieke rol. De toenmalige
Gouverneur-Generaal handhaafde - naar myn inzien met gematigdheid en gepaste
kracht - het hem toevertrouwd gezag. Hy deed wat hem by instructie door de Natie
was opgedragen.
Onder de hoofdleiders der beweging was de heer Van Hoëvell, een man van
groot talent. Van een talent zó uitstekend, dat hy den misgreep dien zyn onkunde
in de Indische verhoudingen hem begaan deed, wist te bedekken door 't onmiddellyk
aangrypen van middelen tot herstel zyner enigszins gecompromitteerde positie.
Evenals een veldheer die, na 't verlies van een on-
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besuisd gevoerden veldslag, in onverwachte richting dwars-uit vluchtend, den vyand
een stad ontneemt, zagen wy hem op eenmaal in het bezit ener nieuwe positie die
hem in staat stelde de geleden nederlaag te wreken.
‘Geen drukpersvryheid alzo voor den Europeeër? Welnu, dan eisen wy vryheid
voor den armen Javaan.’
‘Ge wilt niet dat wy hier meetings houden? Dan vorderen wy vryheid voor de
particuliere industrie.’
‘Ge ontzegt my het langer verblyf in Indië? Ik roep u op, my te antwoorden in Den
Haag.’
‘Gy hebt de macht... ik zal een leus scheppen. Een leus die goed klinkt. Een leus
die stof geeft tot debat, polemiek, controverse, kamerstryd...’
En de Vrye Arbeid was tot de brandfakkel gemaakt die alles in gloed zette.
De verjaagde meetinghouder van Batavia had zich een contenance veroverd.
‘Die arme Javanen!’ riep ieder.
Doch men bedenke wel dat er op de Bataviase meeting weinig of geen spraak
van die ‘arme Javanen’ geweest was. Dáár had men hoofdzakelyk de rechten en
eisen van de in Indië gevestigde Europeanen behandeld à l'instar de Paris.
De meeste hoofdpersonen by die gelegenheid waren nooit, dan misschien by
uitzondering als toerist, met die Javanen in aanraking geweest.
Ik ben overtuigd dat geen hunner my over de beschuldiging van onkunde in
binnenlandse verhoudingen ter verantwoording roepen zal, wyl zy aan die zotte
escapade van 1848 liefst niet worden herinnerd. Hoe de heer Mijer, thans
Gouverneur-Generaal, het aanlegt om de zo gewenste vergetelheid ook uit te
strekken tot het geheugen zyner omgeving te Batavia, kan ik niet verklaren. Die
zaak moet hem een lastige nachtmerrie zyn.
Gedurende de roering die het roepen om vryen arbeid teweeg bracht, verscheen
de Havelaar.
De menigte is onlogisch. Het post en propter wordt gemeenlyk, met simul er by,
jammerlyk dooreen gehaspeld. Het trof daarby allerongelukkigst dat de toenmalige
Minister dezelfde persoon was, die vroeger als Gouverneur-Generaal de fameuze
meeting had gesmoord, en dat hy tegelykertyd - want dit had aanvanke-
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lyk met die meeting niets te maken - den Vryen Arbeid tegenwerkte. Omdat hy het
kultuurstelsel behouden wilde, werd hy - een der liberaalste mensen die men zich
kan voorstellen - gebrandmerkt als ‘behouder’.
En ieder die elken fortuinzoeker in de gelegenheid wilde stellen den Javaan te
beroven, zou voortaan ‘vryzinnig’ heten.
Uit enige byzaken in den Havelaar meende men te mogen opmaken dat ik de
natuurlyke vyand wezen zou van zulk een minister, de bondgenoot der party die
zich ‘liberaal’ noemt.
Welnu, ik ben zeer, zéér liberaal. Myn liberaal gemoed kantte er zich tegen aan,
gebruikt te worden in een stryd die de myne niet was.
De Havelaar had geen staatkundige strekking. Myn klachten waren van zedelyken
en administratieven aard. Ik streed tegen misbruik, tegen plichtverzaking, lauwheid,
traagheid, egoïsme.
Na de ruwe wyze waarop ik de aanbiedingen der ‘liberalen’ om 't Kultuurstelsel
*
aan te tasten, afwees, en na de brochure waarop het tegenwoordig opstel een
vervolg is, had ik recht tot de hoop dat men den Havelaar zou herlezen hebben, om
daaruit de overtuiging te putten dat ik my niet verzette tegen orde en wet, maar
tegen 't verkrachten van wet en orde.
Ik had gevorderd dat men den Javaan niet mishandelde, en stond in dezen eis
geheel en al aan den kant der bepalingen van het Kultuurstelsel, die alom
rechtvaardigheid, menslievendheid en zachtzinnigheid voorschreven. En ik deed
dit stipt binnen de grenzen myner instructie.
In het daarover, na jaren zwygend wachten op herstel, uitgegeven werk, ben ik
in het schilderen der bedroevende feiten beneden de werkelykheid gebleven. Dit
**
geschiedde uit kunstgevoel, waarop in den Havelaar uitdrukkelyk gedoeld wordt.
Uit onwetendheid echter ging ik sommige oorzaken waarom men my tegenwerkte,
voorby. Die oorzaken zou ik nu kunnen noemen, indien ze niet te vuil waren voor
myn pen. Ze waren toen - en zyn nu misschien nog - den heer Van Twist onbekend,
en hyzelf weet dus niet welke soort van belangen hy door zyn plichtverzuim in de
hand werkte. Zyn kuis gemoed zou er van gru-

*
**

Inleiding Minnebrieven.
(1870; niet in 1882)
Deel I, blz. 170.
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wen, al bleef 't dan ongeroerd door al het bloed dat er vergoten werd door zyn schuld.
Welke feilen ook, behalve deze onvolledigheid, den Havelaar aankleven - en ze
zyn vele - er had uit dat werk duidelyk kunnen blyken dat myn grieven niets met
Vryen Arbeid of Kultuurstelsel te maken hadden.
En op tweeërlei wyze heeft die verkeerde voorstelling nadeel gedaan. Ze heeft
de zaken waarover ik klaagde, op den achtergrond geschoven, met het verdrietig
gevolg dat ze verergerd zyn. En tegelykertyd werkte zy mede om de krachten der
Natie te verspillen aan 't oplossen van dorre vraagstukken van geen belang
hoegenaamd. Als toegift van ramp hebben wy aan die verwarring te wyten dat allerlei
individuen, die beter op den achtergrond tehuis behoorden, zich sedert vele jaren
allerbrutaalst hebben weten voorop te dringen.
Op zoveel wanbegrip, zoveel domheid aan de ene zyde, op zoveel valsheid aan
den anderen kant, had ik niet gerekend.
Ik wenste dat boek niet geschreven te hebben. En wie zich voortaan de moeite
geven wil het uitgangspunt van myn stryd te leren kennen, neme liever myn brief
aan Duymaer van Twist ter hand, waarin geen enkele vertelling voorkomt... den
*
brief waarop nooit geantwoord is!
Dit nu begryp ik. Maar dat de natie dien man duldt in haar Eerste Kamer, dat ze
zulk een wezen niet aanspuwt en uitwerpt... dat begryp ik niet! Om nu niet te spreken
van de schatten die men hem voortdurend in den schoot werpt, ziet men dan niet
in, dat het dulden der schande die hy over ons bracht, medeplichtigheid is?
Voelt men niet hoe alle werkelyke verbetering onmogelyk blyft, zolang men op
die wyze de publieke zedelykheid in 't aangezicht slaat? Wat baat het of men
bepalingen wyzigt, wetten verandert, indien men feitelyk het schenden van de wet
blyft belonen met onderscheiding, achting, rykdom?
Zolang de Natie geen recht doet in de Havelaarzaak, is elke poging tot herstel
van den toestand in Indië ydel, en alle debat daarover, à côté de la question. Wie
zal zich daarginder offeren aan zyn plicht, indien 't verzaken daarvan tot eer en
aanzien

*

Deel I, blz. 391.
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leidt? Helden en martelaars zyn zeldzaam, en een bestuursstelsel dat op 't tegendeel
rekent, noem ik onpraktisch.
Wat overigens den Havelaar aangaat, als bydrage tot andere middelen, om - met
kwaden wil altoos! - de zaken van Indië in een verkeerd spoor te leiden, moet ik
betreuren dat boek geschreven te hebben.
Verkeerde gevolgtrekkingen alzo, misbruik van klank en spelen met woorden, hebben
sommigen, met meer of min belangzuchtig oogmerk, in staat gesteld de kwestie
over vryen arbeid op te wekken en in leven te houden. Algemene ontevredenheid
brengt zekere voorbeschikking teweeg om te kibbelen over de vraag: hoe 't goede,
om goed te zyn, beter moet worden gemaakt?
Het is hiermede als elders, waar 't woord ‘question’ sedert enigen tyd tot een rang
verheven is, dien 't vroeger - zelfs in Hamlets tyd - niet bezat. Men heeft de
wysbegeerte opgegalonneerd tot 'n Staatsmiddel. Plato is referendaris geworden.
By roering of in verlegenheid werpt men der gemeente een question toe. La
question d'Orient... la question de Pologne... la question de Slesvic... la question...
over Vryen Arbeid.
En het Volk byt op dat afgekloven been, en 't knaagt er aan! En er staan doctoren
op, die ‘speciaal’ studeerden in de werking van dat nieuwe voedingsmiddel! En
marskramers die 't te koop veilen! En kwakzalvers die surrogaten uitvinden! En
deftige kooplui die 't vervalsen! En juffrouwen die er een krans over stichten! En
Nut-mensen die er over oreren! En pfiffici die er zich minister mee maken!
En schryvers!
Wie boosaardig genoeg is, my den laatsten regel tegen te werpen als verwyt,
bedenke dat ik duidelyk genoeg gezegd heb dat de nieuwe kwestie geen kwestie
was.
Het is myn schuld niet, dat de natie zich sedert twintig jaren niet nuttiger bezig
hield.
*
Nu er echter blykt dat het ‘boerenbedrog’ niet ophoudt, moet ik er op terugkomen.

*

De uitdrukking ‘boerenbedrog’ is van den gewezen minister Heemskerk Az. Hy kwalificeert
aldus - naar myn inzien zeer juist - de Maatschappy tot Nut van den Javaan.
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Het kleine, zwakke Nederland exploiteert op verren afstand grote gewesten.
Hoe doet gy dit? vragen de niet door gewoonte verstompte vreemdelingen! Hoe
verkrygt ge met geringe middelen zulke grote resultaten?
Nooit heb ik de velen die my deze vragen deden, onbevredigd behoeven te laten.
Het antwoord is dan ook zo eenvoudig, dat de oplossing onder het bereik valt van
ieder die begrypen wil.
Met Nederlanders was de taak der opheldering gewoonlyk niet zo licht. De
volkomen onwetendheid van den vreemdeling is gemakkelyker te onderrichten dan
het half- of kwartweten van den landgenoot, die ‘ook een neef in den Oost heeft’ en
nu en dan het byblad van de Staatscourant heeft ingezien. De welwillende
Nederlander zou, om een juist inzicht in de Indische zaken te erlangen, zich behoren
te ontdoen van zekere halve wetenschap die zich gewoonlyk schuldig maakt aan
onjuistheid in uitdrukking en proportie.
Op het eerste doelde ik reeds by het behandelen van de woorden: vrywilligheid,
vryheid en kolonie.
Het laatste straalt door in de hebbelykheid om een gedeelte voor het geheel te
nemen, en van zeer byzondere voorvallen te besluiten tot algemene. Van
misvattingen in laatstbedoelde richting zouden koddige voorbeelden aan te halen
zyn, die levendig herinneren aan de burleske uitspraak van A. Dumas: ‘les Hollandais
se nourrissent de cornichons et de genièvre’.
‘Hoe hebben onze voorouders, of liever hoe heeft ons onmiddellyk voorgeslacht,
het wonder gewrocht, dat Java productief maakt in Nederlands belang?’ vrage alzo
de Nederlander, met den ernstigen wil geen antwoord te versmaden dat eenvoudig
klinkt.
Dat antwoord is: door acht te slaan op den, by den Javaan zo byzonder scherp
afgetekenden volksaard van den Oosterling, en door zyn religieus ontzag voor de
autochthone Hoofden dienstbaar te maken aan ons doel.
Dit is wel zeer veel, maar 't is ook alles. Hierop alleen is het kultuurstelsel
gebaseerd. Hierop alleen kán alle gezag in Indië berusten. Wie daar een ander
stelsel van bestuur wil invoeren,
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wyde zich vooraf aan de onvolbrengbare taak om in Indië den aard des volks te
veranderen. Zolang hy daarin niet slaagde, behoort hy te worden gewraakt als
Wetgever, Bestuurder of Raadgever.
De vordering dat men by de keuze van een regeringssysteem den aard des volks
raadplege, zal wel door niemand onbillyk worden gevonden.
Het ontzag van den Javaan voor zyn Hoofd is aandoenlyk en bedroevend tevens.
Bedroevend, indien daarvan wordt misbruik gemaakt. Aandoenlyk, indien men het
vergelykt met een elders waar te nemen wild streven naar gelykstelling, met dat
onbescheiden aanspraak-maken op de eerste plaats, iets dat in gezelschap voor
lomp zou doorgaan, en dat volgens zekere staatkundigen, handhaving van
mensenrecht heten moet. De Javaan schynt te weten - of voelt dit by intuïtie - dat
het dringen door allen naar de hoogste plaats, aller plaats tot een zeer lage maakt.
De ware gelykheid eist dat ieder zy wat hem past.
Hetzy men dit begrip toejuiche, of als verouderd afkeure, op Java bestaat het als
feit. Het bood den Europesen overheerser te allen tyde de zeer welkome, maar
enig-mogelyke gelegenheid aan, om zich invloed te verschaffen en zyn voordeel te
behartigen. Overeenkomsten die niet te sluiten waren, noch te handhaven vooral,
met millioenen individuen, werden lichtelyk getroffen met duizend of honderden
Hoofden.
Ik constateer hier alweder het feit, zonder my nu te verdiepen in het misbruik
waartoe deze toestand aanleiding geeft.
Dat er by de aldus met de Javaanse Groten aangegane overeenkomsten, aan
die vertegenwoordigers der bevolking voordelen moesten worden toegekend, ligt
in den aard der zaak. De vraag of die voordelen hoger of lager zyn dan de geleverde
dienst - in verband met de tot behoud van prestige nodige levenswyze - waard is,
zal ik later behandelen. Zeker is het dat de Javaanse Grote, van lieverlede
opgenomen onder de rechtstreekse dienaren van den Staat, ook thans nog als
ambtenaar moet kunnen leven op een voet die hem van het onmisbaar aanzien
tegenover de bevolking verzekert, dewyl hy alleen op deze voorwaarde als ambtenaar
bruikbaar is. De inkomsten der Hoofden behoren dus gedeeltelyk beschouwd te
worden als tegemoetkoming voor
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de staatsie die zy in het belang van de dienst genoodzaakt zyn op te houden.
Want de Javaan hecht veel aan vertoning, en zou zich moeilyk een man van
gezag kunnen voorstellen zónder zulke staatsie. Er moet harmonie bestaan tussen
zyn gevoel van eerbied, en den glans die van 't vereerd individu terugstraalt. De
pracht, de schitterende omgeving, het talryk gevolg van zyn meester, stellen hem
als 't ware schadeloos voor zyn algehele toewyding. Het ontbreken van dit alles zou
hem wel niet bewegen zyn stamheer minder dan vroeger te ontzien, maar hy zou
bedroefd wezen door de vernedering van zyn idool, en bitter gestemd - tot het
noodlottige amok toe - jegens hen die hy zou moeten beschouwen als bewerkers
van die verlaging. Zo wordt de gelovige Katholiek ontstemd en opgewekt tot wraak,
door 't roven der kerksieraden zyner Heiligen. Zo liepen Mexicanen en Peruanen
te wapen by Guatemozins gevangenschap of 't beledigen van de Inca's.
Het dienen van zyn Heer is de godsdienst van den Javaan, en dit begrip is zo
ingeweven in zyn opvatting van zedelyke verplichtingen, dat het woord ‘heervrezend’
in zyn oog het non plus ultra van alle maatschappelyke volkomenheden uitdrukt.
Zelfs zy die den Oosterling slechts kennen in den zeer exceptionelen toestand van
huisbediende, zullen zich herinneren hoe het ‘dia ta' takoet toeanja’ gelyk staat met:
hy is een slecht mens. Hoe ook overigens verwrongen door nauwer aanraking met
de Europese maatschappy, deze hoofdtrek in het volkskarakter van den Oosterling
*
heeft zich altyd staande gehouden. Ik ondervond daarvan aandoenlyke blyken.
Het denkbeeld om van het op deze eigenaardigheid gegrond overwicht der
Hoofden gebruik te maken tot het verkrygen van producten voor de Europese markt,
is dus zeer eenvoudig. Een uitvinding behoefde hier niet te geschieden, en het is
daarom dat ik enige bladzyden vroeger het kultuurstelsel slechts de reglementering
van bestaande toestanden noemde. De verdienste van den graaf Van den Bosch
gelykt hierin op de byzonderheid in veel

*

Eens by een schipbreuk, riep de vrouw van een myner bedienden haar man toe: ‘eerst uw
meester helpen... dan de kinderen!’ Ik zeg niet dat ik dit goedkeur, maar aandoenlyk is het.
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uitstekende mensen, dat hy, het eenvoudige op prys stellende, zich niet toelegde
op iets vreemds, doch zich vergenoegde met het bestaande te regelen en op de
best-mogelyke wyze te gebruiken. Het kultuurstelsel is niets anders dan: de Javaanse
zeden overgezet in staatsblads-termen.
Nog ééns, wie tegen dat stelsel te velde trekt, moet beginnen met het veranderen
van die zeden.
Voor aanhangers van dat stelsel zou ik hier - en veel vroeger reeds - kunnen
besluiten. Vóór 1848 had men bezwaarlyk kunnen voorzien dat er ooit een betoog
zou nodig zyn ten voordele ener zaak die zichzelf verdedigt.
Ik mag my echter niet bepalen tot het al te gemakkelyk prediken voor gelovigen.
De tegenstanders der Gouvernements-kultures hebben daartegen bedenkingen
die ik geloof aldus te mogen formuleren:
1. De Hoofden maken misbruik van hun gezag over den Javaan.
2. De Javaan wordt niet opgeleid tot zedelyken en intellectuelen vooruitgang.
3. Het monopoliseren van den arbeid der Javanen strekt ten nadele van de
particuliere industrie.

1. Misbruik van gezag door inlandse hoofden
Moet ik, Havelaar, betuigen dat dit misbruik inderdaad bestaat? Ik die my aan het
te-keer gaan - tot nog toe vruchteloos - heb opgeofferd? Het misbruik dat de Hoofden
van hun onderhorigen maken is schromelyk, afschuwelyk.
Maar... ik begryp niet dat dit kan worden ten laste gelegd aan het kultuurstelsel,
dat niet alleen geen knevelary voorschryft, maar daartegen ten ernstigste
waarschuwt. Aan alle met binnenlands bestuur belaste ambtenaren wordt in zeer
duidelyke bewoordingen voorgeschreven: ‘den geringen man te beschermen tegen
de hebzucht zyner hoofden’. In het Regeringsreglement wordt die bescherming
uitdrukkelyk ‘een der gewichtigste plichten van den Gouverneur-Generaal’ genoemd.
Een landvoogd of ondergeschikt ambtenaar, die zich ten deze schuldig maakt
aan plichtverzuim, zou ter verantwoording
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moeten worden geroepen en naar bevind van zaken gestraft. De considerans van
het vonnis waarby dit geschiedde, zou zyn motieven aan de bepalingen van het
Kultuurstelsel ontlenen. Wie dit stelsel aanvalt, is alzo genoodzaakt ter
rechtvaardiging zyner aanklacht zich te beroepen op den duidelyk omschreven
geest der Inrichting zelve die hy zo slecht vindt.
Ik durf de ‘liberalen’ oproepen my één misbruik te noemen dat niet verboden, een
welwillende voorzorg die niet uitdrukkelyk voorgeschreven is?
Er heerst in de Staatsbladen een treffende geest van welbegrepen
menslievendheid. De Wetgever heeft de mogelykheid van misbruik voorzien. Hy
heeft gelet op den tegenzin van den Javaan om zyn Hoofd aan te klagen. Hy gelast
telkens den besturenden ambtenaren den Javaan te beschermen, zelfs tegen diens
eigen beschroomdheid. Hy dringt aan op ‘geduldig aanhoren van klachten’.
Dat nu al deze bepalingen, in weerwil der grote zorg aan de redactie besteed,
niet immer doel treffen, dat zy vaak worden veronachtzaamd, ontdoken... wie zal 't
ontkennen?
Indien de voorstanders van Vryen Arbeid het Kultuurstelsel slechts zo lang wilden
laten bestaan, tot zy een stelsel hebben uitgevonden, waarby overtreding van
bepalingen een onmogelykheid zal wezen, dan is het behoud van Indië aan
Nederland verzekerd.
Wat voorts de thans gewraakte misbruiken aangaat, hebbe men wel te
onderscheiden tussen die welke slechts een zeer vermydbaar gevolg van het stelsel
zyn, en de ware of vermeende gebreken die het onvermydelyk aankleven, als
zodanig.
Indien er mocht gewezen worden op de verwaarlozing der rystkultuur, meen ik
te mogen opmerken dat dit niet het doel des ontwerpers kan geweest zyn, daar
deze toch wel zal geweten hebben dat geen Kultuur- of Regeringsstelsel naast
hongersnood bestaan kan. De allereerste voorwaarde tot arbeid van den Javaan is
dat hy leve. De resident of hem terzyde staande inlandse regenten, die de productie
van koffie, suiker en indigo, door te veel yver of hebzucht, opvoerden tot een hoogte
die schadelyk werkt op het voortbrengen van voedingsmiddelen, begaan zulke
verkeerdheid niet volgens het stelsel, maar daartegen. Hun
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vergryp moge gelegen hebben in verkeerde opvatting der bepalingen of in eigenbaat,
in die bepalingen zelf lag dusdanige bedoeling niet.
De gehele of gedeeltelyke afschaffing der emolumenten op het verkregen product,
is hiervan een bewys. Na dien maatregel immers is het Kultuurstelsel blyven bestaan,
een bewys dat de kern der gehele inrichting niet lag in die zo gewraakte
overaanmoediging.
Van gelyken aard is de aanmerking dat de geringe man zo vaak op verren afstand
van zyn woning wordt ten arbeid gesteld. Indien deze afstand te groot is, kunnen
de bepalingen daaromtrent gewyzigd worden. Het te laag loon is vatbaar voor
verhoging. Zulke veranderingen treffen het stelsel niet.
De Hoofden, door wier tussenkomst alle betalingen geschieden, eigenen zich
daarvan een gedeelte toe. Dit is strafbaar, doch heeft alweder met het stelsel niets
te maken. Zou men het leger willen ontbinden, omdat misschien sommige
betaalmeesters den manschappen te kort doen?
Doch, beweert men, al deze en dergelyke zaken, al zyn die niet absoluut inhaerent
aan het stelsel, vloeien toch daaruit voort?
Gewis. Zy vloeien daaruit voort, als processen uit handel, als diefstal uit bezitting,
als spoorwegongelukken uit den stoom, als schipbreuk uit zeevaart.
Wél inhaerent echter aan het Kultuurstelsel is de hoofdeigenschap daarvan, die
dan ook als voornaamste grief wordt aangevoerd: het groot gezag dat den Hoofden
over hun onderhorigen wordt toegekend, en dat alle niet-inhaerente misbruiken
mogelyk maakt.
Deze beschuldiging is een lofspraak. Ieder die het wel meent met den Javaan,
met Nederland, met den op Java fortuin zoekenden Nederlandsen industrieel zelven,
behoort er naar te streven dat wy deze beschuldiging te allen tyde blyven verdienen.
Wy zyn aan de menselykheid verplicht, het overwicht van de Javaanse Hoofden
binnen zekere grenzen te beperken, en alleen de officiële erkenning van 't
geoorloofde kan de middelen leveren om het ongeoorloofde te fnuiken.
Inderdaad, het Kultuurstelsel steunt en handhaaft den Javaansen Adeling in zyn
gezag over den geringen man. Het zet zyn amb-
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telyken stempel op den stamboom van bewezen of erkende verdienste. Het
reglementeert de hiërarchie der geslachten, brengt de legende ter aanschouwing,
plaatst de verbeelding des Javaans in een zichtbaar, tastbaar kader van
werkelykheid, en maakt aldus de overlevering tot feit.
Hier heerst geen gekunstelde fictie. Hier wordt geen onbegrepen gezag
opgedrongen. Hier worden niet - zoals elders! - om tot juistheid van inzicht te
geraken, stemmen geteld. Hier zyn geen partyen die het geheel opofferen aan de
delen. Hier bestaat geen wanverhouding tussen officiëel gezag en gemoedelyke
overtuiging. Hier is waarheid.
Durft men dit een fout noemen?
Neen.
Durft men de gegrondheid dezer opmerkingen ontkennen?
Dan zal ik straks henzelf die haar bestryden, oproepen als getuigen. De
berekeningen waarop elke zogenaamde Vry-arbeider zyn ondernemingen baseert,
zyn gegrond op gelyke logische noodzakelykheid als het Kultuurstelsel zelf, dat ik
nu voortaan - de beschuldiging verheffende tot leus - het stelsel van gezag noemen
zal.
De onbegrensde overgegevenheid van den Javaan aan zyn erfelyk Hoofd sluit
een eigenaardigheid in zich, die den Europeaan vreemd moge voorkomen, doch
geheel in den aard der zaak ligt: de geringe man kent noch begrypt verdeling van
gezag.
Wie heer is, is in zyn oog heer over alles. Zyn begrippen over autoriteit laten
hoogstens zeker kwantitatief verschil toe, tussen een sport hoger of lager op de
ladder der hiërarchie, de kwaliteit van 't gezag is hem eens-voor-al dezelfde, d.i.
onaantastbaar, heilig. Hy weet dat z'n Regent verheven is boven den wedono, en
deze boven het dorpshoofd, doch gehoorzaamt dezen laatsten met dezelfde stiptheid
alsof de Adipati zelf zich verwaardigd had hem zyn bevelen te geven.
Doch vooral is dat gezag in zyn oog ondeelbaar. Splitsing, verbrokkeling van
competentie, begrenzing van attributen, dit alles begrypt de Javaan nog minder dan
elke andere Oosterling. En men heeft geen recht zich daarover te verwonderen.
Ten eerste wyl zulke verdeling - veelal een vrucht van wantrouwen - van betrekkelyk
nieuwe vinding is, en vervolgens omdat de Ge-
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schiedenis van Europa aantoont, hoe men te allen tyde genoodzaakt was in geval
van nood tot het Oosters begrip van onverdeelde autoriteit zyn toevlucht te nemen.
Nog dagelyks hebben wy bovendien voorbeelden van byna onbeperkte heerschappy
voor ogen, in drie zeer voorname instellingen: leger, Katholieke kerk en vaderschap.
De Javaan is, wat zyn gemoed aangaat, kind, soldaat en katholiek.
Ik mag hier niet uitweiden over sommige nadelen die Europa zich berokkend heeft
door afwyking van den eenvoud der patriarchale Oosterse begrippen, noch
onderzoeken waar de grens is tussen lieve, kinderlyke onderworpenheid en
mens-onterende slaverny. Ik wil hier de vraag niet behandelen, in hoeverre de
verkeerd toegepaste pogingen om den individu te verheffen, nadelig hebben gewerkt
op den toestand der maatschappy in het algemeen. Het is hier de plaats niet om na
te sporen, of misschien de ontwikkeling des mensdoms zou gebaat zyn, indien men
*
daaraan een meer intensief karakter had gegeven. Noch ook om te onderzoeken
of Europa, juist óm voort te schryden op den weg van ware beschaving, in methode
enige eeuwen zou moeten teruggaan op den afgelegden weg...
De Javaan heeft nu eenmaal dien weg niet afgelegd, en dit alleen behoeft hier
geconstateerd te worden.
Op bevel van denzelfden Heer dien hy volgen zou in den stryd, plant hy z'n koffie.
Heeft die meester lust in zyn buffel, in zyn vrouw, in z'n kind... hy geeft wat de heer
verlangt. Eist deze zyn leven, onverschillig om welke reden, het moge nodig zyn ter
bereiking van een begrepen doel of ter voldoening aan onverklaarbaren luim alleen...
hy offert zich. Die heer is zyn noodlot, zyn fatum.
Is dit onvoorwaardelyk schoon? Mag men het eisen of brengen van zulke offers
verdedigen? Geenszins, en niemand zou dit beproeven. Doch dit is hier de vraag
niet. Constateren is geen toejuichen.
Waar echter staat geschreven dat het Kultuurstelsel zulke misbruiken toelaat of
aanmoedigt? De Wetgever die zoiets beoogde, zou krankzinnig moeten zyn. Daar
nu integendeel de wettelyk beschreven regeling van Javaanse toestanden - dit is
het stelsel, en

*

Men leest zeer slecht in landen waar ieder lezen kan.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

416
niets anders - van hoge intelligentie getuigt, behoeft het ons niet te verwonderen in
dit stelsel de enige mogelykheid aangegeven te zien, om die misbruiken te keer te
gaan.
Een eenvoudig voorbeeld zal dit duidelyk maken. Mag men het der militaire
discipline wyten, indien een soldaat mishandeld wordt door zyn korporaal? Hoe zou
men den te hulp geroepen officier beoordelen, die zyn tussenkomst weigerde op
grond der jongste begrippen die het gezag tot een verderfelyke zaak hadden
verklaard?
‘Doch, vraagt men, hoe dan als het misbruik uitgaat van hoger standpunt? Hoe,
indien die officier zelf, een hoofdofficier, een generaal, zich daaraan schuldig
maakte?’
Dit zou zeer bedroevend zyn. Maar ik zie niet in, hoe dergelyke misbruiken kunnen
worden voorkomen door verslapping van tucht, door opheffing van discipline, aan
welker regelen immers ook de hoogste gebonden is? Men bedenke dat, by
wanbedryven als de hier gestelde, juist orde en tucht verkracht werden, en dat hieruit
veeleer versterkte handhaving dan afschaffing van de wet behoort voort te vloeien.
Dat er tegenwoordig op Java schandelyk misbruik wordt gemaakt van de bevolking
is de treurige waarheid, doch men bedriegt zich in de mening dat dit verbeteren zou
door het losmaken der banden die de volkshuishouding tot één geheel maken. Wie
dit ontkent, moet aan verwarring de voorkeur geven boven orde, en de zekerheid
van plundering verkiezen boven de mogelykheid dat een heerser misbruik maken
zou van zyn gezag.
Zelfs onder plichtverzakende residenten en Gouverneurs-Generaal wordt thans
de mishandeling van den Javaan enigszins beperkt door het belang der Hoofden
*
en hun getal. Honderden zuigen millioenen uit, en wie te ver gaat, verliest z'n volk.
Zónder die Hoofden echter ware in één ogenblik aller hand tegen allen geheven.
Ieder ware ieders vyand. Er zou worden geroofd, geplunderd, gemoord, zonder
grens, zonder genade, en in weinig tyds ware het schone land een puinhoop.
En zy die medewerkten om het gezag te verstoren, zouden wellicht de eersten
zyn in het luid roepen om herstel.

*

Men zie byv. de nota van myn vermoorden voorganger. Zy wordt aangehaald in den Havelaar;
deel I, blz. 119.
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Ik vorder nog geenszins van den oningewyde, dat hy na dit betoog over de
noodzakelykheid van het gezag der inlandse Hoofden, ingenomen zy tegen vryen
arbeid. Het verband daarvan met het voorafgaande zal later worden aangetoond.
Wel echter moet ik reeds nu my waarborgen tegen de zeer dikwyls voorkomende
verwarring van denkbeelden - te Buitenzorg vooral maakt men zich daaraan schuldig
- alsof de onmisbaarheid der Hoofden, onschendbaarheid van een misdadig inlands
ambtenaar medebracht. Dit is een residenten-verzinsel, waaraan onkundige
Gouverneurs-Generaal geloof hechten. Ook daarop kom ik terug.

2. De Javaan wordt door het vigerend stelsel niet opgewekt tot zedelyken
en verstandelyken vooruitgang.
Door welk stelsel? Door het stelsel van kultuur?
‘Gewis! Hy plant op last van zyn Hoofd, wat der Nederlandse Regering behaagt.
Daarvoor ontvangt hy een door die Regering buiten zyn bewilliging vastgesteld loon.
Zelfs ontvangt hy dit niet altyd. Hy is door de officieel-gemeenschappelyke regeling
der werkzaamheden niet zozeer individu, als wel een deel zyner desa. Eigen streven,
betamelyke eerzucht, blyven hem onbekend. Hy is geen mens, hy is slechts werktuig.’
Deze en dergelyke opmerkingen zyn grotendeels juist, maar worden ten onrechte
aangevoerd tegen het stelsel van gezag. Zal men een dezer fouten verbeteren door
het verslappen van de autoriteit? Ziet men dan niet in, dat de Javaan tot geen
verandering hoegenaamd zou te bewegen zyn, zónder daartoe van den invloed
zyner Hoofden gebruik te maken?
Dat er op Java veel te veranderen valt, is onbetwistbaar. En hiermede werp ik de
beschuldiging van my af, die wellicht door enige vorige bladzyden werd in het leven
geroepen, dat ik in den gewonen zin een ‘behouder’ wezen zou. Integendeel, ik
erken dat er menige Augiasstal ligt te wachten op menigen Herkules. Doch juist
omdat daar ginds zoveel te doen is, mag men het enig werktuig waarmede met
vrucht kan worden gearbeid - het gezag der Hoofden alweder - niet wegwerpen.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

418
aant.

Lezen, schryven, rekenen... sterrekunde en transcendentale wysbegeerte, als men
wil, hoe zou men den Javaan nopen naar 't onderricht in al die zaken te luisteren,
zonder tussenkomst van de Hoofden?
Beleefdheidshalve mag de oprechtheid van den industriëel die volstrekt beschaven
en veredelen wil, niet betwyfeld worden, schoon ik straks die vryheid nemen zal.
Wy nemen voorlopig aan, dat ieder die den Javasen grond betreedt, vervuld is van
waarachtige begeerte om den Javaan welvarend en gelukkig te zien. Wy vragen
nu niet waarom zovelen juist Indië uitkiezen tot terrein van zedekundige
proefnemingen, terwyl de ‘stelsels’ volgens welke een europees fabrieksheer of
grondbezitter zyn arbeid regelt, toch gewoonlyk beter getuigenis afleggen van
industriëlen zin, dan van dwepend apostolaat. Wy gaan dit alles voorby, en vragen:
hoe men enige fout in maatschappelyken toestand, zieleleven of
verstandsontwikkeling van den Javaan denkt te verbeteren door verlamming van
het gezag?
Vóór alles bovendien zou de beschavende industrieel nauwkeurig behoren aan
te wyzen wélke veranderingen er in den morelen en intellectuelen toestand van den
Javaan moeten worden beoogd? Moet hy eerlyker zyn, minder bloeddorstig? Eilieve,
hy is zachtzinnig, en de criminele statistiek op Java is verreweg gunstiger dan in de
meeste streken van Europa, vooral wanneer men die in verband beschouwt met de
zeer geringe middelen ter preventie van misdryf. Wie hier vraagt naar cyfers, die ik
op 't ogenblik niet geven kan, neme de begroting ter hand, en berekene hoe weinig
er verhoudingsgewys op Java wordt uitgegeven ter bescherming van personen en
goederen.
Dit valt vooral in het oog, wanneer men nagaat hoeveel andere zaken zyn
opgedragen aan de beambten die de publieke veiligheid beschermen, waaruit volgt
dat slechts een zeer klein deel hunner inkomsten ten behoeve der politie besteed
*
wordt. Dit geldt niet alleen ten opzichte der Residenten en Assistent-Residenten,
maar ook ten aanzien van de Inlandse Hoofden.
Om een voorbeeld aan te halen zy het voldoende te wyzen op

*

De Controleurs komen hierby, althans wat Java betreft, niet in aanmerking, daar zy zich met
de eigenlyk gezegde politie niet hebben in te laten. Op Sumatra en andere Buitenposten is
dit anders.
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een Districtshoofd dat volgens de jongste regeling op dit stuk f 200 of f 300 's maands
inkomen geniet. Zodanig Hoofd heeft vooreerst het opzicht over de bewerking van
den grond voor padi en voor tweede gewassen. Wie met Java bekend is, zal weten
wat het gereedmaken der velden voor den rystbouw in zich heeft. Die heerlyke
amphitheaters in ontelbare schakeringen van groen - veroorzaakt door verschil van
ouderdom der halmen, in verband met de kunstige regeling der irrigatie - worden
niet zonder inspanning, orde en overleg daargesteld. Er is een grandioze bevalligheid
in deze reusachtige staalkaarten van Javaanse landbouwkunde. De ontwerper en
uitvoerder dier jaarlyks veranderende monumenten van intelligente volksvlyt is de
Wedono. Het tweede gewas - de zogenaamde palawidja - eist minder kunst, maar
toch zorg. Daarin ligt zekere verzekering tegen hongersnood, indien de rystoogst
mocht mislukken of door andere oorzaken onvoldoende zyn. De Wedono heeft
voorts het opzicht over de wegen. Hy regelt de levering van koelies voor
Gouvernements-vestingbouw en andere werken, het opkomen van
herendienstplichtigen. Hy zorgt voor het maken van paggers om kampongs en
desa's. Hy onderhoudt waterleidingen en dammen. Hy onderhoudt de bevaarbaarheid
der rivieren. Hy bewaakt de inning der landrenten, en staat den controleur terzyde
by den aanslag van die belasting. Hy regelt en bestuurt de aanplant van suikerriet
en koffiebonen en houdt nog boven dit alles boek van geboorte- en sterfgevallen,
van huwelyk en echtscheiding, van verhuizing naar en van elders, van mutatie in
den veestapel, van djati-, klapper- en katoenaanplant, enz. In één woord, de Wedono,
Demang of districtschef is belast met de zorg voor alle publieke belangen van zyn
district, hetgeen alweder geheel en al overeenstemt met de gemaakte opmerking,
dat er op Java geen verdeling van gezag of verantwoordelykheid bestaat. Hierdoor
alleen is dan ook deze buitengewone cumulatie van betrekkingen mogelyk. Zonder
het gezag dat hem door de algemeenheid zyner functiën verzekerd wordt, zou de
Wedono niet in staat zyn, by verbrokkeling van invloed, een deel daarvan te
behartigen.
De werkkring en de verantwoordelykheid van zyn ondergeschikten, en van den
boven hem gestelden Regent, omvatten
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dezelfde punten, en omtrent allen geldt het beweerde dat aan de politie slechts een
zeer klein deel van hun tyd kan besteed worden.
Alleen de djaksa's kunnen zich onverdeeld wyden aan de zorg voor publieke
veiligheid. Wanneer men nu nagaat dat er in elke Residentie slechts één
Hoofd-Djaksa met adjunct, en niet meer dan één Djaksa in elke afdeling geplaatst
is, zal men moeten erkennen dat er aan Justitie en Politie op Java al zeer weinig
wordt ten koste gelegd. Ik ontwaar dat er sedert enigen tyd in de Javase couranten
wordt geklaagd over frequentie van diefstal. Deze klachten gaan uit van redacteuren,
beschaafde personen die gewoon zyn aan orde, veiligheid en publieke rust. Welnu,
dan blykt er uit hun klachten, óf dat Java - wat het algemene stelsel van beheer
aangaat - goed bestuurd wordt, óf dat de Javaan in zedelykheid zeer hoog staat.
Misschien ook pleit die ontevredenheid voor beide stellingen tegelyk. In elk ander
land ter wereld, zou men, als vreemdeling alleen staande temidden van millioenen
ingezetenen, wier hebzucht en rooflust slechts gebreideld werd door zulke zwakke
middelen als de Indische begroting aanwyst, wel verre van klagende courant-artikels
te schryven, zich haasten zodanig land te verlaten, waar men niet dan by ongeluk
zou verzeild zyn.
De grote gerustheid waarmede de betrekkelyk eenzame Europeaan zich waagt
temidden ener vreemde bevolking, heeft hem verwend. De Fransman, de Engelsman,
die Java bezoekt - eenvoudiger-juist in zyn opvatting, omdat hy de zaak beoordeelt
van een meer primitief standpunt - staat verbaasd over de zekerheid van personen
en eigendom, die hy daar aan de overzyde van den oceaan zo verrassend aantreft.
Ik roep La Place tot getuige, en Jurien de Gravière, en Money... doch liever nog den
Nederlander zelf. Niet echter op den ogenblik dat hy de pen scherpt om z'n gebrek
aan talent aan te vullen door 't pikante dat zo gemakkelyk aan oppositie ontleend
wordt, niet in de stemming die hem verleidt elken eenvoudigen diefstal tot een teken
des tyds of een staatszaak te maken, of elken moord uit minnenyd tot een begin
van revolutie... Neen, ik stel me hem eenvoudiger en oprechter voor, in den ogenblik
dat hy, in Nederland teruggekeerd, glimlachend antwoordt op de vraag zy-
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ner bezorgde verwanten: ‘of hy zich daarginds niet bevreesd voelde onder al die
zwarte, woeste mensen?’ Ligt er niet een spotachtig medelyden met de verregaande
onnozelheid der vragers, in het antwoord dat ieder den zynen op die vraag geven
zal? Lacht men niet, in Indië zelf, den ‘baar’ uit, die zich door een spotvogel liet
diets-maken dat sabel en pistool onmisbare vereisten zyn voor een tochtjen in het
Binnenland?
En, nog een vraag: indien de verbeteraar van den Javaan kiezen moest tussen
welk land ook van Europa, en Java, als terrein voor een reis die zyn echtgenoot,
zyn dochter, zyn kind - onverzeld! - te ondernemen had... aan welk land zou hy de
voorkeur geven?
Het antwoord op die vraag zie ik met gerustheid tegemoet.
‘Maar, zeggen sommigen, erkennende dat de veiligheid op Java beter verzekerd
is dan in de meeste streken van Europa, zou niet die meerdere veiligheid voortvloeien
uit apathie? Heeft niet de Javaan minder behoeften, en dus...’
Apathie voor 't boze? Eilieve, deze ondeugd is zo byzonder groot niet, en ik
betwyfel of die ziekte de moeite van 't genezen aangenaam belonen zou.
Minder behoeften? Is dát de zedelykheidsfout die men wil uitroeien?
Het zoeken en gedeeltelyk vinden van oorzaken waarom de Javaan minder
verdorven is dan de Europeeër, sluit de erkenning in, dat men niet zo'n byzondere
haast behoeft te maken met zyn verbetering.
‘Doch, hoor ik zeggen, niet alleen de criminele statistiek geeft het zuiver gehalte
der publieke moraliteit aan.’
Dit is in 't algemeen waar. Ik zal de laatste zyn die alles goedkeurt, wat niet juist
in stryd is met de beschreven wet. Maar welke ándere fouten dan kan men den
Javaan, in vergelyk gebracht met z'n europese standgenoten, verwyten?
Is hy onbeschaafd? Wie zegt dit? Waar is de norm van de gevorderde beschaving?
La Place vond het zeer onbehoorlyk dat de Sultan van Madoera zyn blote voeten
met de hand aanraakte. Maar daarentegen was er eens in 'n Javaas district grote
opschudding over zekeren achtenswaardigen Generaal-officier die, vreemdeling in
Indië
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doch menende dat den soldaat alles vry en goed stond, zich niet ontzag op een
inspektiereis, onder het oog van 't met zyn rang overeenkomend gevolg, terzyde
van den weg te voldoen aan een natuurlyke behoefte. Wie had hier recht, La Place
of de Javanen? Wat is hier zwaarder vergryp tegen decentie, de zeer zindelyke voet
van den Sultan, of 't zeer onzindelyke... andere van dien Generaal?
Zonder my te verdiepen in de veel omvattende vraag: wat is beschaving? acht ik
my echter verplicht een paar opmerkingen te maken, die sommigen zouden kunnen
bewegen tot twyfel of de Europeaan wel onvoorwaardelyk hoog genoeg boven den
Indiër staat, om de rol van beschaver op zich te nemen? Onbestrydbaar is deze
stelling niet. En ze wordt dan ook bestreden.
Er kan byv. gevraagd worden of in delicatesse by behandeling van zaken het
geslachtsleven betreffende, Europa op gelyke hoogte met Indië staat? Ik voer deze
opmerking geenszins aan als terzake afdoende, omdat er zekere gekunstelde
overbeschaving bestaan kan, die het ware midden overschrydt aan de
tegenovergestelde zyde van ruwheid. Doch wie de erkende kiesheid van den
Oosterling door deze tegenwerping tracht te verkleinen, verklaart hem dan toch
onschuldig aan mangel van wat hy volgens deze stelling te veel bezitten zou. Indien
zulke fouten aanspraak gaven op invoer van verbetering uit het Buitenland, zou
men met de hoofdplaatsen van Europa en niet met Java moeten beginnen.
Een tweede opmerking is deze: vanwaar dat de Javaan die zo grote behoefte
hebben zou aan beschaving, het meest gedemoraliseerd is op plaatsen waar de
bron der Europese civilisatie het ruimst vloeit? Niemand zal beweren dat de inlander
te Batavia, te Semarang, te Soerabaja, deugdzamer van gedrag is, vlekkelozer van
zeden, dan de bewoners van het Binnenland.
Sommigen maken de tegenwerping dat misschien de Europeanen op de
hoofdplaatsen hun beschavende roeping verwaarlozen en verkeerde voorbeelden
geven. Het ontbreekt onder de naar Indië vertrekkende Nederlanders niet aan
dezulken die zich beter in staat achten tot het volbrengen der beschavingstaak, en
die zich voornemen...
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Welnu, zulke plannen zyn loffelyk en verdienen beloning. Velen die zich aangegrepen
voelen door deze zendelingsmanie, wacht de strelende verrassing een en ander te
ontvangen, waar zy meenden te moeten geven. De ondankbare taak van hervormer
verkeert gewoonlyk al zeer spoedig in de meer gemakkelyke van leerling.
Want het peil der zedelykheid van de Europeanen in Indië staat niet beneden dat
der Nederlanders in Europa. Niet van de Europeeërs op de hoofdplaatsen leert de
Javaan het kwade, maar dóór hen. In dienst van of in aanraking met Europeanen,
is hy uit zyn kring gerukt. In plaats zyner toewyding aan de zedelykheid bevorderende
bezigheden van den landbouw, wordt hy afgericht tot huiswerk, tot tafel-, keuken-,
stal- en ogendienst. Van werkman wordt hy volgeling, van landbouwer lakei.
Waar ter wereld vindt men, over het algemeen gesproken, zielenadel of zelfs
maar gewone volksdeugd by de klasse der huisbedienden? Is niet volgens sommigen
het woord ‘lakei’ een schimp?
En wanneer men nu, de betrekkelyke verdorvenheid van den Javaan op de
hoofdplaatsen vergelykende met het zedelyk standpunt zyner beroepsgenoten in
Europa, erkennen moet dat hy ook hierin alweder minstens niet beneden zyn
Europesen standgenoot staat, wat blyft er dan over van die voorgewende grote
behoefte aan beschaving?
Ik voorzie dat sommigen, na dit alles, de vraag zullen opperen, hoe het staat met
de intellectuele ontwikkeling van den Javaan? Hy heeft - in zekeren zin, die straks
zal worden toegelicht - een zeer gezond verstand, dat hem in staat stelt alles te
bevatten, wat hem met eenvoudigheid wordt uitgelegd. Zyn geheugen is voortreffelyk,
en over het algemeen veel sterker dan van den Europeaan. De oorzaken van dit
verschynsel zyn niet moeilyk te vinden, doch doen hier niet ter zake.
De eigenaardigheid van zyn verstand, waarop ik doelde, bestaat in zekere
intensiviteit, in tegenstelling der oppervlakkige extensieve uitbreiding die men in
Europa schynt na te jagen. De gezichtskring van den Javaan is eng, doch wat daar
binnen valt, doorziet hy goed. Moet het nu ‘beschaven’ heten, den beelden die zich
thans in zeer scherpe omtrekken tekenen voor
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zyn geest, door verwyding van zyn gezichtskring te ontnemen aan juistheid, wat zy
zouden winnen aan omtrek of aantal?
Doch al ware dit anders, welke reden bestaat er, om juist den Javaan zo met
broeikassnelheid verstandiger te willen maken, daar hy, ook op dit punt alweder,
minstens niet achterstaat by den geringen man in Europa? Wie den Javaan dom
noemt, heeft slechts gelyk in zoverre als zekere gebreken in het denkvermogen
allen mensen aankleven. Dommer echter dan zyn standgenoten in Europa is hy
gewis niet. De eigenaardige richting bovendien, welke zyn verstandsfouten
aannemen, verheft hem boven den ook niet zeer ontwikkelden lageren stand te
onzent. Deze namelyk bezit een soort van domheid die steeds naar zich toe rekent.
De Javaan is dom... van zich af.
Roept die verstandsfout zo luide om verbetering? De ‘particuliere industriëlen’
moesten de laatsten zyn hierop aan te dringen, en zeker zullen zy niet de eersten
wezen, die aan zúlke domheid een eind maken. Dat is hun belang niet, en het ware
te veel verwacht, dat zy zich zouden belasten met een taak die hunner ‘industrie’
op totale mislukking moet te staan komen. By het invoeren van vrywilligen arbeid
zou elke Regering die inderdaad de ontwikkeling van den Javaan beoogde, vinnig
worden bestreden door dezelfde Vry-Arbeiders, die nu dat gebrek aan ontwikkeling
aangrypen als politiek oorlogswapen, en zo menslievend aandringen op: ‘Onderwys
voor den Inlander.’ Onderwys? Waarin?
In landbouw? Zie zyn rystvelden. In industrie? Zodra men hem te werk stelt aan
welken tak ook van nyverheid, blykt er dat hy, na veel korter leertyd, nagenoeg alles
kan voortbrengen wat de Europese werkman levert, en zelfs - wyl deze door
fabriekmatige verdeling van den arbeid, niet op de vroegere hoogte staat - méér.
De Javaan is handig.
Onderwys?
Nog ééns: waarin. Ik ontken dat hy als mens verhoogd zou zyn in waarde, door
te weten...
Doch neen! Ik wil voor een ogenblik aannemen dat er behoefte bestaat aan zekere
school-, katechisatie- en andere kennis. Ook trek ik - voor een ogenblik alweder in, wat ik over beschaving en ontwikkeling gezegd heb, maar vraag dan: of de
bedoelde
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kennis, veredeling, vooruitgang, den Javaan kan worden meegedeeld door
afschaffing van het gezag?
Ik verzoek den tegenstanders van het tegenwoordig Regeringsstelsel, die te
goeder trouw het stoffelyk en zedelyk welzyn van den Javaan beogen, my één door
hen gewensten maatregel te noemen, waarby hetzelfde gezag dat zy bestryden,
kan worden gemist?
Wie inderdaad doordrongen is van de myns inziens onjuiste mening dat de inlander
op Java meer dan andere volkeren behoefte heeft aan zedelyke en verstandelyke
verbetering, moet vóór alles aandringen op het behoud der noodzakelyke punten
van aanraking met de bevolking. Anders handelende, zou men gelyken op iemand
die een paard willende africhten, toom, teugel en spoor wegwerpt. De kwestie over
de ontwikkeling van den Javaan behoort door de voorstanders van het Gezagstelsel
onder elkander te worden uitgemaakt. In den mond der tegenstanders van dat stelsel
is zy een ongerymdheid... of erger, waarop ik zal terugkomen.

3. Het monopolie van den arbeid der Javanen strekt ten nadele van de
particuliere industrie.
Voorzeker! De Javaan die koffie plant voor het Gouvernement, kan niet tegelykertyd
zyn arbeid leveren aan een particulier. Wanneer wy echter dit koffie-planten in
verband brengen met het aangevoerde omtrent de ondeelbaarheid van gezag,
omtrent de noodzakelykheid om dóór dat gezag weinigen te beschermen tegen
velen, dan volgt hieruit dat de particuliere industrie zelve de meeste behoefte heeft
aan het officieel element dat zy verdringen wil.
Een ondernemer is gewoon de oorbaarheid van bestuursbeginselen te toetsen
aan zyn belangen. Zelden ontmoet men een fabrikant die beschermende rechten
afkeurt. Geen reder was ingenomen met de vermindering van scheepsvrachten die
voor een achttal jaren werd ingevoerd. Weinig officieren zullen een bekrimping van
het leger toejuichen.
Hieruit nu volgt wel niet volstrekt dat niet-ondernemers, nietreders, niet-militairen
alle dusdanige zaken goed inzien, doch
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wel leidt ons deze algemene opmerking alweder tot den eenvoudigen grondregel:
dat hy die belangeloos het geheel overziet - al het overige gelykstaande - beter in
staat is te beoordelen wat het algemeen belang vereist, dan iemand die
vooringenomen is in zyn eigen zaak.
Ieder individu kan wensen de gegevens van Java in zyn voordeel toe te passen.
Niets natuurlyker. Maar brengt deze begeerte de bevoegdheid mede tot beoordeling
van de publieke zaak? Wie als Bestuurder, Staatsman of Wetgever met de zorg
voor het geheel belast is, komt allicht door algemene opmerkingen tot slotsommen,
die voor den particulier uit gebrek aan gegevens onbereikbaar zyn. Deze immers,
met gelyke intelligentie begaafd - ik heb ceteris paribus gesteld, hetgeen te veel is
toegegeven, daar eigen belang gewoonlyk overgaat in eigenbelang, en ook van
den edelsten mens het oordeel benevelt - deze kan beter inzicht hebben in zyn
zaak, bekwamer zyn in het bereiken van zyn doel, het algemeen belang kent hy
niet! Wrevel over tegenwerking van wat hy als zyn recht beschouwt, neemt alras
de gedaante aan van staatkundige mening. De stryd wordt allengs bitter. Men
wantrouwt van weerszy elkanders oprechtheid. Het twistvuur wordt gestookt door
sommigen die de zeer ‘particuliere industrie’ uitoefenen van ‘vissen in troebel water’...
en jaren lang wordt door dit alles de ware vooruitgang belemmerd. De kracht die
scheppen moest naar buiten, gaat droevig teloor in inwendigen stryd. Laat het elk
Gouverneur-Generaal getuigen, of hy niet - na 1848 vooral! - meer inspanning nodig
had om 't Nederlands Gezag dat hy vertegenwoordigt, staande te houden tegen
den verderfelyken partygeest in Den Haag, dan tegenover de Indische bevolking?
Aan dat stoken, dat ophitsen, aan die krachtsverspilling is het te wyten dat Java
niet op de hoogte is, waarop het had kúnnen zyn, indien men rustig had mogen
voortgaan op den ingeslagen weg. Vrywilligheid, vryheid, beschaving, verlichting...
al deze desiderata zouden misschien bereikt geworden of het doel nader getreden
zyn door stipte uitvoering van de bepalingen. Afwyking van het Stelsel, niet het
Stelsel zelf, draagt schuld aan de verwarring. In stede van den geringen man te
beschermen - ‘des Gouverneur-Generaals gewichtigste plicht!’ - liet men toe dat
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zich een onzalige gewoonte van plichtverzuim ontwikkelde. Neen - erger nog - die
gewoonte werd aangemoedigd! Van officiëlen kant gaf men voedsel aan de
noodlottige mening: dat stipte plichtsvervulling ten aanzien der voorgeschreven
bescherming van den geringen man tegen de hebzucht zyner Hoofden, door de
Regering niet gewenst werd.
Sedert langen tyd kankert deze mening aan het welzyn der bevolking. Wie haar
aankleeft, gaat in de ambtenaarswereld voor verstandig door. Wie haar bestrydt,
wordt een dwaas genoemd. Het ‘door de vingers zien’ is norm geworden...
plichtsbetrachting naar inspraak van geweten en de duidelyke letter der instructiën:
excentriciteit.
En hoe verdedigde men deze byna doorgaande afwyking van Staatsblad en
menselykheid beide? Als gewoonlyk: door de zaak verkeerd te noemen. Het slechtste
beginsel kan tydelyk triumferen, indien men het niet-doordenkend publiek een klank
toewerpt, waarmee het tevreden is. De ontrouwe dienaren van het Regeringsstelsel
volgen hierin slechts het voorbeeld hunner tegenstanders die de presbaarheid der
Javanen door particulieren zeer ongetrouwelyk hebben overgezet in het woord:
Vrye Arbeid. De klank, de dreun, het sprookje, waarmede zy die in dienst stonden
van het Gezag de zaak bedierven, die hen voedde en Nederland bewaarde voor
Staatsbankroet, was: men kan de Hoofden niet missen.
Deze uitspraak is even juist, als dat vrywilligheid schoner is dan dwang. Men ziet
hoe beide partyen waarheid gebruikten om leugen te staven. Dat de Hoofden
onmisbare schakels zyn in de keten die twintig millioen Javanen aan Nederland
verbindt, meen ik te hebben aangetoond. Doch deze waarheid aan te voeren als
voorwendsel om het wangedrag of de misdaden van een bepaald Hoofd ongestraft
te laten, is ongerymd. Is een sergeant onschendbaar, omdat men het kader der
onderofficieren in een wel-geordend leger niet ontberen kan?
Indien de bespottelykheid van dusdanige stellingen nog betoog vereiste, zou men
dit kunnen inkleden in de vraag: of men dan de door een misdadig Hoofd geplaagde
bevolking wél zou kunnen missen?
Het wanbegrip waaruit bedoelde verkrachting van het Gezag-
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stelsel voortvloeide - een stelsel dat evenzeer de rechten der onderhorigen als die
der Hoofden in bescherming neemt - was den zogenaamden ‘liberalen’ hoogst
welkom. Niets viel gemakkelyker dan het bestryden van afwykingen, die men
voorstelde als regel. Zy verfoeiden met meer verontwaardiging dan hun paste - wy
zullen zien waarom - een stand van zaken die de gewraakte misbruiken toeliet, of
volgens hen: wettigde, en dit gaf hun beau jeu by de Nederlandse kiezers.
‘Daarginder geschieden gruwelen. Wy willen iets veranderen - N.B. juist het enige
dat tegen die gruwelen met vrucht kan worden aangewend! - onder óns regime
zullen er dus geen gruwelen geschieden...’
Het zou gewis onrechtvaardig zyn álle ‘liberalen’ in Nederland te beschuldigen
van gebrek aan loyauteit in de wyze waarop zy het Gezagstelsel bestryden. Maar
het is toch in het oog vallend, dat men overal en eenstemmig de grieven van Havelaar
- die handhaving der bepalingen eiste - als oorlogswapen tégen die bepalingen
aanwendde. Zelfs in buitenlandse couranten en tydschriften - klaarblykelyk door
‘liberale’ Nederlandse correspondenten geïnspireerd - begaat men dezelfde fout.
Volgens de Annales politiques in de Revue des deux Mondes was het behoudend
ministerie in 1860 gevallen ten gevolge myner publicatiën. Een stuk in de Berlynse
Jahrbücher für Politik, enz., waarin de Havelaarzaak behandeld... schynt te worden
- men neemt daarin de gehele episode van Saïdjah op - eindigt met de professorale
betuiging: ‘Freie Arbeit ist die Lösung der Frage’. En in de meeste Engelse bladen
en Reviews die van myn stryd melding maken, vindt men iets dergelyks.
Is dat eenstemmig wanbegrip niet te zonderling, om te worden toegeschreven
aan toevalligheid?
Zonderling... gewis! Om daartoe te geraken, heeft men zyn oordeel moeten
verwringen tot het volgen van deze redenering: ‘Er hadden in zekere landstreken
afwykingen van de wet plaats.
Een beambte die deze wet liefhad, en haar wilde gevolgd zien, trachtte tevergeefs
haar te handhaven.
Een slecht onderricht Landvoogd nam dit euvel, en dwong dien beambte zyn
ontslag te nemen.
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Deze schreef daarop een boek waarin hy de vreselyke gevolgen van 't schenden
der wet trachtte te schetsen...
Dus moet die wet veranderd worden.’
Zó vreemd moet de gedachtenloop der ‘liberalen’ geweest zyn, die meenden dat
ik sympathiseren kon met hun streven: om het Gezag in hun handen verbrokkeld
te zien.
Want aldus behoort de in deze paragraaf behandelde vraag geformuleerd te
worden, en niet met de woorden: schaadt het kultuur-monopolie aan de particuliere
industrie?
Alweder geldt hier de zo vaak gemaakte opmerking dat onjuistheid van uitdrukking
het begrip verwart.
Met of zonder kultuur, met of zonder industrie - of liever vóór dat alles - is er in
Indië bestuur, orde, klem nodig. Kunnen de voorstanders van Vryen Arbeid - wy
weten nu reeds ten dele wat dit woord beduidt - dit alles verschaffen?
Maar eilieve, zy hebben nog niet eenmaal blyk gegeven, aan de noodzakelykheid
van zekere bestuurswyze gedacht te hebben. Al hun betogen lopen over de waarheid
à la Palisse: dat een industriëel op Java zoveel winnen kan. Van achtslaan op de
mogelykheid voor een later geslacht, om winnende te blyven, vinden wy geen spoor.
Evenmin als van staatkundig inzicht in de verhoudingen tussen die altyd-winnende
vreemdelingen en de nooit-winnende inlanders. Het toch zo eenvoudig besef van
de moeilykheid om op verren afstand van het Moederland duizenden en millioenen
by voortduring te dwingen tot... vrywilligheid, bestaat niet. Men vond in Indië een
door kunst gekweekten boom: het prestige, gehandhaafd door het stelsel van gezag.
Men genoot daarvan de vruchten, begeert die by voortduring te plukken, doch... de
boom die ze leverde staat in den weg en moet omgehakt!
Welk Regeringsstelsel slaan de ‘liberalen’ voor? Zy spreken van hun industrie,
of daarmee alles gezegd ware. Die industrie zal dan toch wel bescherming nodig
hebben? Het zal dan toch wel niet in de plannen liggen der Vry-arbeiders, hun
bezittingen en personen overgeleverd te zien aan den eersten den besten die hen
bestelen of aanranden wil? Er zal dan toch bestuur nodig wezen?
Op welken grondslag moet dat bestuur gevestigd zyn? Van
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welken focus moet het gezag uitgaan? In wiens naam, en vooral met welke middelen
moet dat gezag worden gehandhaafd?
De Vry-arbeider mag zich niet beroepen op de thans bestaande autoriteit, die na
vernietiging van het stelsel waarop zy berust, zal verdwenen zyn. Stelt zich de party
der ‘liberalen’ een Republiek voor? Een onafhankelyk-verklaring?
Wie dit beaamde, zou het speciaal-nederlands standpunt verlaten, waarop de
‘liberalen’ voorgeven zich te bewegen, en dat ook ik - in dit vertoog althans - tot het
myne koos.
Doch al ware dit zo niet, al ontdeden de voorstanders van particuliere industrie
zich van een belemmerend Neerlandismus, om hun winstbejag te kleuren met een
verkeerd toegepast wereldburgerschap, al beoogde men voor Java staatkundige
vryheid, dan nog zou de nieuwe orde van zaken vele tientallen jaren lang worden
voorafgegaan door onbeschryfelyke wanorde, door oorlog met al de ellende die
deze na zich sleept, en de industriëel zou zich - zeer tegen zyn zin voorzeker! - te
wyden hebben aan een vak dat geenszins strookt met zyn beschaving- en
fortuin-beogende plannen... met dat van soldaat of franc-tireur.
Ook zonder de zekerheid echter dat het vervangen der tegenwoordige
ondergeschiktheid aan het Moederland niet gunstig werken zou op ‘industrie’ ontken
ik dat het in de bedoeling ligt der ‘liberalen’ iets - wat dan ook - in de plaats te stellen
van het bestaande. Elk fortuin zoekend Nederlander - het praedicaat als deelwoord
met vierden naamval, en niet als één woord geschreven, is immers geen belediging?
- elk Nederlander die in Indië tracht ryk te worden, wenst de vruchten van zyn - of
anderer - inspanning in het Vaderland te verteren. Is er politische zin denkbaar by
zodanig stelsel van voorbedacht absenteïsme? Is er te verwachten van die gedurig
heen-en-weer trekkende individuen, zy die nooit een burgerschap uitmaken, dat zy
middelen kunnen beramen tot schepping van een Staat waaraan steeds het
allervoornaamste ingrediënt: de burger, ontbreken zal?
Immers neen. En hieraan is het dan ook toe te schryven dat de liberale party altyd
blyft stilstaan by beschouwingen over Kultuur of Industrie, en nooit overstapt op het
hoofdterrein van de kwestie: het gezag, de wyze van bestuur. Men schynt de
onderworpenheid van millioenen aan weinige duizenden de natuur-
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lykste zaak van de wereld te vinden. Die minderheid, verlamd, gebroken, vernietigd
door voortdurende verwisseling van personen, heeft volgens het gevoelen der
vry-arbeiders geen enkel kunstmiddel nodig om zich staande te houden. Het uurwerk
zal blyven lopen na 't verbreken van de veer...
Maar zou niet die minderheid versterkt worden door een algemene immigratie uit
Europa, uit Amerika?
Ik erken hiervan de waarschynlykheid, of liever het is zéker dat de opheffing der
bepalingen die thans het settlen op Java belemmeren, het aantal der daar wonende
blanken zal doen stygen.
Het aantal... maar de soort?
Er moet onmisbaar een stryd van rassen ontstaan, waarin het
Europees-Amerikaans element langer dan een eeuw het onderspit delft, doch
eindelyk - indien het klimaat dit veroorlooft, wat tot nog toe niemand weten kan over den armen Javaan triumferen zal.
De redenen waarom ik dit, zeer tegen myn wens, geloof te moeten voorspellen,
kan ik nu voorbygaan, om alleen te constateren dat van zodanige verandering
vooralsnog geen spraak is, wyl zy niet in 't minste verband staat met de thans
begeerde vergunning om den Javaan te pressen tot particulieren arbeid. De
Nederlandse industrieel immers, hierop aandringende, beoogt daarmede niet te
concurreren met den zwerm flibustiers die in zodanig geval Java overstromen
zouden? Hy wenst goede zaken te maken onder een bescherming áls van het
tegenwoordig bestuur, doch... zónder dat bestuur. Men wil de tegenwoordige
veiligheid blyven genieten... na verwydering der oorzaken waaruit zy voortvloeit.
Het gebouw mag blyven, maar... de onderste verdieping moet omgekeerd.
Zodanige omkering kan niet liggen in de bedoeling der liberalen. Doch, bedoeld
of niet, alleen op zúlke verandering zou de verwachting kunnen gegrond zyn, na
een eeuw van bloedigen stryd iets gevestigd te zien, dat enigszins gelykt op de
Staten van Zuid-Amerika met hun pronunciamento's, basterd-taal, maandelykse
revolutiën, politieke doodvonnissen, en alles wat - van zéér verre inderdaad! - doet
denken aan een geregeld bestuur. Toch zou hy die dit bestreefde, zich schuldig
maken aan minder grove onzinnigheid, dan zy die met omverwerping van het be-
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staande, de voordelen van dat bestaande willen blyven genieten. Een verandering
kán een verbetering zyn, doch dan behoort zy in zichzelf de oorzaken daarvan mede
te brengen. Ze kan die niet ontlenen aan den vorigen toestand welks plaats zy
innam. Op het gevaar af van te veel herhaling - die onmisbare voorwaarde van elk
apostolaat - vraag ik nogeens: welke bestuurswyze hebben de ‘liberalen’ voor Indië
voor te slaan?
De al te naieve verwaarlozing van deze zyde der kwestie lokt de aandacht steeds
op het mindere - op de industrie - en leidt haar van het meerdere af - van de
staatkundige mogelykheid om die industrie te blyven exploiteren. Een Staatsman
maakt die fout niet.
En zelfs de particulier is zodra zyn eigen welzyn meer dadelyk op den voorgrond
staat, wyzer dan hy blykt te zyn in algemene politiek. Hy wacht zich wel zichzelf,
zyn gezin en zyn vermogen bloot te stellen aan de gevaren van een toestand, als
die welken hy voor Java zegt wenselyk te achten. Niemand vestigt zich in de
binnenlanden van Borneo. Niemand waagt zich op Nieuw-Guinea. Ieder ziet in, dat
hy dáár, niet beschermd door de prestige van 't Nederlands Gezagstelsel, onmogelyk
slagen kan. Deze tegenzin om zich te vestigen op plaatsen waar dat stelsel niet
bestaat, is een hulde die 't door elken vry-arbeider wordt toegebracht.
En niet door onthouding alleen, maar door hun eigen handelingen bewyzen de
voorstanders van vryen arbeid, dat zy het kultuurstelsel beschouwen als het enig
mogelyk middel tot het oefenen van gezag. Zyzelven immers passen het by elke
gelegenheid toe. En dat moet wel.
De vreemdeling die op Java den voet zet met het doel om voordeel te behalen
in ondernemingen van landbouw, zal dan toch wel moeten beginnen met enig
onderzoek naar den stand van zaken. Hy vindt in de eerste plaats, dat grondbezit
uitzondering is, en dat hy dus moet trachten zich producten te verschaffen, door
arbeid van anderen, op den grond van anderen geteeld. Hoe handelt hy om hiertoe
te geraken? Spreekt hy den proletariër aan? Dit zou zelfs in Europa onzinnig zyn,
waar toch de individualiteit zoveel sterker dan in Indië ontwikkeld is. Een paar handen
immers, al waren die ter beschikking van den eigenaar, baat den ‘industrieel’ niet.
Hy heeft honderden, duizenden nodig. Al
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kon hy deze byeenroepen, verzamelen, tot een praktischen ploeg vormen - 't geen
in Indië zonder hulp van de Hoofden onmogelyk, en zelfs volgens de begrippen van
den Javaan ongeoorloofd is - vanwaar bekomt hy de gronden die hy nodig heeft
voor zyn kultuur? Alles wyst hem naar het hoofd der desa of van het district.
Eenvoudiger waarheid kan er toch wel niet gezegd worden. Ook elders zou men,
by het voornemen van zekeren algemenen arbeid, al zeer spoedig zich wenden tot
den gezagvoerder van de streek waar men iets wenst tot stand te brengen. Dit moge
nu en dan in Europa kunnen vermeden worden - schoon 't ook daar onvoorzichtig
blyft zich bloot te stellen aan tegenwerking van het bestuur - in Indië is deze loop
der zaak onvermydelyk. Met en door de hulp der Hoofden is er mogelykheid een
onderneming uit te voeren, zonder die hulp is het ónmogelyk.
Ik houd dit voor een axioma. Mocht evenwel myn stelling worden tegengesproken,
dan beroep ik my op de zeer bittere klachten der vry-arbeiders zelven over de
tegenwerking van een ‘conservatieven Resident’. Hoe menig millioen bleef
ongewonnen, omdat die Resident...
Juist! De bedoelde millioenen zouden dus wél gewonnen zyn, indien de boze
Resident maar had meegewerkt. Wat ik bewyzen wilde.
Of nu dit ‘almachtig’ bestuur ten opzichte van den industrieel wordt
vertegenwoordigd door een Loerah, Bekel, Wedono, Demang, Regent of Resident,
doet niet ter zake. By dát bestuur moet de fortuin zoekende Europeaan terecht
komen. Dát bestuur moet hem de middelen aanwyzen en verschaffen, om zyn doel
te bereiken.
De resident zelf echter, gesteld dat hy den industrieel wil begunstigen, komt met
den geringen man niet in aanraking, en kan zyn welwillendheid slechts betonen
door een wenk, of - indien de zaak volkomen officieel-oorbaar is - door een bevel
aan den Regent. Deze, uit den aard der zaak te veel grandseigneur om persoonlyk
met de bevolking in aanraking te komen, deelt den bekomen last mede aan het
districtshoofd, den Demang of Wedono. Het is voornamelyk op deze sport van de
hiërarchische ladder, dat de nieuweling in aanraking komt met het
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bestuur. Is dit Hoofd hem genegen, dan wordt het ontvangen bevel met
onbekrompenheid uitgevoerd. Heeft echter de industrieel den Wedono tégen zich,
dan doen zich allerlei bezwaren op. Ieder ondernemer ziet weldra in, dat hy om iets
te kunnen bereiken, zich beyveren moet met de Hoofden ‘wel te zyn’.
Hiernaar tracht hy dus. Geen bankiershuis op de hoofdplaatsen zou gelden
voorschieten aan iemand die deze hoofdvoorwaarde van wél slagen verwaarloosde.
Met andere woorden: niemand waagt zyn kapitaal in een onderneming op Java, die
niet op de grondbeginselen van het algemeen Gezagstelsel gebaseerd is. En dit
bedoelde ik met de verklaring dat ik de vry-arbeiders-zelf zou oproepen als getuigen
van de onmisbaarheid van het door hen gewraakt Regeringsbeleid. Zy worden door
de onomstotelyke logica der feiten gedwongen, juist, letterlyk-juist in het klein te
doen, wat de Regering - evenzeer genoopt door den aard der zaak - zich verplicht
zag te doen in het groot. Ieder industrieel is een Graaf Van den Bosch... op kleine
schaal en voor eigen rekening.
Er bestaat alzo volkomen overeenstemming in beginsel tussen particuliere industrie
en Gouvernements-kultuur. Laat ons nu het oog slaan op 't verschil in den uitslag.
Dat verschil kan zich openbaren:
a. in het bedrag van dadelyke winst,
b. in korter of langeren duur van die winst,
c. in andere verdeling daarvan,
d. in terugwerking op de beschaving en veredeling van den Javaan.

a en b.
Het eerste punt deed ik reeds af. Ik erkende dat het Gouvernementsstelsel nadelig
werkt op de particuliere industrie. Het spreekt vanzelf dat de Javaan die nu op
officiëlen last koffie plant, niet tegelykertyd op andere wyze kan werkzaam zyn, en
dat alzo zyn arbeidskracht onttrokken is aan de circulatie op de markt van vraag en
aanbod. Ik wil echter nog verder gaan, en my verbinden tot het opsommen van
honderden artikelen die op Java door een vry-arbeider - mits onder de onmisbare
conditie van al-of-niet dankbaar erkende bescherming! - met voordeel zouden kunnen
worden geproduceerd.
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Indië kan geheel de schryvende wereld van papier voorzien. De indische koffo
vervangt met voordeel de hennep. Men zou door Indië de cynsbaarheid aan Amerika
voor zyn katoen, aan Noorwegen voor zyn hout kunnen afschudden. In het kort,
Indië kan by wyze van spreken alles leveren, tot aardappelen en asperges toe, die
in hoedanigheid de Europese te boven gaan. Maar eilieve, de schoenmaker te
onzent zou ook wel kunnen worden afgericht tot het planten van koren, tot visvangst
en jacht... is dit een reden om hem zyn ambacht te doen opgeven? Hoe meer men
de bepaalde kracht der Javanen aanwendt tot het verkrygen van koffie, suiker en
indigo, hoe minder er van die kracht overblyft tot het produceren van iets anders.
De vraag zy dus niet: wat kan Java voortbrengen? maar: welke productie is met het
oog op volksaard en gevorderde inspanning, in verband met een lonenden afzet,
de beste?
‘Maar’ vraagt men, ‘zou niet het bedrag der winsten van alle particulieren, tezamen
genomen hoger zyn dan de som die nu de Nederlandse schatkist uit Indië trekt?’
Ongetwyfeld! De yver der fortuin zoekende industriëlen, niet begrensd door de
ambtelyke bepalingen die den Dienaar van den Staat verbieden de snaren al te
zeer te spannen, zou - altyd echter onder de vleugelen van het orde-bewarend
gezagsstelsel! - wonderen doen, en een enorm cyfer byeen brengen. Ik wil geloven
dat één jaar Vry-Arbeid den Javaan tien batige saldo's of ‘vaste bydragen’ kosten
zou.
Zulke goede opinie koester ik van de efficaciteit der particuliere industrie.
Maar... 99/100 deel van die reusachtige winsten zouden in handen vallen van
Amerikaanse, Engelse, Duitse en Franse concurrenten.
De ‘liberalen’ willen immers hun niet-Nederlandse natuurgenoten niet weren?
En:
Het tweede of derde jaar zou, door ondermyning van het gezag, aan welks
wegstervend prestige men de ongehoorde voordelen van het eerste te danken had,
de aanvang gemaakt worden met den honderdjarigen stryd die Java van een
winstgevenden akker herscheppen zou in een slagveld. Niet van particuliere
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‘batige saldo's’ zou dan meer de rede zyn. In stede van het nagejaagd fortuin, zou
men gevaar vinden. De rust ware vervangen door bloedigen wedyver, en met bitter
berouw zou men het beschermend gezag terugwensen dat men vermoord had...
Men erft niet van zyn slachtoffer!
Dát zyn de voordelen der ‘particuliere industrie’ boven het gezagstelsel der
Gouvernements-kultures.
Of meent de ‘industrieel’ die thans door een kort bezoek met soms degoûtant
gevlei of... door geschenken - die men particuliere kultuur-emolumenten zou kunnen
noemen - zich de gunst van het Districtshoofd wist te verzekeren, dat hy zo
gemakkelyk slagen zou, indien de streek bevolkt ware met concurrenten? Eén akker
kan slechts ten behoeve van één belanghebbende bezaaid worden. Eén paar handen
kan slechts arbeid verrichten in het belang van één onderneming. De Wedono
weifelt. Gisteren heeft hem concurrent A, B of C, met gelyk bezoek, met gelyk gevlei,
met gelyk geschenk, hetzelfde verzocht...
Hy weet zich te redden. Het gevraagde kan niet worden toegestaan, maar... il y
a des accommodements! De werkkracht van dát dorp is toegezegd, die velden zyn
besproken... ziedaar een andere streek, zie daar andere mannen - vrouwen en
kinderen... zieken ook... goed! het getal is er - uit een ander dorp. Ieder is tevreden.
Neen... slechts A, B en C zyn tevreden gesteld, en maar alleen voor het ogenblik,
doch het alphabet dergenen die fortuin zoeken, is zeer lang, ja oneindig. Niet oneindig
echter is de uitgestrektheid der bruikbare velden, het getal der handen, waarover
de al te welwillende Wedono beschikken kan. Hy raakt beklemd tussen de vleiery
*
- het walglyk bersobat - van gisteren, en de geschenken van heden. Recht gaarne
zou hy allen willen tevreden stellen, maar dit is nu eens vooral onmogelyk: hy
weigert...
Eénmaal, twee malen, ten derden male weigert hy, zonder noodlottig gevolg nog...
Daar klinkt eensklaps het omineuse: go ahead! dat te allen tyde

*

Ja, walglyk! Sommigen gaan tot strelen. Ik erken dat dit op den in dit opzicht gewoonlyk zeer
kiesen inlander een verkeerden indruk maakt. Welaangeboden geschenken dragen beter
vrucht.
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elken volkplanter tot Amerikaan, elken Amerikaan tot wilde maakte... Wat niet
gegeven werd, wordt genomen, afgenomen, hernomen. Het fanatismus der
fortuin-religie kweekt helden. De stoute wint. De zwakke maakt party en tracht zich
te wreken. Wraak eist weerwraak, en de ‘particuliere industrie’ wordt gesmoord in
bloed!
De resident?...
Alsof er nog residenten wezen zouden op dat tydstip! Hy verdween mét het gezag.
De Nederlandse resident heeft geen raison d'être in dien chaos. Hy bestond en
oefende gezag, als schakel in de grote keten die alles tot één geheel verbond. Men
heeft het recht niet het verlies van den schakel te bejammeren, na moedwillig de
keten verbroken te hebben.
De resident?...
Maar die is afgezet, gevlucht...
Afgezet? Neen! Men had zich deze onnodige moeite niet te geven. Het sprak
immers vanzelf, dat die ouderwetsheid verviel, na het invoeren der nieuwe orde van
zaken?
De resident?...
Misschien vluchtte hy niet. Misschien schikte hy zich in den geest der eeuw, en
sloot zich aan by de bende die daar ginds iemand lyncht...
Of is hyzelf de lyder?
Om 't even! Wie bekommert zich in zulken storm om één schepeling?... ‘Go ahead!
go ahead!... voorwaarts over puinhopen en lyken... weg met dien man... hy heeft
my gister beledigd, geloof ik... hy of zyn broeder... of een ander... om 't even, weg
met hem! Weg met die vrouw... ze schreit... vervelend gezang... weg met haar! En
dat kind?... weg! Wat hebben wy hier kinderen nodig!... Weg met die desa... vuur
hier, de brand er in! Dat bos... koffietuin, klappers, djati... never mind... branden...
go ahead!
Zo doen de trappers... de ware mannen van het go ahead! daar ginds in de
backwoods van het westen... hoera, hoera!’
Hoera... voor wát eigenlyk?
Hoera voor de ‘particuliere industrie’.
Maar dit is waarlyk onze bedoeling niet, betuigen de ‘Vry-ar-
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beiders’ en ik geloof, als naar gewoonte, dat zy de zuivere waarheid spreken. Instede
hunner onnodige verzekering echter, dat zy slechts hun geldelyk voordeel en
geenszins zulke gewelddadige omkering beogen, zouden zy verplicht zyn: de
middelen te doen kennen, waardoor, na het doordryven hunner denkbeelden, die
gewelddadigheden zouden te voorkomen zyn? Dát is de taak der voorstanders van
‘Vryen arbeid’, niet het berekenen van de winsten, die er te behalen zouden wezen,
indien de rust kon bewaard blyven na het omvér-stoten van het gezag.
Mocht men menen dat ik te donker kleurde? Het tegendeel is waar. Ik heb nog
niet eenmaal gesproken van de rol, die er door het Javaanse volk en zyn hoofden
moet gespeeld worden in dat vreselyk drama, zodra de pylbundel zal losgemaakt
en tot zovele afzonderlyke schichten uiteengevallen zyn. Jakatra, Bantam, Cheribon,
Solo, Djokja, Padjadjaran, Modjopahit, Soendanees, Javaan, Madoerees, Baliër,
Hindoe (Badoej), Kust-Maleier, Portugees, ‘liplap’, Chinees... alles heeft
herinneringen te handhaven of te wreken. In de harten van personen, familiën en
rassen gloort nog altyd de oude wrok, die in laaien gloed zal uitbreken, zodra de
storm der verkeerd begrepen vryheid dien aanblaast. Wat gespaard werd door de
revolver der ‘Settlers’, zal vallen onder lans, kris, golok en klewang.
En nu sprak ik van Java alleen. Hoe zal het zyn, als de Sumatraan, de Makassaar,
de Amboinees, de Alfoer, zich aangestoken voelt door den algemenen waanzin?
Het zou my leed doen, indien deze schets van wat er, by het slaken der banden
van de Indische huishouding, geschieden moet, aanleiding gaf tot miskenning van
het Indisch volkskarakter, waarin werkelyk zoveel goeds is. De teugelloosheid van
het losgelaten kwaad zou minder aan den mens - Indiër of Europeeër - dan aan de
omstandigheden te wyten zyn. Om den Javaan niet te hard te beoordelen, bedenke
men, ten eerste, dat hy oude grieven te wreken heeft - een volk dat niet leest, is
bedroevend sterk van geheugen! - vervolgens, dat niet hy de aanvaller, noch de
wreedste, wezen zou in den stryd. En eindelyk, dat geen Indisch bloedbad in
vreselykheid ooit de Jacquerieën kán overtreffen, die de geschiedschryver van
Europa met weerzin heeft moeten te boek stellen.
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By mangel aan rationele voorstellen van de zyde der ‘particuliere industriëlen’ om
dit alles te voorkomen - het is inderdaad gemakkelyker een bezwaar te ignoreren,
dan het uit den weg te ruimen - blyft den tegenstanders, nu eenmaal de zaak by
den waren naam genoemd, en voorgewende of ware onkunde dus voortaan
onmogelyk is, de enige uitweg over: te ontkennen, dat de onbeperkte toelating van
fortuin zoekende blanken in de Javase binnenlanden, de geschetste gevolgen
hebben zou.
*
Myn schets is zeer onvolledig. Of zy onjuist is, zullen wy nader onderzoeken.
Doch vooraf wenste ik den Nederlandsen ‘liberaal’ die dan toch erkennen zal, dat
het doorzetten zyner begrippen zekere verandering in de Javase huishouding zal
teweeg brengen, uit te nodigen, een schets te leveren van de politieke toekomst
zyner pogingen, wanneer die, in den stryd der partyen, met goed gevolg werden
bekroond?
Ik zeg uitdrukkelyk: de Nederlandse liberaal. Van wereldburgerschap spreek ik
alweer niet. De kosmopoliet heeft andere inzichten, en mág die hebben. Dezen is
Nederland slechts een stipjen op de kaart, wat Germaanse slibbe met minachting
teruggespuwd door de zee. De wereldburger schrikt niet terug voor honderdjarige
worsteling. Hy verbleekt niet by het voortschryden der geschiedenis, wadende in
bloed. Hy blyft kalm by 't aanschouwen der verplettering van rassen in al te hevigen
schok... hy weet wat ze beduiden, die groeikoortsen der mensheid.
Maar... niet in die hoedanigheid zendt de Nederlandse kiezer zyn
vertegenwoordiger naar 's-Gravenhage. Ik vraag den Nederlander, welke gevolgen
de zegepraal der ‘liberale’ begrippen op Java hebben zal?
Gesteld dat myn schets onjuist, myn menskunde gebrekkig, myn staatkundige
blik beneveld is, wát voorspellen de betere zieners?
Indien ik gesproken had, in stede van schryven, zou ik zwygen na deze vraag,
en antwoord wachten. Dat antwoord, door wien

*

En ze mag dit wezen, na Roorda's Vloekzang, een prachtstuk van poëzie, waarby Camille's
eed flauw klinkt. 't Spreekt vanzelf dat wy Corneille roemen, en Roorda - slechts een indische
Nederlander - ignoreren. Hoe dit zy, de dichter van den Vloekzang is een ziener die de
waarheid zegt. Toch blyf ik beweren dat de Nederlandse Gouverneur-Generaal die hem
verbande, z'n treurigen nederlandsen plicht deed.
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ook gegeven, hoe talentvol voorgedragen, hoe ook toegejuicht door geestverwanten...
moet een ongerymdheid zyn, en de onmogelykheid om zonder verkrachting van
logiek, zich de toekomst van het geliberaliseerd Java anders voor te stellen dan ik
deed, zal aanvullen wat er ontbreekt aan myn talent, zal myn voorspelling verheffen
tot zekerheid.
Voorlopig raad ik myn tegenstanders aan, zich te behelpen met de gewone
uitvlucht van hen die niet weten te antwoorden, met de verzekering dat ik overdreven
heb.
Inderdaad, ik heb overdreven. De resident van wien ik sprak, is niet gelyncht,
men heeft hem slechts...
Weg met dien toon! Nederlanders, bedenkt wat de gevolgen zullen zyn van de
verstoorwoede uwer partyen - want ook de behouders hebben fouten gemaakt! indien ik slechts ten dele de waarheid had gezegd! Men kan iets uitwissen van de
schets die ik meedeelde - al houd ik de juistheid van het geheel staande - en er zal
genoeg overblyven, om u te doen terugschrikken voor zulke toekomst.
In afwachting van het ‘liberaal’ program, waarvoor ik my ten dringendste aanbeveel,
wens ik nog op een en ander te wyzen, om de onmogelykheid in het licht te stellen,
dat Nederland, op andere dan de thans gevolgde wyze, Java zou kunnen behouden.
Zyn er méér voorbeelden in de wereldgeschiedenis, dat een klein, betrekkelyk zwak
volk eeuwen lang grote volkeren op verren afstand aan zich cynsbaar maakte? Ik
geloof het niet. Om echter allen twyfel aan de juistheid van de conclusie die ik
bouwen wil op deze waarheid, af te snyden, wil ik aannemen, dat dit nog eenmaal,
nog twee malen, nog tien keren geschied is. De verhouding van Nederland tot Indië,
is dus óf enig - wat ik beweer - óf zeldzaam, wat ik gemakshalve toegeef.
Ieder Nederlander, tenzy hy Indië een lastpost vinde, moet dus - ook by volkomen
absentie van oordeel overigens - a priori ingenomen zyn met de middelen waardoor
een zo zeldzaam voorkomend kleinood werd verkregen en behouden. Hy moet
huiverig zyn voor het aanwenden van andere middelen.
Ik kies, indien er nog verduidelyking nodig is, daartoe het volgend voorbeeld. Men
bezit zeker nummer in een lotery, waarin,
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op een zeer groot aantal loten, slechts tien pryzen te behalen zyn. Het bezit van
een winnend nummer is dus een even grote zeldzaamheid, als 't Nederlandse
overwicht daarginder, in verhouding tot de gegevens van de wereldgeschiedenis.
Nu is er - door twee eeuwen ondervinding! - gebleken dat het onwaarschynlyke
geschied, dat het zeldzame verkregen is: men is in het bezit van een winnend
nummer. De prys is een hoge jaarlykse rente, neen, meer dan dat! Behalve uw
rechtstreekse inkomsten, Nederlanders, ontvingt ge een ruim débouché voor uw
arbeid, een veld voor wetenschappelyke onderzoekingen, een oefenschool voor uw
vernuft, een tuin voor uw vermaak, een heerlykheid die uw kleinen naam adelt...
Nederland is grootmacht door Indië, of kan het zyn!
...ge ontvingt, by dat alles, de verzekering dat er voor het lot uwer kinderen zal
gezorgd worden...
Daar komt iemand u zeer... ‘liberaal’ aanraden, uw nummer te verwisselen voor
een ander dat volgens zyn zeer plechtige ‘liberale’ betuiging... winnen kan.
Zou men den dwaas die naar zulk een voorstel luisterde, niet behoren op te
sluiten?
Ligt er niet zekere... brooddronkenheid in het streven van hen, die aldus aanraden
het verkregene weg te werpen voor het onwaarschynlyke, voor het onmogelyke?
Ja, het onmogelyke! Want al mocht men, met verkrachting van de Geschiedenis,
het Nederlands gezag in Indië niet volstrekt énig in zyn soort noemen, op Java is
geen andere wyze van bestuur dan de thans gevolgde denkbaar. In die lotery hebben
wy - door op het juiste ogenblik met wisse hand toe te grypen - den enig-mogelyken
prys getrokken. Wie met dát nummer niet tevreden is...
Wat begeert gy dan toch, liberalen? Winst? Zeer goed, doch voor wien? Voor
Nederland, of voor een, voor tien, voor honderd uwer? Om den wil eens enkelen of
van weinigen zult ge toch niet beweren een geheel staatkundige inrichting die
proefhoudend bleek te zyn, te mogen omverwerpen? Of spreekt gy van velen, van
allen, zo als gy op straffe van inconsequentie spreken moet. Welnu, dan zoudt ge
slagen, niet in uw wens, maar in het verkrygen van geestverwanten. Ierland zal u
zyn Fenians le-
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veren, Frankryk zyn émigrés, Italië zyn carbonari, Amerika zyn whaler-matrozen het schuim der zee - en later, nadat er geen far west meer bestaan zal, zyn trappers,
die ‘pioneers of civilisation’. En China...
Waarlyk, wie aan meerderheid van stemmen hecht, als middel om te geraken tot
juistheid van oordeel, ik kan hem verzekeren, dat in het Hemelse Ryk alleen,
driehonderd millioenen stemmen voor de ‘liberale’ party, en het openstellen van
Java, gewonnen zyn. Ziedaar een meerderheid die ik verpletterend noem... in alle
betekenissen!
Hoe, met de grootste zorg waakt de Indische Regering over de hoedanigheden
die den beambte in de binnenlanden moeten versieren, voor hem mag worden
toegestaan in aanraking te komen met het fyn organisme van ons gezag, en het
zou ieder ander die als passagier, soldaat of matroos middel vond ginds te komen,
vrystaan met ruwe hand de schepping te verstoren, welker grootsheid door haar
eenvoud aan zyn blik ontsnapt? Men zou de zo hoffelyke, zo nauwlettende, zo
susceptible Hoofden mogen blootstellen aan de onopgevoedheid der nieuwelingen,
aan de suffisance en den parvenu-trots der geslaagden? Men zou gedogen, dat
zekere soort van advokatery nog dieper wortel schoot dan thans reeds het geval
is, zeker streven om met de - dikwyls slecht geredigeerde en dus daartoe maar al
te bruikbare! - wet in de hand, den inlander uit koffietuin of sawah af te trekken van
zyn arbeid, om hem eens grondig te doen onderzoeken: ‘of de Resident wel in zyn
recht was, by toepassing van artikel zoveel, en of misschien een flink gesteld stuk
aan de Kamer... de welmenende opruier zou het wel leveren...’
Men zou dit alles moeten toelaten?
Maar gy, ‘liberale’ fabrieksheer, zoudt gy een verhoudingsgewys-gelyke inmenging
dulden in uw zaak? Gy, koopman, op uw kantoor? Gy, ‘liberale’ huisvader zelfs,
duldt gy dit in uw huishouding? Of liever, want van alle hinkende vergelykingen hinkt
deze het minst:
‘Liberale’ gezagvoerder van een oorlogsschip, ontvangt gy ‘industriëlen’ aan
boord?
Burgerrecht van den Nederlander in Indië? Voorzeker! Ook in Nederland zelf
heeft de Nederlander burgerrecht. Geeft hem dit
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vryen toegang tot schatkist, Lands-atelier of... kruitkamer? Dit juist is burgerrecht:
van de Regering te vorderen, dat het eigendom van allen behoorlyk beschermd
worde tegen onkundigen of kwaadwilligen.

c. By invoering van ‘vryen-arbeid’ (particuliere) industrie zullen de
winsten anders verdeeld zyn.
Gewis! wat thans de Nederlandse Staat geniet, zal dan - wy hebben gezien hoe
lang? - genoten worden door particulieren. Is dit zoveel beter? Baat het den
Nederlander meer, dat A, B of C ryk werd, dan dat er zó- of zóveel geld vloeide in
de Nederlandse schatkist? Is het welvaren der Nederlandse koopvaardyvloot den
burger minder aangenaam, dan de mogelykheid dat het stoomjacht van dezen of
genen met dat van een Engelsen Lord zou kunnen wedyveren in pracht? Is het
nuttiger dat sommigen onzer desnoods in staat zouden zyn extra-treinen voor zich
alleen te betalen, dan dat aan ieder de gelegenheid gegeven worde zich goedkoop
en snel te verplaatsen? Immers neen? En nu kende ik nog - al te toegevend! - aan
particuliere kapitalen zekere weelde-circulatie toe, waaraan zy zich by onzen landaard
in den regel niet schuldig maken. De in Indië rykgeworden Nederlandse industrieel
onderscheidt zich, op weinig uitzonderingen na, door zekere zedigheid die hem
schynt te nopen alle uitspatting - binnenslands ten minste - zorgvuldig te vermyden.
Hoe dit zy, mág de Nederlandse Staat het eigendom van allen wegschenken aan
weinigen? Behoort niet - ik zeg niet: Indië, maar de daar met zoveel moeite en zorg
aangeknoopte relatie mét Indië - aan het gehele Nederlandse Volk? Met welk recht
mag men de bron die voor allen behoort te vloeien, en die alleen door zeer zorgvuldig
toezicht kan bewaard blyven voor verzanding, toegankelyk stellen voor ieder?
Ik zeide dat de opbrengst van Indië slechts voor een deel in de Nederlandse
schatkist vloeit, en doelde daarby op de vele voordelen, die het
Gouvernementsstelsel, minder rechtstreeks, maar tevens op minder précaire wyze
dan door ‘vryen-arbeid’ in handen van particulieren doet overgaan. Menen byv. de
Nederlandse aandeelhouders in een administratie-kantoor te Batavia, dat hun
winsten geheel onafhankelyk zyn van het Gezagsysteem

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

444
aant.

in de binnenlanden? Ik durf beweren dat er nooit in enig koopmansboek op een der
hoofdplaatsen - al hadde dan ook, gelyk te Batavia vaak het geval is, noch de chef
der firma, noch een zyner bedienden, ooit een inlands hoofd gezien - ik beweer dat
er nooit één post in zodanig boek werd ingeschreven, die gesloten had kunnen
worden, indien er niet als het ware een net van autoriteit over geheel Java ware
geworpen. Gelyk een Europese hoofdstad behoefte heeft aan de ‘provincie’ om
stoffelyk te kunnen bestaan, is de existentie der Javase hoofdplaatsen - behalve
door een gelyke stoffelyke behoefte aan voeding - ondenkbaar, zonder het
orde-bewarend gezag in de binnenlanden, waarvan de zogenaamde hoofdplaats
inderdaad slechts een complement is. Dat vele bewoners van Batavia, Semarang
en Soerabaja dit uit het oog verliezen, komt my niet vreemd voor. Staatkundige zin
is niet zeer algemeen. Hoogstens beaamt men - en zelfs hieraan denken niet allen
- de staathuishoudkundige afhankelykheid ener hoofdplaats, van het binnenland
dat produkt levert en débouché vormt. Aan de tucht die het produceren moet mogelyk
maken, en het débouché open houden, denkt men niet. Toch moet ik hier herinneren
aan zeker gezegde dat, nu en dan in den vorm ener soort van kortswyl geuit,
aantoont hoe het besef der vreemdsoortigheid van onze verhouding op Java - den
toestand dien ik énig noemde - zich baan breekt. ‘Indien de Javanen ons verdryven
wilden, zouden zy geen wapens behoeven, zy kunnen ons wegdringen.’
Juist! Twintig millioen zielen kunnen enige duizenden lichtelyk wegdringen.
Waarom doen zy het niet?
Het leger? Een eigenlyk gezegd leger bestaat in Indië niet. De uitgestrektheid
onzer bezittingen vordert een verbrokkeling van militaire macht, die het byeen-zyn
*
van een bataillon tot een zeldzaamheid maakt. Bovendien, van dat leger bestaat
verreweg het grootste deel uit inlanders, die op een niet zeer loffelyke wyze tot den
**
dienst geprest zyn en waarop dus, in een stryd der rassen, misschien niet zou
kunnen gerekend worden.

*
**

In de Preanger Regentschappen, een provincie die naar ik meen 600.000 zielen telt, was en is waarschynlyk nog - de hoogste militaire autoriteit een eerste Luitenant!
Zie de noot by blz. 405 regel 4, op blz. 468.
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Er moet dan toch iets bestaan dat onze zwakte in Indië ondersteunt, een oorzaak
van zúlke gevolgen. Want, in weerwil van dit alles, in weerwil van de soms al te
zware proef waarop de Javaanse ondergeschiktheid gesteld werd, we zyn er nog!
Zal hy die de Indische baten anders wilde verdeeld zien, tevens, op goede
gronden, middelen kunnen aanwyzen tot andere verdeling van verantwoordelykheid?
Zal elke particulier die meer en anders winnen wil dan thans, naar mate van zyn
groeiend fortuin bydragen tot de algemene zekerheid? Dit zal niemand in ernst
beweren, vooral dewyl ook by den besten wil de mogelykheid ontbreken zou. Men
brengt geen kunststuk voort - en ons bestaan in Indië is een kunststuk - zonder
vastberaamd plan, zonder stelselmatigen voortgang, zonder éénheid in doel, zonder
in elkaar grypende middelen.
Een andere verdeling van de winst? Rechtstreekse aanraking van het Europees
element met de bevolking? In wiens naam zou alsdan recht gesproken worden, en
in wiens naam gehandhaafd? Men zal toch niet beweren dat by een zo grote wryving
van belangen, te allen tyde elke twist zal kunnen vermeden worden. Zal de
prosperérende particulier zyn eigen deurwaarder, zyn eigen rechter zyn? Het
Gouvernement? Maar dat Gouvernement is factisch onttroond, van het ogenblik dat
men zich onbesuisd indrong tussen de raderen van het mechanisme. Zou men van
een uurwerk vorderen, dat het geregeld zal voortlopen, nadat men de werking van
de veer op het geheel, het spel der raderen onderling, belette door tussengestrooid
zand en... vuil? Of juister, nadat men den gehelen samenhang verbrak?
Ik vroeg wie deurwaarder zyn zal, en dring aan op antwoord. Welke macht zal de
woorden der wet, van ydelen klank verheffen tot geëerbiedigde toverspreuk? De
particuliere industriëlen zullen toch wel weten, dat niet het stukje zegelpapier, niet
de koperen plaat van den executeur, als zódanig ontzag inboezemen, en dat deze
zaken slechts invloed uitoefenen, zolang zy te beschouwen zyn als symbolen van
Macht.
Welk schibboleth zal het uwe zyn, o Vry-arbeiders? Zult ge u beroepen op uw
wens om spoedig uw rykdom te realiseren en in veiligheid te brengen? Die wens is
niet onnatuurlyk... doch heeft op den gedaagde niet den minsten invloed. Hy van
zyn kant,
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nóg natuurlyker, wenst te behouden wat hy heeft, en zal maar niet willen inzien,
waarom hy - ingezetene, en blyvende in zyn land - u behulpzaam wezen moet in
uw zelfzuchtig absenteïsme. Doch gesteld dat het Gouvernementsgezag kon blyven
bestaan na vernietiging van 't stelsel waarop het berust, hoe zoudt gy ‘liberalen’ die
de winsten anders verdeeld wenst, hoe zoudt gy het uwe bydragen in de lasten?
Welk evenredig deel draagt ge in de kosten van het leger dat nu klein is, doch enorm
zou moeten zyn zodra uw stelsel ingang vond? Wat betaalt gy aan de Marine, die
ook vertiendubbeld zou moeten worden? Wat aan het rechts- en politiewezen?
Ieder ‘industrieel’ begrypt de redenen waarom een te Wenen of Parys vervaardigd
klavier, in de binnenlanden van Java niet dan tegen zeer hogen prys te bekomen
is. Is de stap zo wyd om van die waarheid te geraken tot het besef van de duurte
der uit Nederland ingevoerde autoriteit? En nog iets: waarom vervaardigt men dat
klavier niet zelf, in stede van zich cynsbaar te maken aan den Europesen fabrikant!
Kunt ge het niet? Noch met minder kosten, noch zelfs door hoger uitgaaf? Kunt ge
dat niet?... In geen geval?
Hoe kunt ge dan beweren in staat te zyn, voor gelyken of al ware het voor hogeren
prys dat andere kunstwerk te leveren, zoveel groter dan een piano: de staatkundige
suprematie van Nederland over Indië?

d. Het kultuur(gezag)stelsel werkt nadelig op de intellectuele en morele
ontwikkeling van den Javaan.
Ik noemde reeds deze beschuldiging, in den mond der voorstanders van vryen
arbeid, ongerymd, of... erger. Dit laatste namelyk zou het geval wezen, indien de
vurige belangstelling in den zedelyken en verstandelyken toestand der Javanen
slechts een voorwendsel ware om door het in beweging brengen van de gemoederen
der kiezers, een partydoel te bereiken. Dan toch zou men genoodzaakt zyn aan
huichelary te denken. Ik deed reeds de vraag, of het wel zo uitgemaakt zeker is,
dat ieder Nederlander - om-den-wille der consequentie, beduidt dit: ieder Europeaan,
ieder blanke, dus ook de Gibsons - het recht en de geschiktheid heeft, om de rol
van beschaver op zich te nemen? Indien de
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voorstanders van ‘particuliere industrie’ dit ontkennen - gelyk van verstandige lieden
te verwachten is - dan blyft het my een raadsel hoe er oprechtheid heersen kan in
het streven om den Javaan over te leveren aan de horde van onbevoegde
beschavers, die aldra het gezegend Indië overstromen zou. Dewyl ik nu echter,
voorlopig en zo lang mogelyk, die oprechtheid niet in twyfel trekken wil, geloof ik de
goede trouw der dwaling te kunnen verklaren door de volgende gissing. Een
beschaafd, welmenend, bekwaam persoon verkeert in het geloof dat het
tegenwoordig stelsel nadelig werkt op de beschaving van den Oosterling. Uit
mensenmin acht hy zich zedelyk verplicht het zyne by te dragen tot verandering.
Gelyk een redelyk wezen betaamt, vergenoegt hy zich niet met bestryding van het
bestaande kwaad - het stelsel - doch schept hy zich een program der toekomst
zoals die worden zal nadat zyn denkbeelden ingang zullen gevonden hebben:
particuliere industrie, vrywillige arbeid. Dan zal hyzelf zich begeven naar het land
dat sedert eeuwen smacht naar 't licht dat hy daar verspreiden wil. Zyn vermogen
wil hy gaan offeren op het altaar der beschaving...
‘Geenszins, roept my de “particuliere industrieel” toe, dat zou nu juist niet myn
bedoeling zyn...’
En ik trek terstond die laatste woorden in, als hoogst ongepast. Want ik moet
erkennen dat zodanige fortuinoffering weliswaar zeer ‘particulier’ zou mogen heten,
maar geen gegronde aanspraak maken mag op de benaming van ‘industrieel’.
Het zy zo! De fortuin van den beschaver moet behouden blyven...
Alweder word ik door den betrokkene in de rede gevallen met de betuiging, dat
ik zyn program der toekomst onjuist voorstel. Hy erkent volmondig dat hy zich niet
afkerig voelt van het denkbeeld zyn fortuin verbeterd te zien, en beweert dat deze
wens volstrekt niet in tegenspraak is met het voorgenomen apostelschap. Zeer wel!
Gebruik makende van de welwillende correctie, neem ik aan dat enige verbetering
van des beschavers tydelyke omstandigheden...
‘Nog niet volkomen juist uitgedrukt! Ik bedoelde...’
Gy bedoeldet: een zeer grote verbetering?
‘Ja... eigenlyk, wél beschouwd... want zie... als men zyn Va-
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derland verlaat, zyn vrienden, zyn betrekkingen... het offer... het klimaat... de verre
reis... de onzekerheid of men ooit zal terugkeren om de vruchten van...’
Van de Javaanse beschaving te genieten in het Willemspark, te Nizza, te Parys?...
Ik had my voorgenomen deze paragraaf met wat minder bitterheid te behandelen
dan het onderwerp meebrengt. Die taak schynt moeilyk. Difficile satyram non
scribere! Ik betwyfel of het mogelyk wezen zal, by het volgen van den gedachtenloop
des aanstaanden ‘particulieren industrieels’ de vooropgestelde welmenendheid te
handhaven. Ik voor my heb andere begrippen van de aandrift tot het verkondigen
ener blyde boodschap, en moet myn verbeelding geweld aandoen, om me een
apostel voor te stellen, die niet ongaarne zyn zending zou willen verbinden met de
betrekking van aspirant-millionnair. Ik meen te begrypen hoe het genot van een
hoger gestemd zieleleven, de zucht tot verbreiding der oorzaken daarvan met zich
brengt. Ik begryp zendelingschap, offerzucht...
Maar niet volkomen bevat ik die ineensmelting van hoog en laag, dat najagen
van het ideale, met behoud van het meer gewone. Ronduit gezegd, ik betwyfel
evenzeer of de genius der beschaving gediend zou zyn met dat amalgameren van
roeping, als dat een bankiershuis zyn fondsen zou wagen in zulke beschavende
industrie. De praktyk heeft behoefte aan resultaten in cyfers. De idealist ‘doet’ in
gevoelens, gevoel, gevoeligheid, altemaal zaken die zeer in het afgetrokkene worden
geëerbiedigd, doch geen gewicht in de schaal werpen by financiële ondernemingen.
Dat in de wereldgeschiedenis zeer dikwyls handel het voertuig van beschaving
geweest is, valt niet te ontkennen. Het voertuig ...gewis! Maar hier is spraak van
voerlieden. Na eeuwen zal, om een voorbeeld te noemen, de geschiedenis der
beschaving van zekere streken in Noord-Amerika dagtekenen van den tyd der
beverjagers en Siberische ivoorzoekers, maar niemand zal daarom dezen lieden
den rang van beschavings-apostelen toekennen. De vraag is dus, wat Indië aangaat,
niet: of er ten laatste - misschien eerst na de eeuw van stryd, waarop ik doelde - uit
immi-
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gratie van het blanke ras iets goeds zou kunnen geboren worden, de vraag is en
blyft hier: of de Nederlandse ‘industrieel’ fortuin zoekende, Indië beschaven... of hy,
civilisatie beogende, fortuin maken zal?
Het tweede gedeelte dezer vraag heb ik reeds ontkennend beantwoord door het
betoog dat by een volkomen openstelling van Indië, de enig mogelyke ‘industrie’
die van held wezen zal. Het eerste deel behoort in deze paragraaf tehuis, en ik wil
dus pogen my te verplaatsen in den gemoedstoestand van den
beschavings-industrieel, met het vaste voornemen te blyven geloven aan zyn goede
trouw.
Wy vergeten dus zyn bedremmeldheid, op den ogenblik toen ik hem betrapte op
het najagen van zeker bien-être, dat den achtergrond vulde van zyn
toekomst-schildery. De beschaver zal zyn fortuin behouden, vermeerderen, zeer
sterk vermeerderen, daarna niet naar Nizza gaan, noch naar Parys, noch naar het
Willemspark, maar - altyd voortgaande den Javaan te beschaven - zich in Indië
blyven ophouden. Hy zal daar huwen - indien zyn beschavingsarbeid hem daartoe
den tyd laat - hy zal, onder gelyke voorwaarde, kinderen krygen, die op hun beurt
de fortuinvermeerdering, hand aan hand met het beschavingswerk, yverig zullen
voortzetten, en ziedaar de grote zaak behoorlyk ingeleid. Als een zuurdesem zal
de beschavende - en fortuinvermeerderende! - geest van den ‘welmenenden’
volkplanter zich uitbreiden. Weldra zal er geen onbeschaafdheid - en fortuin! genoeg te vinden zyn om den onlesbaren dorst naar beschaven - en fortuin! - te
stillen. By middelmatigen aanwas der beschavende familie, kan zy binnen weinige
eeuwen tot een respectablen volksstam aangegroeid zyn, en ik voorzie zelfs de
behoefte aan export van 't artikel: beschaving - en fortuin! - dat de stamheer zo
welwillend invoerde. Het is te hopen dat de naneven - die uit overmaat van fortuin
alsdan geen ‘industrie’ zullen nodig hebben om zich van hun excedent van
beschaving te ontdoen, tegen dien tyd een blik van medelyden op het ontschaafd
Europa zullen werpen, en het voorgeschoten zaad met rype vrucht, kosteloos
terugbetalen...
‘Dat is een charge, geen redenering!...’
Ja! Waarom is het een charge? Omdat niet aldus de zaken zich
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kunnen toedragen. Ik overdreef de zotterny der illusie, niet om iets te bewyzen,
maar om voor te bereiden tot het aannemen der bewyzen: dat beschaving, als
bykomend onderdeel van industrie, niet bestaan kan, noch in de mening van
praktische individuen, noch in werkelykheid.
‘Paulus machte Christen, aber keine Kolonisten’, heeft de zeer praktische grote
Frits gezegd, en het is voor de eer der industriële beschavers te betreuren, dat zy
zich dezen wenk moesten laten geven door een werelds wysgeer. De
oprecht-gemoedelyke yveraar voor hogere dingen heeft geen vermaning nodig van
den armen gewonen mens die slechts aardse koninkryken verovert. Hy toch kent
en minacht de nietigheid van het vergankelyke, en zou - al kon hy den
hooggespannen geest laag genoeg stemmen tot het najagen van werelds genot de vruchten van die inspanning versmaden. Hy zou geen broeder erkennen in den
opgedrongen medearbeider die voorgaf, evenals hy, te gloeien voor veredeling,
lichtverspreiding, beschaving, en toch tegelykertyd zich toelegde op...
Alweer ben ik afgedwaald. Het schynt een eigenaardige moeilykheid op te leveren,
zich den beschavenden industrieel ongeschonden voor te stellen, niet besmet met
de vreselyke zonde der huichelary.
En dat wilde ik toch.
Nog eenmaal dus: hy is welmenend, oprecht. Myn satyre treffe niet zyn
voornemens, maar de mogelykheid van slagen. Waarom alzo is myn overdreven
schets van het nieuw Icarië een Utopie?
Omdat de welmenendheid die wy nu eenmaal willen vooronderstellen in den
industriëlen beschaver, niet kan bestaan by allen die in het geopend Indië fortuin
zullen zoeken, met of zonder beschaving dan, voire zelfs met ietwat
onbeschaafdheid...
Na zo dapper te hebben geworsteld met de moeilykheid om aan het onbevlekt
apostelschap te geloven van den particulieren industrieel, zal deze my in ruil voor
myn zeer zware taak toch wel de zoveel gemakkelyker erkentenis gunnen, dat niet
alle zyn mede-arbeiders in den hof der welvaart, geschikte verkondigers zyn van
het Woord dat Europa dien armen zwarten lieden wil toeroepen. Myn overtuiging
hiervan staat, ook zonder die er-
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kentenis, redelyk vast, en ik zou my kunnen voorstellen hoe men by invoering van
een beschavingssysteem - in den geest van het thans bestaande Gezagstelsel,
daar elke andere regeling stryden zou met de bestaande feiten - aldra zou moeten
overgaan tot zeker monopolie, zekere inquisitoriale uitsluiting van andersdenkenden.
Twee of meer beschavers immers, tegen elkander in beschavende, zouden allicht
in zeer onbeschavende collisie geraken. Het spreekwoord: du choc des opinions,
enz. is - gelyk byna alle spreekwoorden - slechts gedeeltelyk waar, en 't woord ‘choc’
dient my voortreffelyk om geheel iets anders te betogen dan de ‘wysheid van velen’
bedoelde, toen zy waarheid wilde doen voortkomen uit een schok.
Schokken op Java? Inderdaad, het zou een zonderlinge ‘waarheid’ zyn, die om
voor den dag te komen dat middel koos, op die plaats!
En alweder moet ik hier het onderscheid doen in 't oog vallen, tussen het oordeel
dat den wereld-wysgeer vry staat, en de mening die den Nederlander voegt.
De Natie betaalt haar Staatsdienaars niet voor wereldbeschaving. Wie zó hoog
vliegt, zweeft ver boven Landsbelang en stembus. Hy kent geen grenzen die volkeren
scheiden van volkeren, staten van staten, werelddeel van werelddeel. Ternauwernood
is hem onze kleine aarde ruim genoeg... en die sterren... dat firmament...
We zyn in Nederland! We zyn burgers van den kleinen Staat die
hoogstwaarschynlyk eerlang het ‘luctor et emergo!’ zal moeten in praktyk brengen
om niet onder te gaan. De toestand in Europa is zorgwekkend. Beklemd tussen
naburen, die óf in periode van groei, óf door behoefte aan verzet tegen dat groeien,
zich weldra zullen genoodzaakt zien zich te onzen koste de hand te reiken, of - niet
minder te onzen koste! - elkander op onzen grond te bestryden, is het wachtwoord
van den dag: waakzaamheid! De ware beschaving zal dan toch wel niet in stryd
wezen met het gezond verstand? Dat gezond verstand schryft voor, zich te bemoeien
met de dingen die naby zyn en voor de deur staan, niet zyn krachten te verspillen
aan de hersenschimmige taak om vér van ons iets onbereikbaars na te jagen,
waardoor wy de middelen verliezen zouden, die we zo hoog nodig heb-
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ben om wel te verrichten wat ons de omstandigheden te doen geven in onze
nabyheid. Al ware het civiliseren van den Javaan, op dit ogenblik en op de wyze
zoals ‘Vry-arbeiders’ en ‘particuliere industriëlen’ zich dat voorstellen, wenselyk en
uitvoerbaar, dan nog vraag ik of het thans de tyd is, de daartoe nodige inspanning
af te leiden naar buiten? Gelyken zy die daartoe aandryven, niet op den zeeman
die, buien ziende opzetten aan den horizon, zich bezighoudt met menslievende
berekeningen over de betere inrichting van gevangenissen of weeshuizen? De ware
menslievendheid schryft voor, dat hy zorg drage voor 't behoud van zyn schip en
van de schepelingen die aan hem hun leven toevertrouwden in de verwachting dat
hy in de ure des gevaars zou vaststaan op zyn post.
Wie er klagen moge over de fouten in ons bestuur van Indië, vrage zich af of het
nu de tyd is - ik zeg niet om die te herstellen, daartoe is elke tyd geschikt, maar om dat herstel te zoeken in een omkering, welker gevolgen allernoodlottigst zullen
werken op de tegenwoordige omstandigheden van het Vaderland? Al hadden zy
die het stelsel van bestuur in Indië wraken, recht in de mening dat ‘Vry-arbeid’ en
‘particuliere industrie’ gunstig zullen werken op de beschaving van den Javaan, is
de stond om aan die beschavingsmanie den vryen teugel te vieren, goed gekozen?
Heeft niet Nederland zelf behoefte aan de geestkracht zyner zonen? Mag men den
krygsman vér zenden, indien de vyand dreigt in de nabyheid? Mogen wy onzen
nazaten recht geven tot het verwyt: ‘Gy mannen van invloed, kracht, talent, genie...
gy verliet de zaak die recht had op uw gaven, juist toen zy daaraan het meest
behoefte had. Gy misbruiktet het erfdeel uwer Vaderen, om óns aan wien ge dat
ongeschonden hadt moeten overdragen, het onze te doen verliezen. Gy hieldt u
bezig met de onnodige beschaving van den Javaan... óns bracht ge slaverny. Gy
ontstaakt daar een fakkel die licht geven zou, en brand stichtte... óns liet ge in
duisternis. Den vreemde drongt gy tegen dank een onbegrepen blyde boodschap
op... óns liet ge in wanhoop...
Wy vloeken u, o voorgeslacht!’
Misschien oppert men na dit alles de vraag of ik het Kultuurstel-

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

453
aant.

sel in al zyn onderdelen goedkeur? En zo neen, wat daarin naar myn inzien zou
behoren veranderd te worden?
De laatste vraag heeft geen beantwoording nodig, zolang het gehele stelsel door
verminkende bepalingen van onkundige ministers, en door plichtverzuim van trage
landvoogden, illusoir wordt gemaakt. En dat is sedert vele jaren het geval.
Hoogstwaarschynlyk zou Van den Bosch zelf, indien hy de werking zyner inrichting
iets langer had kunnen gadeslaan, vele wyzigingen hebben ingevoerd in de
onderdelen, altyd echter met behoud van het hoofdprincipe: ondeelbaarheid van
gezag. Doch wat baten partiële verbeteringen van de wet, indien nu eenmaal het
denkbeeld wortel schoot dat die wet niet behoeft te worden opgevolgd, ja zelfs dat
de naleving daarvan als strafbaar beschouwd wordt?
Sedert een paar jaren zyn de Kultuur-emolumenten, die ten nadele der Bevolking
opwekten tot over-yver, afgeschaft en in zekeren zin is die maatregel te pryzen.
Ook het bepalen van den afstand waarop een inlander tot het verrichten van
gedwongen arbeid van zyn woning mag worden verwyderd, zou te pryzen zijn,
indien aan zulke voorschriften de hand werd gehouden. Meent men dat dit het geval
is? Dan zou er veel moeten veranderd zyn op Java, sedert den tyd dat ik my
vruchteloos verzette tegen de dagelykse afwyking van even nuttige bepalingen.
De tyd is nog niet gekomen, dat men baat vinden zou by de zuivering van het
tegenwoordig stelsel, van al de fouten die het in de onderdelen aankleven, men zou
moeten beginnen met de zorg dat het voorgeschrevene werd uitgevoerd. Zolang
deze eenvoudige waarheid miskend wordt, is alle poging tot verbetering ydel.
De verwaarlozing der eerste beginselen van gezond verstand, plichtbesef en
goede trouw, bracht op Java gruwelen voort, waarvan de mensenvriend terugschrikt,
maar nu die gruwelen op rekening te stellen van een inrichting, waaruit alleen de
middelen te putten zyn om ze te voorkomen, is valsheid. Toen ik te Lebak klaagde
over verkrachting van de wet, en schipbreuk leed op den onwil van een traag,
onkundig en bedrogen Gouverneur-Generaal, kwam het niet in my op, my over die
wet te beklagen, het enig steunpunt waarop ik myn klachten gronden kon. Er ware
mogelykheid geweest een Landvoogd te treffen, iets
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minder tot rust geneigd, iets minder ingenomen door het denken aan zyn aanstaand
vertrek, iets menslievender, iets bekwamer, iets minder bot...
Op welke mogelykheid van slagen had ik mogen hopen, indien de wet waarop ik
my beriep, niet bestaan had? Op geen.
Hoe ellendig thans de toestand zy, er staat toch nog altyd geschreven dat de
inlander niet mag mishandeld worden. Misschien komt er een tyd dat men die
bepaling de moeite van 't nakomen waard keurt. Misschien...
Doch als men haar uitwist... als men de traagheid en 't vervloekt ‘door de vingers
zien’ - nu stilzwygend gekleurd met tint van politiek beginsel - expressis verbis
verheft tot wettelyke bepaling... als men het 55ste artikel van het Regeringsreglement
vernietigt... als men de mishandeling van den inlander voorschryft... ‘Maar dát willen
wy zo min als gy, roepen de vry-arbeiders. Integendeel, hy moet beschermd worden.
Wy vorderen recht voor allen, stipt recht...’
Gy die dit zegt, ik geloof u. Al geeft Havelaars ondervinding hem 't recht uw
betuigingen te wantrouwen... gemakshalve geloof ik u. Maar zyt ge zeker dat dit
rechtsgevoel állen zal bezielen, die u vergezellen op den aanstaanden
Argonautentocht naar Insulinde? Kunt gy instaan voor het legioen fortuinzoekers in één woord geschreven ditmaal - die uw mededingers wezen zullen naar 't gulden
vlies?
Daarvan kúnt ge niet zeker zyn. Ge zyt zeker van het tegendeel! ‘De bozen zullen
beteugeld worden door...’
Door de wet?
‘Zekerlyk. Er zal bepaald worden...’
Al wat goed is, bovenmenselyk goed, ik geloof u. En wie zal die bepalingen
handhaven?
‘Wy zullen...’
Ja, gy en uw geestverwanten die allen oprecht en edelmoedig, rechtvaardig en
onbaatzuchtig zyn. Maar kunt gy instaan voor de duizenden die slechts de begeerte
naar fortuin met u gemeen hebben, en overigens niet als gy vervuld zyn van
deugdzamen yver?
‘Zy zullen gedwongen worden...’
Tot het goede, gewis! Maar eilieve: door wien, door wie?
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‘Wy zullen...’
Ongetwyfeld! Gy en andere braven zult trachten het boze te breidelen. Maar wie
de wereld kent, en vooral de wereld waarin de kolonist, na openstelling van Java,
zich bewegen zal, voorspelt u dat gy, braven, een zeer geringe minderheid zult
uitmaken. Zy, de minder brave anderen, hebben overwicht... hoe dan?
‘De wet...’
Dat zeidet gy reeds. En weder vraag ik: wie zal haar handhaven? Thans zou men
't kunnen en wil niet. Gy die... beweert het te willen, zoudt niet kunnen!
Hoe zal de wet gehandhaafd worden? Ja, liberalen, dát vraag ik! Een der middelen
waarmee uw party zich sedert 1848 staande hield, ligt in uw scrupuleuzen afkeer
van de beantwoording dezer vraag.
De werktuigkundige die zekere beweegkracht minder doelmatig acht, is - op straffe
van stilstand der machine - gehouden tot het aanwyzen van iets anders dat haar
vervangt.
Is de wind den molenaar te luimig... welnu, hy verplaatse zyn industrie naar een
oord waar de val van het water hem dienen kan. Staat zyn werktuig stil ten gevolge
van zomerdroogte, hy mag omzien naar ossen, paarden, muilezels. Schiet de
dierlyke kracht tekort, is zy te duur, te onzeker, de stoom is daar, die haar vervangen
kan.
Maar... iets moet er zyn, dat de fabriek aan den gang houdt. Het verwyderen der
eerste oorzaak van beweging, zonder daarvoor iets deugdelyks in de plaats te
geven, is onzinnigheid, en wordt niet gerechtvaardigd door klachten over de gebreken
in het bestaande. Er is waarlyk niet veel scherpzinnigheid nodig om aan te tonen
dat men op den wind niet kan rekenen, dat waterstromen kunnen uitdrogen, dat
paarden en ossen veel kosten aan voeder, en bezwyken kunnen aan de veeziekte,
dat stoom duur is in landen die geen steenkool leveren, maar... acht de molenaar
zich sterk genoeg, zyn machine in beweging te brengen, en te houden, met eigen
kracht alleen? Meent hy dit te kunnen doen, ook indien het anderen - en welke
anderen! - zal vergund zyn de hand aan wiek en raderen te slaan?
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In allen gevalle zou het passend zyn, den aandeelhouders in zyn zaak...
Ik spreek hier van het gehele Nederlandse volk.
... den aandeelhouders inzage te geven in zyn werktuigkundige plannen.
En enig bewys van competentie zou daarby niet overbodig wezen.
Die bevoegdheid blykt o.a. niet uit het voortdurend ignoreren van de waarheid:
dat er beweegkracht nodig is.
Wie aanhoudend bewyzen geeft dááraan nog niet eenmaal te hebben gedacht,
is een zonderling beoordelaar van de middelen die tot verbetering moeten worden
aangewend.
En toch zó zonderling komen my de beschouwingen der ‘liberalen’ voor.
Dat er door de party van het behoud der Indische toestanden - niet te verwarren
met de behoudende party - enorme fouten zyn gemaakt... wie zal 't ontkennen?
Maar niets stond het herstel van die fouten verderfelyker in den weg, dan de oppositie
tegen het algemene stelsel van Bestuur. Elke Gouverneur-Generaal die misbruik
maakte van zyn hoge positie had ter verantwoording moeten geroepen worden.
Instede daarvan kibbelde men over de grondbeginselen waarop het Gezag berustte,
en ontnam aan het Bestuur de in Indië onmisbare veerkracht. Uit gebrek aan moed
om de Landvoogden te straffen, die het kwade toelieten, verlamde men de macht
die hun opvolgers nodig hadden tot handhaving van het goede. En zelfs in speciale
gevallen werd de polemiek over zogenaamde staatkundige principes gebruikt om
klachten over zeer nauwkeurige bepaalde feiten te smoren. Niets is verderfelyker
dan het spreken over de wet, in plaats van het toepassen der wet.
Het in staat van beschuldiging stellen van den Gouverneur-Generaal dien ik
aanklaag van plichtverzuim, zou Indië gebaat hebben. Het verkwisten onzer kracht
aan oiseuse vraagstukken bracht en brengt schade aan.
Niets is een beschuldigde welkomer, dan zyn zeer persoonlyk misdryf te zien
overbrengen op het terrein van algemene politiek, en nog dagelyks zie ik van die
finesse met vrucht gebruik maken. Maar mag de natie dit dulden?
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De eventuele uitslag van het in diepe duisternis gehulde Bestuurssysteem der
‘liberalen’ zou al buitengewoon gunstig moeten zyn, om de nadelen te vergoeden,
die zy teweeg brachten door het bestendigen van werkelyke fouten in het bestaande.
Er is geen verbetering denkbaar, zolang men hardnekkig voortgaat de zaken verkeerd
te noemen.
Op 't voetspoor van Genesis tracht de waarheidzoeker de dingen een naam te
geven ‘naar hun aard.’ Het Volk echter, minder wysgerig, beoordeelt veelal den
aard der dingen naar den naam die daaraan door zekere, niet altyd intègre,
woordvoerders gegeven is. Wie den naam: ‘Vrye arbeid’ uitvond, heeft een slechte
daad begaan. Ik stel nogmaals voor, dien term te veranderen in: ‘presbaarheid van
den Javaan door den eersten den besten intrigant, in conniventie met de Hoofden’.
Wat blyft er over van ‘liberalismus’ in het streven naar die zaak, zó uitgedrukt?
Is 't niet de plicht van elk liberaal gemoed, zich aan te kanten tegen het dryven
der ‘liberalen’ die op deze wys den naam van hun party schande aandoen? Moet
niet elk vryzinnige protesteren tegen dát misbruik van 't woord vryzinnigheid?
Wat is er liberaals in het zeer middeleeuws pogen van den particulieren industriëel,
zich op Java te vestigen als... baron? Want zodanig is het standpunt dat de
vry-arbeider in de binnenlanden onmiddellyk tracht in te nemen, en ook inderdaad
verovert. Het kasteel, de burcht, heet Gedoeng. De eigenaar: toean tanah, landheer.
Onwillekeurig neemt hy daarvan in den mond des volks den naam aan. Zyn kinderen
zyn jonkers en freules ‘van 't slot’. Er zyn er die een vlag hysen. Sommigen zetten
een paar veldstukjes voor de warande of ter weerszy van de oprylaan... Dit alles nu
noem ik zeer onschuldig, en ik klaag dáárover niet. Maar ik voer die nietigheden
aan, als blyken van de positie die de particuliere landheer in de binnenlanden
bekleedt, een positie die minder onschuldige gevolgen na zich sleept. Want - om
de vergelyking met vyfhonderd jaar geleden treffender te maken - ook de
onderdanigheid der opgezetenen, de dienstbaarheid, de... lyfeigenschap ontbreekt
niet!
Is dat liberaal?
Die lyfeigenschap staat niet beschreven, zegt men. O neen! Maar
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ook in de dagen der ontwikkeling van het Leenstelsel in Europa, was zy niet
beschreven. Zy ontstond factisch, en werd eerst later geboekt als reglementering
van het bestaande. Adel is noch uitgevonden, noch ingevoerd. Hy is geworden,
zoals alles wat in de natuur der dingen ligt. Tot zulke wording nu leidt de particuliere
industrie in de Javase Binnenlanden.
Is het liberaal, daartoe de hand te lenen?
Dat er nu Dekkers, Bakkers en Jansens zyn, die zeer burgerlyk watertanden naar
zo'n goedkope veradeling van hun toestand, is begrypelyk. Maar hun begeerte
moest geen invloed hebben op het oordeel der mannen die den Staat besturen. De
door Willem den Veroveraar in Engeland geplaatste... particuliere industriëlen
brachten hun zwaarden mee, en steunden het algemeen gezag tegen den Sakser.
De souverein riep hen op ter heirvaart. Onze baronnen echter zullen zich, juist
andersom, in ogenblikken van gevaar beroepen op de Regering, en oorlogjes
provoceren om hunnentwil. Het ware baronschap is een onereuse titel, geen
sinecure. Daaraan schynen de ‘liberalen’ - al te liberaal ditmaal omtrent zichzelf nooit gedacht te hebben. Men wil de vrucht, maar schuwt den arbeid die tot het
voortbrengen daarvan nodig is. Het beschikken over de werkkracht van den Javaan
komt den ‘liberaal’ gewenst en billyk voor, zodra men hém daartoe vryheid geeft.
In de handen van de Regering is hem die bevoegdheid een gruwel...
Is dat liberaal?
En de misbruiken! Wie zal den baron-landheer controleren?
De Bevolking zelve? Dit is onmogelyk. In de eerste plaats onderwerpt zy zich
geheel met bedrieglyke lydzaamheid, tot op het ogenblik van ruw verzet. De inlander
kent geen geleidelyken overgang van onderwerping tot opstand. Hy klaagt niet,
maar wacht tot het uiterste, en slaat dan toe. Die afkeer van aanklacht zal alle
mishandeling doen geheim blyven tot op het ogenblik dat een rationeel herstel der
grieven onmogelyk is.
Doch gesteld dat er wel geklaagd wordt? By wien moet de geplaagde lyfeigene
zyn bezwaren inbrengen? By het dorps- of districtshoofd? Maar deze is op de hand
van den landheer die geen landheer wezen zou, indien hy niet - zeer onliberaal
alweer - had zorg gedragen wél te zyn met de Inlandse Hoofden.
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Zullen er tegen dien tyd Europese beambten zyn, die rechtspreken in de geschillen
tussen heren en slaven? Dan vraag ik hoe groot het personeel daarvan wezen zal,
en of de ‘particuliere industriëlen’ genegen zyn de daartoe nodige fondsen aan te
wyzen? Dat de tegenwoordige contrôle niet toereikend wezen zal, valt in het oog.
Thans reeds blyven vele misdaden, van Inlandse Hoofden zowel als van Europeanen
in de Binnenlanden, onbekend en ongestraft, thans nu wy slechts weinigen hebben
te bewaken. Hoe zal 't zyn indien Java overstroomd wordt door duizenden
fortuinzoekers?
Doch al ware het dat de nodige gelden hiertoe kunnen worden opgebracht - het
kán zyn, want aan geld zal het in den aanvang niet ontbreken - zullen de nieuwe
barons der industrie ook ryk genoeg zyn om de kracht te betalen die eerbied moet
inboezemen voor de uitspraken van het Bestuur? Zó ver gaat de productiviteit van
Java niet. De resultaten van een Nederlands oorlogsbudget over een geheel jaar
zouden spoorloos verzinken in één residentie.
En nu sprak ik nog niet van stryd tussen de barons onderling. De onmisbare
wryving der belangen moet collisie veroorzaken. Wat den een begeerlyk voorkomt,
wordt ook door den ander niet versmaad. De zwakheid van het bestuur wekt op tot
‘self-help’ en ziedaar ons - het woord wyst er op - en pleine Amérique!
Willen de Nederlandse ‘liberalen’ dát?
Hoe sommigen nog altyd na toelating van de ‘particuliere industrie’ van een
voldoende contrôle kunnen dromen, is my een raadsel. Deze is reeds thans veel
gebrekkiger dan ze, by behoorlyke plichtsbetrachting, volgens het bestaand
regerings-systeem wezen kan. Reeds nu valt het moeilyk den Inlander te beschermen
tegen zyn eigen onderworpenheid en de hebzucht der Hoofden. Meent men die
taak te kunnen volbrengen door onbeperkten invoer van den fortuinhonger die
Amerika en Europa verteert? Ik noem dit een zonderling geneesmiddel.
By ondervinding weet ik wat het in heeft, enige weinige Hoofden te bewaken. Ik
geloof bedreven te zyn in de eigenaardigheid der inlandse huishouding, en acht me
wel in staat der Bevolking iets meer vertrouwen in te boezemen, dan haar gewoonlyk
om-
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trent Europese ambtenaren bezielt, maar ik zou geen kans zien haar te beschermen
tegen de... handigheid van een paar maal honderdduizend fortuinzoekende
beschavers. Daarin zou ik te kort schieten, al hadde ik te doen met een bekwaam
en eerlyk Landvoogd, gelyk Indië nodig heeft.
Op plichtsvervulling, en niet op systeem-verandering behoort de ware liberaal
aan te dringen. Zolang dit begrip niet doorbreekt, hebben zy geen recht, het
kultuurstelsel aansprakelyk te houden voor de fouten die er sedert jaren werden
begaan, en daarop doelde ik toen ik hun verweet dat zy de gruwelen die ik - veel
te zacht - schetste, met meer verontwaardiging verfoeiden dan hún paste. Wie
inderdaad het goede wil, verdraait de gegevens niet. Ik mág niet geloven aan de
oprechtheid der zucht naar verbetering, in dezulken die jaren lang kauwen op de
muggen ener diepzinnige staatkundige verandering, en voortdurend de kemels
doorslikken waarop ik gewezen heb.
Als gewoonlyk behoort men zich de vraag voor te leggen: wat is waarheid? Doch
men behoeft die in deze zaak niet te zoeken door rondtasten in het duister ener
vage toekomst. Er zyn feiten, gebeurde zaken die sedert jaren liggen te wachten
op een oplossing.
Men wil Vryen arbeid, particuliere industrie... zeer wel! Elke dwaling heeft haar
oorzaak van bestaan. Maar... gedurende het pleiten en debatteren over die kwestie,
wordt de Javaan - met verkrachting der thans bestaande regelen - mishandeld.
Welk recht hebben de hervormers op geloof aan hun goede trouw, zolang zy met
die verkrachting genoegen nemen?
Moeten ook de wetten die de ‘liberalen’ tot bescherming van den Javaan zullen
uitdenken, onuitgevoerd blyven evenals de bepalingen die zy vervingen?
Dan voorzeker is 't veranderen de moeite niet waard.
En ligt het in de bedoeling der ‘liberalen’, dat hun program der toekomst geen
dode letter zy, waarom dringen zy dan niet aan op handhaving van wat er goeds
werd gevonden in het oude stelsel?
De bescherming der Inlandse bevolking tegen willekeur van wien ook, is een der
gewichtigste plichten van den Gouverneur-Generaal.
Hy zorgt dat de besturende ambtenaren de daaromtrent bestaande of nader uit
te vaardigen verordeningen stiptelyk nakomen, en dat den in-
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landers overal gelegenheid gegeven worde om vryelyk klachten in te leveren.
Zo spreekt de wet.
Ik beweer dat ieder die het schenden van dit voorschrift met onverschilligheid
aanziet, zedelyk onbevoegd is zich als hervormer van den toestand in Indië op te
werpen, en ik eindig met de woorden die het motto uitmaakten myner eerste brochure
over dit onderwerp:
‘De kwestie over Vryen arbeid is geen kwestie. Besteel den Javaan niet, plunder
hem niet, vermoord hem niet... dan zal er over enigen tyd blyken of hy vrywillig
arbeiden wil...’
Ik geloof: Ja! En in dien zin ben ik een voorstander van vrywilligen arbeid en
particuliere industrie.
Waarlyk, dan zal ook de beschaving zich niet laten wachten, en haar zou ik elders niet minder dan op Java - met vreugd verwelkomen, al bracht ze voor
Nederland het verlies mede van 't prachtig Insulinde.
Want boven Vaderland staat de Mensheid.
Ik wil my niet vermoeien met het zoeken naar aanmerkingen, die er zouden kunnen
gemaakt worden op myn betoog. De ene welke ik uit gewoonte voorzie - die van
overdryving - neem ik als altyd dankbaar aan, wyl ik die tegenwerping beschouw
als onwillige en dus te sprekender toestemming dat ik de waarheid zeide. Wie niet
betalen wil, dingt af, maar... erkent dóór dat dingen de schuld. En hiermede ben ik
voorlopig tevreden. De vaststelling van het cyfer is dan van latere zorg.
Neen, zoeken naar mogelyke tegenwerping zal ik niet. Ik heb evenwel iets anders
voor te stellen, dat naar ik hoop, getuigen zal van goede trouw en praktischen zin.
Niemand zal beweren, dat onzekerheid voordeel aanbrengt, en vooral niet in een
zaak, zo gewichtig als de hier behandelde. Er zal toch eindelyk een beslissing nodig
zyn. Nederland heeft er recht op te weten - ik zeg: zeker te weten - aan welke zyde
de waarheid is? Onder de hoogstgeplaatste voormalige of tegenwoordige dienaren
van den Staat zyn velen den ‘liberalen’ begrippen toegedaan. Het schynt my toe,
dat hun plicht meebrengt, niet alleen te stryden voor hun mening - hetwelk by de
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verkiezingen voor de Kamer of by vacatures aan de ministertafel met voldoenden
yver gedaan wordt - maar... te overwinnen. Want, dit zal ieder inzien, aan welke
zyde ook het recht zy, tussen beide richtingen in ligt het niet! Ook kan niemand
verwachten ooit het ware Oosten te bereiken door beurtelings Noord en Zuid te
sturen. Evenmin kan men hopen het waggelend gebouw onzer heerschappy in Indië
hersteld te zien door bouwmeesters die, elkander gedurig vervangende, hun yver
en hun bekwaamheden hoofdzakelyk moeten besteden aan het afbreken en
ondergraven van wat hun voorgangers trachtten tot stand te brengen.
Nadat de vry-arbeidskwestie, wat den tegenwoordigen vorm aangaat, in 1848
een partyvraag, en - door begripsverwarring na het verschynen van den Havelaar
- in 1860 populair geworden is, zal ieder inzien dat de zaak, wat den duur der
debatten aangaat - en de proceskosten! - ryp zou behoren te zyn tot uitspraak. Men
bedenke dat er gevaar bestaat in langer verwyl. Twistende werklieden zyn slechte
bouwers, en niet door gedurige schudding zal men een monument schragen,
waaraan volgens wederzyds oordeel iets veranderd behoort te worden, hetzy men
dan die verandering wense te bereiken door herstel van het oude, hetzy men iets
nieuws wil oprichten.
Ware het nu niet oorbaar, gepast en noodzakelyk, dat zy die op het laatste
aandringen, hun voorgangers, sub poene van afval, de taak opdroegen my te
verslaan?
Wie met voorgewend dédain zulke overwinning beneden zich rekenen mocht,
bedenke dat ten deze ook aan myn zyde een grote staatkundige party staat die,
voorzeker ontmoedigd door myn nederlaag, daarna de ‘liberale’ verbeteringen minder
dan vroeger zou belemmeren. Is het dus niet plicht, de chefs der ‘liberale’ party ten
plechtigste te sommeren tot dezen... vrywilligen arbeid?
De volgelingen mogen eisen, dunkt my, dat hun hoofden my overwinnen, of de
vlag stryken.
En recht tot dezen eis heeft tevens het gehele Nederlandse Volk. Ook den
‘behouders’ in het byzonder, heb ik een verzoek te doen. Ik nodig hen uit - indien
zy myn arbeid niet geheel en al beneden de waarde achten van de zaak die zy
voorstaan - zich,
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by ministeriële crises en in kamerdebatten, niet in te laten met vruchtelozen stryd,
maar te eisen dat myn beschouwingen door de tegenparty grondig worden weerlegd.
Dit verzoek staat in verband met myn begeerte om de zaak tot een definitief einde
te brengen, opdat eens ten laatste zovele talenten, zoveel yver, zoveel... hartstocht,
als nu sedert jaren te loor gaan, kunnen worden besteed aan iets anders. Hierin
zou voor Nederland zekere niet overbodige economie liggen van geestelyke krachten,
welker aanwending waarschynlyk eerlang op ander terrein hoogst nodig wezen zal.
Wat my aangaat, ik zal my voorbereiden tot dupliek. Ja zelfs, de gelegenheid zal
my welkom wezen een en ander aan te vullen of toe te lichten, dat ik in dit betoog
oversloeg, of niet helder genoeg in het licht stelde.
Wiesbaden, 9 November 1870
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Naschrift by den tweeden druk
Deze brochure zag het licht in 't Najaar van 1870. Enige organen van de
behoudendende party (met name het Haagse Dagblad) namen een groot gedeelte
myner redeneringen in hun kolommen over. Van tegenspraak door woord- of
penvoerders van de andere zyde is me niets gebleken. Nog altyd blyf ik me daartoe
aanbevelen, tenzy men my vergunne dat zwygen toe te schryven aan onmacht.
Onlangs las ik in 't Nieuws van den Dag een tot zekeren anonymus die in dat blad
indische vraagstukken behandelt, gerichte uitnodiging om myn beide stukken over
Vryen Arbeid te wederleggen. Tevergeefs heb ik naar 't voldoen aan dien billyken
eis uitgezien, en het doet me leed dat de my onbekende vrager niet op zyn verzoek
is teruggekomen.
Zo ook behoorde de Natie rekenschap en verantwoording te vorderen van 't legio
personen die ná 1848 van 't goochelen met den klank: ‘Vry’ misbruik maakten om
zich op den voorgrond te dringen. Daaronder zyn er die zich door die kwakzalvery
hebben omhoog gewerkt tot zy op 't kussen geraakten en dus de macht bezaten
hun voorgewend Stelsel feitelyk in te voeren. Maar nooit gaven ze blyk den moed
hunner overtuiging te bezitten, of liever, steeds bleek er dat die overtuiging nooit
bestaan had. Om zich te redden uit de daardoor veroorzaakte valse positie, moesten
zy hun toevlucht nemen tot de gewone kunststukjes om naar goochelaarsmanier
de aandacht des toeschouwers af te leiden, de vanouds bekende duitenplatery.
Een der brutaalste daarvan was de noodlottige oorlog met Atjeh.
‘Ge verwacht dat ik, nu minister, den door my zo vurig voorgestanen Vryen Arbeid
invoer? Dat ik 't verderfelyk Kultuurstelsel afschaf? Niets zal me by gelegenheid
aangenamer zyn... o zeker! Maar toevallig is er juist op 't ogenblik iets anders te
doen. We hebben volstrekte behoefte aan een oorlog met... met... (het doet er
eigenlyk niet toe, met wien), met... Atjeh, als ge verkiest!’
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Inderdaad, nu en dan hebben sommige ministers behoefte aan een oorlog met...
(het doet er niet toe met wien), met... Atjeh, als ge verkiest! Hoe gelukkig, nietwaar,
dat er juist by zulke gelegenheid een dépêche van den consul te Singapore wordt
ontvangen, waarin mededeling wordt gedaan van ‘intriges der atjehse envoyés met
den amerikaansen en italiaansen consul’, die den oorlog waaraan de minister
behoefte had, onvermydelyk maakten? 't Kon waarlyk niet fraaier treffen! Die
dépêche, later door de Regering met Nummer I gemerkt, en het oudste in
dagtekening onder de door haar ter rechtvaardiging van den oorlog overgelegde
stukken, werd onbeschroomd opgegeven als het uitgangspunt van de zaak. Ze was
van 15 Februari 1873. Jammer maar dat myn ‘Brief aan den Koning’ waarin ik
waarschuwde tegen de misdadige zotterny die de minister in den zin had, reeds in
September 1872, d.i. vyf maanden vroeger gepubliceerd was! Onweersprekelyk
bewys dat we hier met 'n goochelstukjen à la Louvois te doen hebben. Toch hebben
Kamers en Natie er genoegen mee genomen, dat myn waarschuwing welker datum
de gehele officiële historiek van den Atjeh-oorlog omverwerpt, door de
Regeringsmannen werd doodgezwegen. Die oorlog was een dure farce waarvan
het nederlandse volk de kosten betaalt en die slechts dienen moest om 't gezwendel
met Vryen Arbeid op den achtergrond te schuiven, evenals vroeger het verheffen
dáárvan tot politieke leus de strekking had gehad de Havelaarzaak te verdonkeren.
De betekenis van deze zaak is eenvoudig: recht doen! Dat zekere heren in Den
Haag - en vooral zy die zich na hun slag te hebben geslagen terugtrokken op hun
eerstekamerlyke landgoederen - hiertoe niet te bewegen zyn, is met het oog op de
laatste bladzyden van myn ‘Pruisen en Nederland’ niet onverklaarbaar. De zucht
tot zelfbehoud is ook den misdadiger ingeschapen. Doch dat de Natie maar altyd
blyft berusten in de politieke en maatschappelyke verrotting waaraan 't eigenbelang
van een troepje gewetenloze fortuinzoekers haar by voortduring prysgeeft... nu ja,
ook dát zou wel te verklaren zyn. Maar liever dan het te beproeven keer ik my met
walging van zo'n onterend schouwspel af. Wie volstrekt bedrogen worden wil, is
niet te helpen.
Wanneer toch zullen de welmenenden in den lande zich ver-
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enigen om aan dien schandelyken toestand een eind te maken? Wat my betreft, na
zes-en-twintig jaren van vruchteloze pogingen moet ik erkennen vermoeid te zyn,
en byna mismoedig!
Zó meende ik enige weken geleden dit Naschrift te moeten besluiten. En zie,
gedurende de korrektie van myn boekje vernam ik met aandoening dat er een tal
van achtenswaardige mannen was opgestaan om my te steunen in den stryd voor
het goede. Er is iets by uitstek dramatisch in dat begin van het einde der
Havelaarszaak.
Mocht het hun gelukken den afzichtelyken Droogstoppel weg te dringen van het
toneel waarop hy vier gerekte bedryven lang tot schade en oneer van ons Volk
onbeschaamd den boventoon voerde!
Aan allen die zich zo ridderlyk op den voorgrond stelden om dat doel te bereiken,
myn groet en myn dank!
Nieder-Ingelheim, Maart 1882
MULTATULI
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Aantekeningen
blz. 389, r. 2 - Later is herhaaldelyk gebleken dat dit bitter vermoeden, voor zoveel
den heer Roorda betreft, volkomen ongegrond was. Herhaaldelyk en op de
ondubbelzinnigste wys durfde hy ridderlyk voor z'n sympathie uitkomen.
(1882)
389:16 - Thans in het bezit der uitgevers-maatschappy Elsevier te Rotterdam.
(1882)
389:34 - De kwakzalvery met die Maatschappy tot Nut van den Javaan is goddank
ter ziele. Ik verwys dienaangaande naar zekeren brief die in de Verspreide Stukken
is opgenomen. (Vgl. deel IV, blz. 307).
(1882)
391:6 - Ik kan juist niet zeggen dat deze mening gestaafd werd door den hier
bedoelden minister De Waal. Z'n ‘Agrarische wet’, z'n ‘Comptabiliteits-wet’ en z'n
afscheiding van Politieke en Rechterlyke Macht in de binnenlanden, zyn monumenten
van wanbegrip en onkunde.
(1882)
391:23 - Zie de Inleiding der Minnebrieven.
(1882)
400:13 - Het bevolkingscyfer van Sumatra wordt in alle statistieken veel te laag
opgegeven.
(1882)
400:16 - Borneo, dat ten gevolge der onbekwaamheid van dozynen ministers en
gouverneurs-generaal voor ons verloren gaat! De rest zal wel volgen, Nederlanders!
(1882)
403:16 - In zekeren zin. Dat het imperium der Compagnie bankroet was, belette
niet dat de beambten die - zeer schraal - betaald werden om haar te dienen, grote
schatten vergaderden,
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waaruit de déconfiture der hoofdzaak dan ook wel enigszins kan verklaard worden.
Ik zou familiën kunnen noemen die millionnair zyn, en welker stamvader den grond
legde tot haar fortuinen, toen hy slechts vyftig ryksdaalders 's maands ‘trok’. Dit was
de term in die dagen.
Anderhalve eeuw vroeger waren te Amsterdam de buurten langs Heren- en
Keizersgrachten aangelegd met geld dat op gelyke wyze verkregen was. Men
noemde zulke inkomsten: ‘winst aan den binnenkant’, een uitdrukking die te Nagasaki
nog gebruikt wordt.
De Compagnie betaalde slecht, maar werd vreselyk bestolen. Java was dus niet
voor ieder een lastpost. De Natie genoot er echter weinig van, daar Nederlandse
ryken de kunst van behoorlyk verteren niet verstaan. De te onzent aangebrachte of
verzamelde schatten wachten altyd op een verkwister, dien 't derde of vierde geslacht
dan ook gewoonlyk vry stipt levert.
(1870)
403:29 - De heer J.J. Rochussen.
(1882)
405:4 - Een der allereerste werkzaamheden van den heer Rochussen, na 't
aanvaarden van het bestuur over Indië, was het bezoeken van 't Kettingkwartier
(bagno) te Batavia. Ontwarende dat de gecondemneerden werden te werk gesteld
aan den in zee uit te bouwen môle, een arbeid waartoe men, om 't ongezonde, geen
vrywillige werklieden tegen gewone betaling verkrygen kon, gelastte hy terstond,
vrye werklieden te zoeken tegen verhoogd loon. ‘De misdadigers, zeide hy, waren
tot arbeid veroordeeld, niet tot ongezonden arbeid’.
Dit was een der eerste handelingen van den man die kort daarna door een vals
liberalisme als achterlyke behouder werd gebrandmerkt.
En - als scherpe tegenstelling - de zeer liberale voorstander van Vryen arbeid
Duymaer van Twist voerde de afgeschafte wyze van werving voor het leger weder
in. Onderofficieren werden van geld voorzien, om in de dorpen den onnozelen
inlander tot spelen te verleiden. Zodra deze meer verloor dan hy betalen kon, werd
hem geld geleend om dóór te spelen, en het geleende als handgeld beschouwd.
Men knipte zyn haren af, en hy was
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soldaat. Voor den honderdsten keer nodig ik den heer Van Twist uit my tegen te
spreken.
Het is mogelyk dat hy, last gevende de oude wyze van werving weder oogluikend
toe te laten - ik weigerde die vuiligheid in myn Afdeling toe te laten - niet wist hoe
de zaak zich toedroeg. Maar zyn raadgevers wisten het wél, en een hunner, De
Waal, is tegenwoordig liberaal minister.
(1870)
De brave man wist het wél. Zie Idee 998, en de noot by blz. 215 van den Havelaar.
(Deel I, blz. 354)
(Toevoeging van 1882)
406:24 - Onlangs heeft hy - uit vermoeienis zeker na zoveel ‘drukte’ - zyn ontslag
genomen, en zich voorgoed teruggetrokken op z'n Buitenplaats by Deventer.
(1882)
415:22 - Het benoemen van byzondere rechters in de binnenlanden is een der
noodlottigste maatregelen die men bedenken kon. Indien de tegenwoordige minister
ooit ware belast geweest met binnenlands bestuur, zou hy zich wel gewacht hebben
zo ‘baars’ in te grypen in de mechaniek van ons gezag. Maar hy weet er weinig van.
En wat behoeft dit ook, indien het hem slechts gelukt de meerderheid der Kamer in
den waan te houden dat hy op de hoogte is?
(1870)
417:33 - Een ‘Augiasstal’ werd onlangs in de Indische bladen de Afdeling Lebak
genoemd. En het Gouvernement scheen dit oordeel te beamen. Althans er waren
zeer speciale maatregelen genomen, om aan de misbruiken die daar ‘van oudsher’
heersten, een eind te maken. Van oudsher? Alzo ook in den tyd toen Havelaar daar
Assistent-Resident was. Deze deed dus zyn plicht de schuldigen aan te klagen, en
de heer Van Twist die de aanklacht afwees en smoorde, deed zyn plicht niet. De
bewering bovendien van dezen Gouverneur-Generaal, dat er over den Regent van
Lebak steeds goede berichten waren ingekomen, was een onwaarheid. Er werd
dikwyls over hem geklaagd, maar altyd tevergeefs. Myn voorganger werd daarvan
het slachtoffer.
(1870)
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418:38 - Ik meen dat hierin onlangs een verandering gebracht is.
(1882)
419:13 - Het Districtshoofd namelyk. In 't westelyk gedeelte van Java heet die
ambtenaar Demang. In zeker voor 'n paar jaar verschenen werk ‘Felix Batel’, dat
minder sensatie maakte dan de zeer middelmatige schryver blykt beoogd te hebben,
wordt van Demangs in den Oosthoek gesproken, iets alsof men den Burgemeester
van Leeuwarden maire of alcade noemde. De auteur ontleende blykbaar zyn kennis
van Indische zaken aan den Havelaar. Zelfs laat hy ergens de zon opgaan, juist zo
als Saïdjah dat waarnam. En hy verhaalt met myn woorden de buffelgeschiedenis:
‘waarover ook iets voorkomt in zeker werk Max Havelaar’. Brutaler kan het niet.
Zover my bekend is, wordt in geen der vele recensiën van dat werk, die diefstal
gebrandmerkt. De Nederlandse letterkundigen vinden het geheel en règle dat ik
bestolen word.
Het boek is overigens een bespottelyk staal van verwaande onkunde. Zekere
inderdaad voorgekomen gebeurtenis - nogal onjuist voorgesteld - levert het canevas,
waarop naar franse romanmanier een vertelling wordt geborduurd. Waar de schryver
tekort schiet in kennis van Javaanse toestanden, neemt hy zyn toevlucht tot
beschryvingen die aan myn werk ontleend en dus niet toepasselyk zyn op de streken
waar zyn stuk speelt. Hy spreekt van hari sebah te Modjokerto, enz.
(1870)
419:16 - Die andere oorzaken bestaan vaak in opkopery door speculanten die, lang
voor het rypen van den oogst, zich tegen geringen prys voor gereed geld, daarvan
weten meester te maken. Deze beminnelyke handelwyze heet ‘particuliere industrie’
en leidt wel eens naar 'n zitplaats in Eerste of Tweede Kamer, waar men dan
mee-harangeert over mensenrecht, beschaving, evangelisatie, enz.
(1870)
420:9 - De onlangs genomen maatregel om de Residenten in de binnenlanden als
Voorzitters van den Landraad te doen vervangen door byzondere - rechtsgeleerde!
- beambten, kon slechts uitgaan van een minister die zyn kennis van Indische zaken
op-
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deed te Buitenzorg, en daardoor in den waan verkeert dat de Javaan door papier
geregeerd wordt. De verbrokkeling van het gezag, die deze tegen alle oosterse
begrippen aandruisende nieuwigheid moet veroorzaken, ontsnapt aan de aandacht
van den bureauman die opgroeide in 't geloof dat een soerat alvermogend is. Dat
wy nu meer - en, ik geef toe, soms beter geredigeerde - vonnissen zullen krygen,
is mogelyk. Maar of we in staat zullen blyven die vonnissen behoorlyk te doen
uitvoeren, is een andere vraag. Men beheerst geen land als Insulinde met schryvery.
(1870; niet in 1882)
420:9 - Hoe ik twaalf jaar geleden dacht over den toen onlangs genomen maatregel
om de residenten in de binnenlanden als Voorzitters van den Landraad te doen
vervangen door ‘rechtsgeleerde’ ambtenaren, blykt voldoende uit het nootje by blz.
415, en de uitslag heeft myn oordeel niet gelogenstraft. Rovery door gewapende
benden (de zogenaamde ketjoe-partyen) nemen by den dag toe, en leggen een
treurig getuigenis af van verslapping der zo onmisbare autoriteit.
(1882)
420:36 - Zo brengen de tegenwoordige Republikeinen in Frankryk, de misdaad van
Traupmann ten laste van 't Keizerlyk régime. Toen dezer dagen de redacteur van
het tydschrift Daheim den gevangene van Wilhelmshöhe bezocht... doch ik wil Dr
M. Cohns eigen woorden aanhalen:
‘Er - Napoleon - war erstaunt, dass man stets soviel Gerausch und Wesens von
der geringsten Sache die in Paris passiert sei, gemacht habe, und dass man die
Regierung und ihn für alles verantwörtlich gemacht hätte. Ich hatte oft dasselbe
gedacht, ich hatte selbst einmal in einem sonst ernsten deutschen Journale gelesen,
dass ein Traupmann nur unter einem Napoleon III möglich gewesen wäre. “Passieren
denn nicht anormale Sachen in jeder Hauptstadt?” sagte der Kaiser, “und wer in
London z.B. ist wohl unsinnig genug, die Regierung dafür verantwörtlich zu machen?”
Ich wollte den Journalismus verteidigen, und sagte, dass jene
Sensationskorrespondenten, die jeder Klatscherei willig ihr Ohr liehen, höchstens
Schriftsteller waren, die...’ enz.
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Ja, die niet behoren in tel te zyn by ernstige behandeling van onderwerpen als 't
Indisch Regeringsstelsel. Een weinig oordeel des onderscheids is niet te veel gevergd
van iemand die 't voorlichten zyner tydgenoten tot z'n métier maakt.
(1870)
421:12 - Een der officieren van de franse korvet Bayonnaise, met wien ik een tochtje
deed door den Minahasa van Menado, verloor op verren afstand van de hoofdplaats
een zilveren spoor. Ik verzekerde hem tot zyn verwondering, dat dit voorwerp zou
terecht komen. Een paar dagen na onzen terugkeer op Menado, werd het door den
Alfoer die 't gevonden had, teruggebracht. Gedurende de drie jaren die ik daar
vertoefde, had de politie slechts éénmaal een zaak van diefstal te onderzoeken, die
later bleek door een vreemdeling - een Chinees van Manilla - begaan te zyn.
Waarschynlyk is na dien tyd het peil der zedelykheid op den Noordhoek van
Celebes wel enigszins gedaald. Ook erken ik dat de meeste streken van Java niet
als zó voorbeeldig mogen voorgesteld worden. Doch dat ook dáár de algemene
toestand gunstiger is dan in verreweg de meeste landen van Europa, blyft waar.
(1870)
422:7 - De hier bedoelde generaal was de heer Von Gagern. Daar hy overigens
een gentleman en in veel opzichten een uitstekend persoon was, is 't denkbeeld
me niet vreemd dat er in zyn voor den kiesen Javaan zo stuitende handelwys zekere
affektatie lag van de soldateske fermeteit die door den groten Frits in de mode werd
gebracht. Of men met zulke kunstjes van slecht allooi den europesen soldaat kan
biologeren, laat ik daar, maar den Javaan gewis niet! Geen kettingganger zou 't
mooi vinden!
(1882)
427:6 - Alweder moet ik my beroepen op den - nooit beantwoorden! - brief aan den
G.G. in ruste, waarin van dezen ‘geest des Gouvernements’ wordt melding gemaakt.
Ook in Havelaars brieven aan den Resident van Bantam wordt uitdrukkelyk gezegd
dat de gehele zaak nederkomt op de vraag: of de Regering wil of niet wil dat men
zyn plicht doe? Én die Resident, én
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die Gouverneur-Generaal, én de Nederlandse Natie, hebben door handeling en
onthouding die vraag met neen beantwoord. Hoe 't na dat vonnis op Java toegaat,
kan ieder menskundige beoordelen.
(1870)
428:28 - De auteur van zeker drama ‘Max Havelaar’ heeft kunnen goedvinden zyn
stuk te besluiten met de apotheose van... Willem III (!) en - Vryen arbeid. Onzinniger
kon het niet!
(Toevoeging in de tekst, 1882)
435:6 - Het zou my niet bevreemden indien deze stelling werd tegengesproken door
hen die slechts weinige streken van Indië bezochten. Dat men op Batavia geen
aardbeien of asperges te zien krygt, weet ik. Maar elders zyn ze in overvloed, en
van de beste hoedanigheid. Ik maak deze opmerking, om over het algemeen te
klagen over de oppervlakkigheid van het oordeel der bewoners van de hoofdplaatsen.
De meesten hunner kwamen nooit in aanraking met de inlandse bevolking. Op
Batavia heb ik Europeanen gekend, die na een verblyf van twintig, dertig jaren, met
grote verbazing voor 't eerst van hun leven een inlands Hoofd zagen. Toch spreken
dezulken later in Den Haag mede over Javaanse toestanden, en worden - vooral
indien zy hun meningen weten te vergulden door de schittering van 't meegebracht
fortuin - met zekeren eerbied aangehoord. Over 't geheel speelt men een zonderling
spel met het begrip: bevoegdheid. Uit het wraken der bewoners van de hoofdplaatsen
besluite men niet dat juist allen die verblyf hielden in de Binnenlanden, tot
behandeling der publieke zaak zouden gerechtigd zyn. In Nederland zelf mag volgens
onze ellendige kieswet niemand zich wettelyk bemoeien met de res publica, voor
hy door het dragen van zeker aandeel in de belasting, zich op de hoogte van een
middelmatig winkelier heeft weten te stellen. Maar al wat uit Indië komt schynt met
gezag te mogen meespreken. Wie kasi api zeggen kan, is specialiteit.
(1870)
435:12 - Voor vier-en-twintig jaren (in 1845 namelyk) was ik in de gelegenheid in
loco de becyferingen na te rekenen van zekeren Resident die in zyn landschap de
kaneelkultuur had opge-
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voerd tot een hoogte die... de Leeuwenorde bleek te verdienen. Ook olie werd er
gestookt, waarvan de droppel meer kostte dan een Javaans huisgezin nodig heeft
voor 't onderhoud van een geheel jaar.
(1870)
435:14 - Volksaard! Dit is de hoofdzaak. Er zullen eeuwen moeten verlopen voor
de rystpelmolens het toemboekblok vervangen. Het ryststampen is een genoegen,
zoals thans nog in vele streken van Duitsland het spinnen. Geen Europees fabrikaat
kan ooit den gebatikten kain verdringen. Staathuishoudkundigen die gewoonte, luim
en poëzie verzuimen in rekening te brengen, begaan ontrouw aan hun wetenschap
- het gezond verstand toegepast op welvaart - die het letten op alle, ook nietstoffelyke
verschynselen voorschryft. Een protestants schilder of beeldhouwer zou in
Vlaanderen, Italië en Spanje slechte zaken maken, indien hy zyn ongeloof tot
richtsnoer nam by de keuze der te vervaardigen voorwerpen. De smaak van 't volk
waaronder hy zich beweegt moet hem leiden, onverschillig of die smaak de zyne
is. Het opdringen aan de massa, van denkbeelden die men meebracht van elders,
kan te pas komen in martyrologie. By zaken als de in dit vertoog behandelde, is
men genoodzaakt een ander standpunt in te nemen.
(1870)
435:18 - Die som is veel te gering. Er wordt in Indië honderdmaal meer verwaarloosd
dan 't batig saldo ooit bedroeg. Van koffie komt slechts de helft in de magazynen,
en nog veel meer gaat er teloor van de werkkracht der bevolking. Dit is alweer niet
een gevolg van het stelsel, maar van de afwyking daarvan, die nadelig werkt én
voor Nederland, én voor den Javaan, én voor de Hoofden zelf. Wetsverkrachting
als die ik in den Havelaar bestreed, kan geen goede gevolgen hebben, voor wien
ook.
(1870)
435:27 - En ik kan die mening met cyfers staven. Niemand zal ontkennen dat een
industriëel op Java, hetzy in landelyke ondernemingen hetzy in den handel, binnen
tien, twaalf jaren fortuin maken kan. De voorbeelden daarvan zyn zó menigvuldig,
dat het nodeloos wezen zou namen te noemen. Die fortuinen vari-
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eren tussen twee of drie tonnen, en even zovele millioenen. Om matig te zyn, willen
wy de som op slechts een half millioen, en den tyd waarin dat bedrag kan verkregen
worden, op vyftien jaren stellen. By 't opheffen der belemmeringen die Java beletten
een kolonie te zyn, zouden zich daar al zeer spoedig een paar millioenen blanken
vestigen. Er is plaats voor meer! Doch stellen wy alweder dit cyfer op slechts één
millioen. Men duizelt by de berekening van de som die dit millioen rykworders in
weinig tyds zal weten byeen te garen, en voelt iets als medelyden met het nietig
winstje waarmee Nederland zich heeft laten afschepen.
Toen ik in de Minnebrieven de berekening maakte van wat één
Gouverneur-Generaal als Van Twist aan de Natie kost, vond men die berekening
overdreven, maar niemand antwoordde op myn vraag: hoeveel is het dan? Ook nu
doe ik die vraag. Ik neem genoegen met elke reductie van de door my zeer matig
gestelde cyfers. Hoe men ook rekene, het blyft een waarheid dat een vry toegelaten
publiek van industriëlen oneindig meer uit Java zal weten te trekken, dan de
Nederlandse natie ooit daarvan genoot. En dit slechts heb ik hier te bewyzen. Het
is dan ook 't besef hiervan, zonder achtslaan op by-omstandigheden, die de kwestie
over Vryen-Arbeid by onkundigen levendig houdt. Men gaat niet verder dan 't haken
naar ogenblikkelyke winst, en ziet - als de jager die de jachtwet wil afschaffen voorby, dat er weldra niets meer zou te winnen zyn... indien de jacht op fortuin
onvoorwaardelyk werd opengesteld voor allen.
(1870)
442:10 - Meent men inderdaad dat al dit volkje zich van Den Haag uit zou laten
regeren? Dan ben ik genoodzaakt die zoete illusie te verstoren door de opmerking
dat wy reeds voor vele jaren - en dus ons nog iets minder zwak voelende dan wy
sedert dien tyd door ‘liberaal’ gekibbel geworden zyn - één Amerikaan niet
aandurfden, en wel in 't brandpunt onzer nationale waardigheid, in Den Haag zelf.
De wegens ‘poging tot omverwerping van ons gezag’ in Indië ter dood veroordeelde
vagebond Gibson, wiens straf op zyn deemoedig verzoek om gratie, in
gevangenschap veranderd was, wist van Batavia te ontvluchten, en vertoonde zich
kort daarna onbeschroomd te 's-Gravenhage, waar hy o.a. geïntroduceerd en
toegelaten werd in de
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Witte Sociëteit. Het enige wat Nederland durfde doorzetten, was het weigeren van
de door dat sujet gevorderde... schadevergoeding van 100.000 dollars. Dat echter
de wettig gecondemneerde, uit een Nederlands-Indische gevangenschap ontsnapte
Gibson, ongedeerd ons land bezoeken kon, geeft weinig hoop op ontwikkeling van
energie, indien hy met een paar maal honderdduizend soortgenoten Insulinde eens
weder mocht komen bezoeken.
(1870)
442:13 - Ik nodig ieder dien 't om waarheid te doen is uit, zich eens te doen
voorleggen de instructie voor de controleurs op Java. De onkundigste kan daaruit
genoeg zien om te beoordelen hoeveel er vereist wordt om het indisch kunstwerk
aan den gang te houden. En... wat men in die instructie vindt, is het voornaamste
niet. De controleurs hebben zich niet te bemoeien met eigenlyk bestuur, met de
politieke verhoudingen waarop het ganse geheim van onze macht berust.
(1870)
444:4 - Zie hiervan een voorbeeld in de Addenda (blz. 478).
(1882)
446:3 - Ik vond in een Semarangse courant van 14 October 1867 in een artikel
getekend: ‘Waarheid’ de opmerking ‘dat de verblyfplaatsen voor gevangenen of
gestraften met 100% of meer ruimte zouden moeten worden vergroot, indien men
gevolg gaf aan de klachten wegens onaangezuiverde voorschotten aan Javanen,
alleen door tabaksplanters in de residentie Rembang’.
Die opmerking is juist. En dan moet men er by weten dat die voorschotten in den
regel opgedrongen zyn.
(1870)
450:31 - Zie hiervan een staaltjen in de Addenda (blz. 479).
(1882)
453:17 - In zekeren zin. Die maatregel had moeten vergezeld gaan van een
evenredige verhoging der vaste inkomsten. Een ambtenaar in de binnenlanden kan
onmogelyk de uitgaven bestryden waartoe hy door zyn functiën wordt gedrongen,
zonder
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tot het verderfelyk: ‘minta toeloeng’ zyn toevlucht te nemen. Niets is den Hoofden
aangenamer, daar het gedurig beroep op hun hulp - dat wil zeggen: op de hulp der
Bevolking - zekere stilzwygende wettiging medebrengt van het misbruik dat zyzelf
van de Bevolking maken.
(1870)
453:27 - Zie eerste brochure over Vryen Arbeid (deel II, blz. 271).
(1882)
456:17 - Om eens iets te noemen, het roekeloos wegschenken van contracten:
ongemotiveerde beschikking ten behoeve van gunstelingen over de werkkracht van
duizenden huisgezinnen! Zo'n contract, met één pennestreek naar luim verleend,
werd dikwyls du jour au lendemain met tonnen winst verschacherd, zonder dat de
begunstigde zelf zich de moeite had gegeven de streek te bezoeken, waar de hem
toegewezen slaven woonden.
(1870)
460:1 - In den Havelaar vindt men daarvan het bewys. In zeer weinige dagen wist
ik wat er in de afdeling Lebak gaande was. De Indische Regering schynt eerst voor
korten tyd daarvan iets begrepen te hebben. Die landstreek wordt nu ‘een Augiasstal’
genoemd, waar van oudsher zeer slecht werd huisgehouden. De Natie die de
vertellinkjes in myn boek zo ‘mooi’ vond, heeft van die hoofdzaak niet de minste
notitie genomen. Nog altyd blyf ik aandringen op recht.
(1870)
Sedert ik dit in 1870 schreef, is de toestand van Lebak steeds ellendiger geworden.
Men zie daarover 't slot der Noten op de laatste uitgaaf van den Havelaar.
(Toevoeging van 1882)
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Addenda
De drukfouten die ik vond, komen me niet zinstorend genoeg voor om daarvan
opgave te doen. Ik bepaal me tot de volgende byvoegingen.
Op blz. 390, reg. 18 leze men na ‘zwervende’ het jaartal 1870 tussen twee haakjes.
Ook van dat jaar telle men terug om den datum te vinden van de verlaging der
scheepsvrachten waarvan ik melding maak op blz. 425.
By de opmerking (blz. 444) dat sommige bewoners der hoofdplaatsen op Java
zelden in aanraking komen met Inlandse Hoofden, behoort de volgende Noot:
‘Volgens de Semarangse Locomotief van 27 Januari 1882, had de heer Mr H.
Klein die onlangs zyn vyftigjarig jubilé vierde als advocaat te Batavia, gedurende al
die tyd nooit de hoofdplaats verlaten. Die heer kon dus van onze politieke
verhoudingen weinig meer weten dan wanneer hy die halve eeuw in Den Haag of
Drente had doorgebracht. Toch levert zo'n loopbaan (ceteris paribus) nog altyd iets
minder kans op volstrekte onbevoegdheid dan 't grappige “zelf gezien” van
plezierreizigers, de kategorie waartoe de overigens zo uitstekend bekwame heer
Van Hoëvell behoorde’.
In 't zelfde blad (31 Januari) leest men de volgende bydrage tot de kennis der soort
van beschavers waarmee de liberalistische begrippen 't ongelukkige Java begiftigen.
Ze gelde als toelichtende waarschuwing by 't verhandelde op blz. 450.
Het navolgende adres aan den Gouverneur-Generaal doet het A.D. den wens uiten
om alle onbemiddelde Europeanen uit Indië naar Nederland terug te zenden:
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‘In mijn arremoede moet ik aan Uwe Exelentie met mijn ongelukkige vrouw en drie
kindere mede deele in de meeste eerbied en onderdanig hijt, dat ik met mijn gezin
vroeger hep gewerk op Tantjoong Priok, waar ik met vrouw en kindere van de koors
er van langs hep gekrege waarom ik met mijn gezin door de insenjeur op de dijk
ben gezet, dat is een gladdakers streek.
Ik deel aan uwe Exelentie meede dat een inlander in kampong Keboon Troek
Mohamad Halil, waarvan het briefje van zijn naam hierbij is aan uwe Exelentie met
groote eerbied.
Ik hep van persoone geweete, dat de betrekking van gouvernemens beul is ope
en ik deel uwe Exelentie met nederighijt meede dat ik met mijn arremoedig gezin
waarvan een Hollandse vrouw Katarinaa die zijn eigen afsloof van de morrege tot
in de nacht, de braave inlander Mohamad Halil die twee deure van mijn afwoond
borg is voor mijn gezin voor rijst en branthoud en zoute vissen waardoor wij alle het
leeve wille behoude.
Ik vraag om die reedene aan Uwe Exelentie met neederige onderdanighijt om de
betrekking van gouvernemens beul met een halve gulden per dag en ook de buite
kansies van weege de ophangerij van gestrafte persoone voor de galg, waarmeede
ik ook aan Uwe Exelentie met diepe onderdanighijt mededeelt, dat ik smit en
timmerman ben en reperasies aan de galg kan in order maake voor een klijnighijt.
Met diepe onderdanighijt en groote eerbied is mijn naam...’
Jammer dat het A(lgemeen) D(agblad) dien naam onttrekt aan onze hulde. Maar 't
blyft ons vrystaan 's mans koloniaal-politieke richting te vereren. Hy is Vry-arbeider
en alzo voorstander van onbeperkt immigratierecht. Ik verneem dat die goeie
Mohammad Halil al druk bezig is met beschaafd worden.
(1882)
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Duizend en enige hoofdstukken over
specialiteiten
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GESCHREVEN VOORJAAR
GEPUBLICEERD MEI

1871

1871
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aant. aant.

The right man on the right place.

I
Na Carnaval de Vénise en duitse eenheid zal men moeilyk afgezaagder thema
vinden dan dit arme mishandelde motto. Wanneer ik nu nog bovendien verklaar,
niet volkomen zeker te zyn dat ik de zaak van Dr Dibbits onaangeroerd zal laten,
en zelfs beloof hier en daar iets te zeggen over vaderlandse welzynen, volksheilen
en zulke zaken, dan zal men hoop ik inzien ditmaal niet te doen te hebben met een
der ‘excentrieke stukken, gelyk men gewoon is van dien schryver te lezen’. Een
kwalifikatie welke ik aanbeveel in de aandacht van referenten die geen kans zien
zodanig stuk van zodanigen schryver behoorlyk te ontleden. Dit zy gezegd zonder
minachting voor andere middelen die niet minder efficace werken, het zwartmaken
byv. van des schryvers karakter. In beide gevallen kan men de moeite van 't
kennisnemen, doorgronden en beoordelen der behandelde zaak sparen en, niets
zeggende, zich aanstellen alsof men iets gezegd had.
- Wel, kapitein, hoe bevalt u Amboina? vroeg onze goeie majoor Hartzfeld den
hollandsen gezagvoerder van 't schip dat my zou overvoeren naar Europa.
- Wat zel ik je zeggen, m'nheer! Amboina? Och, Amboina is... 'n eiland.
- Wel, referent, wat heeft die schryver geleverd?
- Wat zal ik u zeggen, Publiek. Die schryver is excentriek.
De goede majoor Hartzfeld toonde zich tevreden uit bescheidenheid. Hy eiste
van m'n kapitein geen gemotiveerde analyse van den indruk dien 't hoogst
interessante Amboina op hem maakte. En ook ‘Publiek’ is tevreden met z'n referent,
al zy 't dan niet heel bescheiden zo'n armen schryver dood te slaan met één slag.
Hebt ge er wel eens aan gedacht, Nederlanders, hoe excentriek de schoonste
stukken uit uw Bybel zyn?
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Nu, ik zal 't niet wezen. En daarom de zaak Dibbits-Keer! En daarom dat versleten
motto! En daarom ook die uitweiding over excentriciteit, een der meest afgezaagde,
minst excentrieke dingen ter wereld... zaak, woord en uitweiding daarover, alle drie.
Wie heden ten dage iets te zeggen heeft, waarby the right man on the right place
kan worden te pas gebracht, maakt zich waarlyk niet schuldig aan ongewoonheid.
Men zegt - maar hier moet ik ernstig aandringen op geheimhouding - men zegt dat
ergens in ons land zekere redakteur bezig is met het schryven van een hoofdartikel,
waarin dat testimonium van hedendaags savoir faire maar driemaal zal voorkomen.
Indien 't hem gelukt, zal hy daarna zyn krachten beproeven aan een verhandeling
zonder klinkers. Daar ziet hy kans toe. Maar 't andere...
Van jongs af lette ik vry nauwkeurig op eb en vloed van modewoorden. Ik herinner
me den tyd toen ‘bluf’ geboren werd. De lezer ziet hoe goedig ik hem gelegenheid
bied tot goedkope spotterny. Ik heb de woorden ‘type’, ‘humor’ en ‘genie’ in de
kindsheid hunner populariteit gekend. ‘Bepaald’ is jonger. Een der nog jongeren is
‘intens’ om nu van ‘objektief’ en ‘subjektief’ niet te spreken...
Tot m'n schaamte moet ik bekennen dat m'n omgeving niet gedistingeerd genoeg
was, om my in staat te stellen tot het genieten der primeur van engelse stopwoorden.
Een beetje frans, wat school- of studenten-latyn, een tot den huiselyken kring
doorgedrongen straatterm - men kan z'n oren niet sluiten - was alles wat my in m'n
jeugd voorgezet werd. De engelse praatjes uit dien tyd bepaalden zich tot: the devil
is an ass, take a basket and save the pieces of your soul, en Yankee Doodle's klacht:
he couldn't find the town, he saw too many houses. Later, veel later, ontvingen we
uit Amerika Jonathans raadgeving aan z'n zoon: ‘Be honest, my boy, be honest if
possible, but... make money!’ Maar dat komt hier eigenlyk niet te pas, want in die
les steekt praktisch nut. Vandaar dan ook dat ze zelden wordt aangehaald. Men
stopt haar weg om niet uit de school te klappen, waaruit schynt te blyken dat de
diepte van den zin den opgang der verraderlyke klanken in den weg staat. Zinledige
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praatjes als de aangehaalde, hoe flauwer, hoe liever hebben méér kans op
populariteit. Ze waren dan ook sans malice. Men gebruikte ze op z'n juffrouw
Pieterse's ‘om zo eens iets te zeggen’. Men maakte er geen ‘eerst beginsel’ van,
waarop - onder andere zaakjes - de hele schepping berustte. Men spon er geen
hoofdartikels om heen. Men borduurde er geen tableau van wysheid of moraal op.
Men sausde er geen smakeloos krantengerechtje mee...
Onschuldige jeugd!
Toch excentriek!
De inkleding... misschien! Maar overigens...
Lezer, ik koos m'n eigen manier om u voor te bereiden tot het betoog dat de
uitdrukking: the right man on the right place, te onzent is afgedaald tot 'n armzalig
vulsel, tot 'n scie, tot 'n stopwoord. Neen, tot iets ergers... tot 'n onwaarheid. Help
my de dagen terugwensen van den goeden Yankee, wiens liedje geen kwaad
stichtte. Dat rymloos rympje van den rechten man op de rechte plaats sticht wél
kwaad.
Indien al de hoedanigheden - of de hoogst bereikbare maat daarvan - die een
veldwachter behoren te versieren, verenigd worden aangetroffen in de persoon van
X, dan juich ik - in de veronderstelling dat ik me verbeeld op de hoogte der zaak te
zyn - zo luid als iemand de benoeming van dien X tot veldwachter toe. Men moet
een ongeneeslyk melancholikus wezen, of al zeer weinig tyd hebben, om by zo'n
gelegenheid niet mee te juichen. In dezen zin alzo durf ik 't engels dicton niet
aanvallen. Ik buig me voor de diepzinnige waarheid, dat een zwaard past in z'n
schede, en een sleutel op 't slot waarby hy behoort. Dat een kraamkind in de wieg
moet liggen - al blyf ik protesteren tegen 't schommelen. Dat die X veldwachter
wezen moet, en z'n neef Y lid van 'n invloedryk matigheidsgenootschap. Ook dat
minister Z verdiende bevorderd te worden tot ambteloos burger... altemaal right
things on their right places, of desiderata daartoe strekkende.
Maar eilieve, we zullen toch niet van engelse wyzen hoeven te leren dat men
geen kraamkind veldwachter maakt, dat minis-
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ter Z op geen enkel slot past, en dat men Y zyn roes niet kan laten uitslapen in een
wieg? Dit alles wisten wy reeds in Yankee's tyd, en zelfs vóór Willem den Veroveraar.
Ik bedoel den Normandischen Willem.
Er moet dus in dat gezegde over de juiste plaatsing van personen - tenzy daarin
géén zin hoegenaamd ligge - iets verscholen zyn, dat de geestelyk-geringe man
niet zo terstond vat, en deze mening wordt bevestigd door de koppigheid waarmee
men die uitspraak handhaaft in 't bezit der bewyzen van haar engelsen oorsprong.
De uitstekende X is dus veldwachter geworden.
- Dat doet me genoegen. Hy was twaalf jaren lang een voorbeeld van
dragondertrouw, geloof ik.
- Hm! Dát is nu juist de reden van z'n benoeming niet. Hy reed nooit te paard.
- Hy heeft veel vrouwen en kinderen...
- 't Kan zyn. Maar niet dáárom werd hy aangesteld.
- Hy is ‘finaal’ vry van sterken drank.
- 't Is mogelyk. Maar... je bent er nog niet.
- Hy heeft weinig vrouwen en géén kinderen, maar zal trouwen met de keukenmeid
van den burgemeester?
- Dat is zyn zaak. Niet daarom is hy benoemd.
- Hy gebruikte Theophile's wonderbalsem. Zyn knevel zal alle dieven en
jachtstropers schrik inboezemen.
- Mis!
- Ik geef 't op.
- Onnozele! Raad nog eens!
- Hy, hy, hy... ik weet het waarlyk niet.
- Och, myn waarde oudmodische gearriëreerde allerbeste vriend... je bent honderd
jaar ten achter. X is... the right man on the right place! Dat 's wat ánders dan vrouwen,
kinderen, knevels en 'n keukenmeid!
Wie nu nog minder engels verstaat dan een gepensionneerd
Goeverneur-Generaal, zou byna in verzoeking komen te geloven dat die woorden
een onvertaalbaar toverformulier inhouden, een verzekering dat X zyn benoeming
aan de wondervolle tussenkomst van een beschermengel te danken had, die in
droomgezicht of donderwolk den burgemeester verschenen was...
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Niets van dat alles. De hele zaak komt hierop neer, dat X geschikt werd geacht voor
die betrekking.
Eilieve, waarom drukken wy zo'n eenvoudige begrypelyke hollands-menselyke
zaak in vreemde taal uit?
Ik herinner me hoe in 1842 de vriendin ener dame te Padang, die over haar geringe
afkomst werd gehekeld...
‘Haar vader was trompetter’ had men beweerd.
...hoe die vriendin party trok voor de gehoonde afwezige, met een heftig:
- Ja, maar... 'n engelse trompetter!
Dáárover werd gelachen. Men vond de verdediging even zot, als de aanval dom
en kwaadaardig was. Doch, ik vraag u, Nederlanders, U die aldus ‘volkerenwysheid’
borgt van den vreemdeling, of ge niet wat al te gastvry zyt in het onthalen van 't
engels trompetterskind dat we hier onderhanden hebben genomen om 't een
fatsoenlyke begrafenis te bezorgen? Komaan, ik stel u voor, alle kinderen even lief
te hebben - van trompetters en anderen - maar juist dáárom geen onverdiende
hoogheid toe te kennen aan vreemd kroost, en vooral niet omdat er wat trompetterigs
bykomt.
Laat ons eenvoudig zyn, en nu en dan - als het te pas komt, waarom niet? vorderen dat ieder en alles op de plaats zy, waarvoor hy en het geschikt zyn. En
laat ons dit doen zonder een ophef alsof we de diepzinnigste waarheid van de wereld
verkondigden. Laten we daarby de leugen vermyden, klaterwaarde van citaat op te
dringen aan een uitspraak, zo huisbakkeneenvoudig dat er geen geklater, geen
engels, en vooral geen trompet - ik spreek nu niet van hoofdartikelschryvery - by te
pas komt.
Indien ik hier m'n uitval tegen de pretentieuze afkomst van die Padangse dame
besluiten mocht, had de hele uitval achterwege kunnen blyven. Ik heb betoogd dat
men zeer goed in 't hollands zeggen en doordryven kan, dat het nuttig is ieder te
plaatsen waar hy naar gaven, karakter, fortuin, ouderdom, enz. tehuis behoort. En...
dat men zich daarby niet hoeft te beroepen op exotische wyzigheid. Welnu, ik mag
na dit allergemakkelykst
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betoogje niet van dat onderwerp afstappen. Want ik hoop opgewekt te hebben tot
de vraag:
- Wanneer die engelse waarheid zo eenvoudig voor de hand ligt, vanwaar dan
dat ze, alsof 't 'n diepzinnig spreekwoord was, kracht van tekst heeft gekregen? Er
moet daarin toch iets meer liggen dan in sommige andere spreekwyzen - ‘mooi weer
vandaag’, ‘twee maal twee is vier’, ‘de Nederlander is braaf’, enz. enz. - die we
gewoon zyn in 't hollands te zeggen. Beproef gyzelf eens aan een lauw, dor, banaal
hoofdartikel schyn van gewicht te geven...
- Zonder klinkers?
- Neen, zonder scie, zonder stoplap van dien aard.
- Ge erkent dus dat het engels trompetterswicht een scie is.
- Tennaasteby. Ik erken dat het zich wat te burgerlyk voordoet om pretentie te
gronden op vreemdigheid van afkomst. Maar vanwaar dan de ophef? Er moet toch
een oorzaak zyn waarom zo'n... praatje fortuin maakt. Men zou toch niet wanen of
beproeven 't publiek te imponeren met elke andere banaliteit in vreemde taal
uitgedrukt?
- Spreekt toch niet te stout over wat men niet beproeven zou. Ik heb waarlyk wel
wanhopiger pogingen zien gelukken om nóg gewoner wysheid, nóg onbeduidender
wawelpraat, als een onder Isis-tempels opgegraven mysterie, binnen te smokkelen
in de gemoederen van lezers en hoorders. Bron van oneindige kracht, uw naam is
kwakzalvery!
Wie by de verheffing ener persoon tot enig ambt zyn tevredenheid daarover zou
te kennen geven door 't aantonen van de oorzaken die zodanige benoeming wettigen,
heeft minder kans zyn overtuiging over te gieten in de gemoederen der lezers, dan
iemand die zyn oordeel onder bescherming stelt van zo'n als eerwaardig geykten
term. En... de methode is gemakkelyker. Evenals in de wiskunde met formules, wint
men een meestal lastige en daarom eens-voor-al als geldig aangenomen redenering
uit. Maar, niet als in de wiskunde, voelt men soms behoefte aan formules - zegge:
frazen - om, onder vals voorgeven van overbodigheid, de aandacht van een onjuiste
redenering af te leiden. Op de vraag: ‘Is die benoeming goed, nuttig, oorbaar,
rechtvaardig’? stelle men zich niet tevreden met 'n engelsen deun, en
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zelfs niet met 'n hollandsen. De hoorder of lezer heeft recht op aantoning der gronden
waarop de tevredenheid met zulke aanstelling berust. De verzekering: ‘A, B, C, is
de rechte man op de rechte plaats’ is geen betoog. Het is een uitspraak die - om
iets waard te zyn - betoog nodig heeft.
Dat nu de velen, die klank voor zin nemen, uit traagheid met zulke klanken
tevreden zyn, heldert nog geenszins op, waarom juist het hier behandeld engels
gezegde zoveel onverdiend fortuin maakte. Er moet nog 'n andere oorzaak wezen,
die 't arme trompetterskind verhief tot een druk bereden stokpaard van
krantenschryvers, en tot motto van dit opstel. Een ongewone eer, waarlyk! Want
inderdaad, het is na den val der franse journalistiek - ieder zal toch nu wel erkennen,
dat het ongelukkig Frankryk aan frazen bezweken is! - 't is na de schipbreuk der
couranten-wysheid zo gemakkelyk niet een redakteur by te staan in het tel quel
vertoonbaar maken van 'n hoofdartikel! De ‘deun’ die thans nog altyd, na 't bloedig
mene tekel aan de wanden der redaktie-bureaux, moed, lust en kracht levert tot het
voortzetten van de ongezonde feestmalen waarop ‘Publiek’ genodigd wordt door
de Belsazars van de pers, moet machtige beschermers hebben... verdedigers van
't nobel gehalte dier Padangse vriendin.
En... de eer der plaatsing boven een stuk van my! Van my, die 't zelfs versmaden
zou my op Goethe te beroepen ter illustrering van de waarheid dat twee meer is
dan één, al zy 't dan dat die bekwame faiseur in z'n meer geprezen dan gelezen
werken ontelbare zinsneden levert, waarin waarheden van dergelyk gehalte
triumfantelyk worden verkondigd. Van my die m'n weerbarstig gemoed niet kan
buigen tot 'n eerbiedig: ‘hoe koud vandaag... gelyk de grote dichtervorst zo wél
gezegd heeft’ of: ‘kiespyn is onaangenaam... om de kernachtige uitdrukking van
een onzer meest onsterfelyke redenaars te bezigen’. Waarlyk er behoort iets toe,
om - als right motto on the right place - boven een stuk van Multatuli te staan...
Daar begin ik waarachtig zelf te trompetten!
Het kind dat ik uitkleden en begraven wilde, heeft zich van my meester gemaakt.
Er moet iets achter steken. Die kracht...

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

490
aant.

Ik zal 't u zeggen. Om nu over andere oorzaken van meer ondergeschikten aard
niet te spreken: 't onnozel wicht heeft z'n taaie levensvatbaarheid te danken aan
ons wanbegrip over Specialiteiten.
Ook dát trompetterskind - van hollandsen oorsprong ditmaal, of nagenoeg - behoort
uitgekleed en ten grave geleid te worden. Als we daarin slagen, zullen we later wat
minder last hebben van z'n schreeuwerig kameraadje.
Het is een onbetwistbare waarheid dat Socrates eenmaal den jongen Alcibiades
een duchtig lesje heeft gegeven over z'n onbescheidenheid.
Onbetwistbare waarheden zyn de zodanige die eens ergens als 'n los vertellinkje
geboekt werden, en later - liefst in 't Grieks of Latyn - 'n deun geworden zyn, waarby
men classiquement heel fatsoenlyk zweren mag.
- Ik geloof er niets van..., zegt nu en dan de waarheid-zoeker. Maar hy vergist
zich. Want:
- 't Is het kind van een grieksen trompetter, roept de hartelyke vriend van
buitenlandse waarheid.
En we buigen 't hoofd voor die deftige afkomst.
't Is dus wel degelyk waar, dat Alcibiades eenmaal door Socrates allerjammerlykst
werd doodgeslagen met 'n bar: ‘M'n beste jongen, je ziet wel dat jy niet de rechte
man op de rechte plaats zoudt zyn voor die betrekking.’
Ik heb nu, om Socrates te binden aan de ekonomie van m'n prachtig motto - dat
*
wel wat mank gaat aan tautologie - den man iets gebrekkiger doen spreken dan
naar we hopen z'n gewoonte was. De vraag is niet of Socrates zich beter uitdrukte
dan onze hoofdartikelschryvers. De vraag is, wat er ontbrak aan de specialiteit van
Alcibiades, om hem zo'n engelse behandeling op den hals te halen?
De goeie jongen wou magistraat zyn, en Socrates - misschien opgestookt door
de Jezuïeten, maar Plutarchus verzwygt dit

*

Wel zeker! ‘Hy is op die plaats de rechte man’ of: ‘Die plaats is voor hem de rechte’. Zó zou
zich iemand uitdrukken, wiens denkvermogen zich de weelde van eigen equipage kan
veroorloven en dus niet met huurfrazen behoeft te ryden.
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voorzichtig - Socrates wilde hem nog wat op school houden. 't Was nog zo heel
lang niet geleden, dat de kwajongen de straat van Athene met z'n lichaam plaveide.
En dan dat schandaal met dien hond!
Ik trek geen party voor Alcibiades. Maar... ik protesteer tegen de wyze waarop
de ander hem z'n onbevoegdheid, zyn gebrek aan specialiteit, voor de voeten wierp.
- Jy magistraat... jy? Komaan, zeg my eens, hoe hoog is het budget van den
Staat?
Daar stond onze pretmaker. Hy had getold, gesold, gedold, gerold, geknikkerd,
geknibbeld en gebikkeld, buren geplaagd, nachtwachts dol gemaakt...
En ook by Socrates kollege gehouden, dat is waar. Maar... wat helpt dit, als men
na dit alles nog niet weet hoe groot de inkomsten van den Staat zyn?
Gebrek aan specialiteit!
Ik vraag u, o Socrates, indien uw leerling eens, tussen al z'n guitenstukken in, de
Atheense begroting had van buiten geleerd - 't is niet zo heel gewaagd hiervan de
mogelykheid te veronderstellen - zoudt ge hem dán uw stem hebben gegeven? Zou
dát een reden hebben opgeleverd om zyn specialiteit aan te nemen als behoorlyk
gestaafd?
Och, Socrates antwoordt niet. Het is onaangenaam spreken met mensen die dood
zyn. Maar by gebreke aan zyn antwoord vraag ik den lezer, of liever - om niet
andermaal vergeefs te vragen - myzelf:
Wat zyn specialiteiten?
Waar behoren ze?
Waar behoren ze niet?
En ik - in weerwil der bemoeienis van ‘welwillende vrienden’ nog steeds niet geheel
en al dood - zal antwoorden zo goed ik kan.
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II
Wie 't goede wil, en daarom 't kwade bestrydt, vergist zich vaak - zoals andere
geneesheren - in de keuze der middelen. Ik vrees dat het vorig hoofdstuk niet goed
geschreven is. Sommigen zullen het geestig vinden, en by dezulken heb ik myn
doel gemist, wyl dan de aandacht werd afgeleid van de bestreden kwaal, om die
over te brengen op de eigenaardigheid van den geneesheer. Niet dáártoe meldt
zich een arts by den zieke. En wie myn betoog niet geestig vindt, heeft nog meer
reden om de strekking daarvan te versmaden. Waartoe ik my dan ook by dezulken
vriendelyk aanbeveel.
Indien ik my inderdaad vergist heb in de medikatie... men vergeve het my.
Evenzeer als myn vriend Auguste, de advokaatlikdoornsnyder, ben ik een
voorstander van emollients. Maar na zó dikwyls myn krachten vruchteloos beproefd
te hebben aan 't uitroeien der frazenziekte, was ik eindelyk wel genoodzaakt myn
geluk te beproeven met cautères van spot. Ik verzeker den lezer, dat ik bedroefd
ben over de hardnekkigheid van de kwaal. In gemoede tracht ik het gezond verstand
te dienen. De Rede is myn godin.
Waar ik haar zie miskennen, bloedt my het hart.
Niets natuurlyker alzo, dan dat ik alles haat wat tot die miskenning aanleiding
geeft, of daartoe meewerkt.
Onder de bondgenoten van redeloze Ongodsdienstigheid vinden we steeds in
de voorste gelederen: fraze, spreekwoord, zegswys, manier van spreken, dicton,
citaat, zaag en deun... altemaal adjudanten van den leugenduivel, misbruik van het
Woord - van den Logos -, zonden tegen den H. Geest der Waarheid, Godslastering.
Het eerste woord waarmee de eerste misdadiger den eersten doodslag trachtte
te vergoelyken, was... een praatje.
- Ben ik myns broeders hoeder? vroeg Kaïn.
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- Neen, had God kunnen antwoorden, maar die ambteloosheid gaf je geen recht
dien broeder dood te slaan.
of:
- Niet dáárover loopt onze kwestie. De bedoeling van m'n vraag is, óf je hem
doodsloeg, en met welk recht?
Kaïn gebruikte die zegswyze - hy zal er wel bygevoegd hebben: gelyk de grote
dichter zich uitdrukt, of: om een oud-echt-vaderlands spreekwoord te bezigen... dat
kleedt 'n fraze! - hy sprak zo, uit verlegenheid.
Juist. Wie broeders doodslaat, en met Waarheid overhoop ligt, voelt zich verlegen.
En een fraze is daarvan de korollaire uiting. Waar we dus frazen ontmoeten, ligt
ergens een vermoorde broeder in 't kreupelhout.
En daarom zal men my vergeven dat ik naar helsen steen gryp om ‘praatjes’ uit
te branden. ‘God’ deed het ook in die cause célèbre. Hy maakte korte metten met
den praatjesmakenden moordenaar, en smeet hem zonder veel vorm van proces
't paradys uit. Bien jugé!
Toen ik zo-even de uitdrukking: huurfraze ontdekte, was ik zo vergenoegd dat ik al
m'n vrienden 'n driedaagse champagneparty gegeven heb. Nog niet geheel bekomen
van den roes dien ik me by zulke gelegenheden tot een gewoonte heb gemaakt,
hoop ik in dit hoofdstuk alle geestigheid te vermyden, en de vraag: wat zyn
specialiteiten? zo burgerlyk-ordinair te behandelen, dat daaruit by geen mogelykheid
een nieuwe champagneparty zal kunnen voortkomen. Dit vooruitzicht is my te
aangenamer omdat ik eigenlyk geen wyn lust, en vooral niet het extrakt van rottekruid
dat velen zich opdringen - alsof 't een zaagcitaat ware! - zo byzonder lekker te
vinden.
Myn vreugde over 't woord huurfraze vindt haar grond in de hoop dat dit woord
zelf tot fraze zal verheven worden, en dat nog na veel eeuwen deze of gene
woordenkramer zal worden doodgeslagen met een verpletterend: ‘je redenering
rydt op huurknollen... gelyk de grote Multatuli zo wél gezegd heeft.’ Similia similibus!
Van myn onsterfelykheid ben ik zeker. Ik heb te veel gezegd dat tot zaag kan
omgeknoeid worden, om niet heel stevig in leven
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te blyven na m'n dood. Ik schaam my als ik bedenk hoevelen er gereed staan de
skeletten van m'n arme statiepaarden, averechts opgetuigd voor hun huurkarretjes
te spannen. Iets eerlyker dan Pythagoras waarschuwde ik reeds voorlang tegen 't
vervloekte αὐτός ἐφή... óók 'n fraze!

Specialiteiten zyn... byzondere dingen. Nu weet ge 't.
Generaliteiten zyn... algemene dingen. Dát weet ge nu ook.
Wanneer men het laatste van die beide woorden toepast op personen, dan zou
men het allergevoeglykst kunnen toelichten door de omschryving: een generaliteit
is de zodanige die van alles - of van niemendal - verstand heeft. Iemand die tot alles
bekwaam is, of tot niemendal.
Dat deze definitie even volledig en juist, als bondig is, valt in 't oog door vergelyking
met het woord generaal: een militair die alle vyanden - of geen enkelen vyand doodslaat, in tegenstelling van den soldaat die zeer speciaal slechts op een enkelen
tegenstander aanlegt, en dien enkelen maar zelden raakt.
Na deze zo nauwkeurige en stipte ontleding van den zin dien wy aan het woord
generaliteit behoren te hechten - ik vermeed het heenwyzen naar species en genus,
om m'n pedanterie te verbergen - zyn we nu voorbereid tot het wél vatten van de
betekenis der uitdrukking die als uithangbord boven dit vertoogjen in zo passend
gezelschap geplaatst is. Een opschrift alzo: on its right place.
Een specialiteit is...
Lieve lezer, ik weet het waarachtig niet!
Zou ook dát woord misschien een deun zyn, de basnoot waarop armoed aan
denkvermogen 't maseurige wysje doedelt van den right man?
Na de duidelyke uiteenzetting van de betekenis die we aan 't woord specialiteit
moeten hechten, behandelen wy nu - ik hoop even afdoende - de vraag waar zo'n
specialiteit behoort geplaatst te worden?
Wel... niets eenvoudiger. On the right place, natuurlyk.
Wie dáármee niet tevreden is...
De bakker by z'n oven, de smid voor z'n vuur, de kat achter de
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kachel, en Rolet in 't tuchthuis, als het waar is althans, wat Boileau van dien heer
zeide.
En waar specialiteiten niet behoren? Allereenvoudigst alweer! Rolet op 't kussen,
enz. enz.
Het doet me waarlyk genoegen die verhandeling in drie delen zo goed en kort te
hebben afgedaan. Ik gunde me ditmaal den tyd niet, den lezer te vervelen. Daar
echter myn blaadje nog niet vol is, vraag ik 't woord voor een klein verhaal. Misschien
stelt het den lezer enigszins schadeloos voor de langdradigheid van de verhandeling.
Aan een table-d'hôte in Den Haag sprak ik. Dit moet vermeld worden als een
uitzondering, dewyl anders gewoonlyk myn specialiteit in zwygen bestaat. Maar een
zeer byzondere reden drong my... och, ik zeg niet gaarne waarom ik deel nam aan
de konversatie.
Er was spraak van handel, winkeliers-smart, kramers-humbug, koopmanstrouw
en verdere nederlandse volkomenheden. Ik had een paar bydragen geleverd, doch
met weinig succes. Men vond ze niet pikant. 't Is dus met schroom dat ik die nu
herhaal, maar ze kunnen by 't afspinnen van m'n vertelling niet gemist worden.
Ik verhaalde dan hoe een gefortuneerd jongmens middel had weten te vinden om
een zogenaamd arbeiders-horloge van koper voor honderd gulden te verkopen aan
'n ‘vriend’ die 't ding slechts uit de verte gezien had. De handige verkoper had zorg
gedragen zich te onthouden van de verzekering dat het van goud was, en op 't
schertsend bod van den ander, die meende met een tamelyk kostbaar werk te doen
te hebben, driemaal gevraagd: meen je 't?
- Ja, ja, ja, was er geantwoord, ik meen het!
- Daar heb je 't dan! werd er gezegd en ernstig volgehouden door den ander, tot
de betaling inkluis.
Hierin nu lag de pointe van m'n vertelling niet. Maar ik meende die te leggen in 't
vervolg van de historie. Een ‘zeer geacht’ groothandelaar, scheepsreder, diaken,
enz. wien ik vroeger dat voorvalletje meedeelde, had me geantwoord: ‘hoor eens,
daarin moet ik je nu tegenspreken. Hy had driemaal gewaarschuwd,
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en niet gezegd dat het van goud was. De ander had niet zo onvoorzichtig moeten
zyn... je begrypt... in den handel... neen, ditmaal ben ik 't niet met je eens... driemaal
gewaarschuwd... wat wil je meer?’
Ik had staat gemaakt op wat verontwaardiging. Maar myn table-d'hôte-gezelschap
scheen voor een goed deel uit groothandelaars, scheepsreders en kerkvoogden te
bestaan. Niemand zei: hè!
Nu, 't gebeurt wel meer dat 'n vertelling dóórvalt. Ik moest me schikken.
Doch dit verklaarde niet waarom een heer die schuins tegenover me zat, my zo
vreselyk boos aankeek. Ik kende hem niet, en pynigde myn geheugen tevergeefs
met de vraag of ik dien man ooit kon beledigd hebben? De table-d'hôte was zeer
goed, ruim voorzien...
Ik moet er dit by zeggen, om te voorkomen dat men dien zuurkyker verdenke van
spysnyd, of my van indiskretie in 't ledigen der schotels. Het stuk speelt in den
goeden Toelast, waar de voorraad van gerechten waarlyk tegen gróter
onbescheidenheid bestand is, dan ik nodig heb me te veroorloven.
De man keek zuur, en was deftig.
Het uitvaren tegen witte dassen is wat zagerig geworden, en 't spyt me dus
veroordeeld te zyn tot geschiedschryver der verblindende kleurloosheid van zyn
keelbedervend halsgewaad. In 's hemelsnaam... dat is nu eenmaal zo. En ook
overigens zat de man vol witte dassen. Z'n zwarte rok was 'n witte das. Z'n welgedaan
zachtblozend gelaat was 'n witte das. Z'n embonpoint was 'n witte das. En z'n
zuurkyken... een luiermand vol witte dassen!
Na den diepen val van m'n vertelling oogstte een commis voyageur groten byval
met oneindige ‘hè!’ 's in, over een verhaal dat met 'n ‘mooien slag in de amerikanen’
eindigde.
Myn tweede neerlaag liet zich niet lang wachten. Ik verhaalde hoe een eerlyk
man te... Groningen gebukt ging onder gewetenswroeging, omdat hy - door fielten
meegesleept in ‘handelszaken’ - zich een tyd lang...
l'occasion, la faim, l'herbe tendre,
Et quelque diable aussi le poussant...
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Och, myn goeie beste Lafontaine, die diable had best achterwege kunnen blyven!
Honger, gelegenheid en... essenbladen zyn ruim voldoende om 'n afgetobden
gebreklyder op 'n dwaalspoor te helpen. De man had meegedaan in 't maken van
thee die in Gelderland langs de wegen groeit. En hy leed onder 't besef van die
fout...
Ga heen in vrede, roep ik hem by dezen toe, en maak geen valse thee meer. Uw
zonden zyn u vergeven. Ik weet wat gy gedragen hebt. En daarover, én omdat ge
overigens uw geheel moeilyk leven offerdet aan de waarheid!
Maar niet dát vertelde ik aan myn table-d'hôters. De tot 'n rampzalig einde
veroordeelde pointe van myn verhaal kwam hierop neer, dat ik - natuurlyk zonder
namen te noemen - iets over die gelderse-theekultuur gezegd had aan... een
industrieel die allerliberaalst was. De man had me - daar gaat de pointe! - ouwerwets
en dom gevonden, en geantwoord ‘dat zulke dingen overal gebeurden, en dat hyzelf
een fabriek had van koffiebonen.’
De gasten praatten dóór, alsof ik niets interessants gezegd had. De witte dassen
bleven zuurkyken.
M'n ouderling - hy was dit inderdaad - scheen verstand van wyn te hebben. Gedurig
hield hy z'n glas tegen 't licht, en doorboorde het met kennersblikken. Hy dronk
echter zeer weinig, waaruit ik opmaakte dat de wyn niet deugde. Ik bedroog me. Hy
verzekerde zyn buurman die hem daarnaar vroeg, dat de wyn uitstekend was.
Maar... zonderling, hy zei dit op ontevreden toon, en als iemand die een
onaangename waarheid verkondigt.
Met bliksemsnelheid nam ik die byzonderheid aan als opheldering van z'n
zuurkyken. De wyn is goed, hy is er boos om. My ziet hy boos aan, dus is hy goed
op me... zó zal 't wezen!
Weer mis! Hy was me volstrekt niet welgezind. Integendeel. Z'n hele linnenkast
was hevig op me verstoord. Dit bleek uit de wys waarop hy 't zoutvat niet zien wilde,
dat ik hem toeschoof toen hy dat scheen te zoeken. Hy wou van my en m'n zout
niet gediend zyn, en voorzag zich elders, uittartend-duidelyk met opzet.
Twee pointes in 't water, zout versmaad... och, 't was zo bitter!
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- Wie is toch die... heer, vroeg ik aan iemand naast me. ‘Man’ durfde ik niet zeggen,
om de witte dassen.
En er werd my een naam genoemd, dien ik kende.
- Dat is een vrome familie, zei ik.
- Zeker! En hyzelf is vooral niet minder vroom dan de rest. Hy is...
- Ouderling, wil ik wedden.
- Geraden! En hy is boos op je, omdat je... nu dan, omdat je een ‘vrydenker’ bent.
't Was zo! De witte dassen gloeiden van heiligen toorn ‘omdat ik den Christus
smaadde, versmaadde’ enz. Hy zou liever sterven dan een myner werken lezen,
en had z'n kinderen verboden myn naam te noemen, of zelfs van me te dromen.
Hoe ik dit later zo precies te weten kwam, doet nu niet ter zake. Ik begreep enigszins
hoe laag hy op my moest neerzien, en op al de fameuze werken die hy uit afschuw
niet gelezen had.
- Ouderling alzo? Gut, ik dacht dat hy nog meer was dan dat. Z'n hele voorkomen
kon dominee wezen.
- O neen! Van beroep is hy fabrikant...
Weer doorboorden de blikken van den christelyken zuurkyker z'n wynglas.
Ontevredenheid met den wyn - die goed was, had hy gezegd - lag op z'n wezen.
Zou die wyn ook den Christus gesmaad hebben? dacht ik.
- Ah zo... fabrikant! En wat fabriceert de man?
- Hy is een specialiteit...
Genade ditmaal voor m'n pointe, lezer! Een derde nederlaag overleef ik niet!
- Hy is specialiteit in wynvervalsingsmiddelen!
Gy die zweert by 't prachtige right men on right places, eilieve, waar plaatst ge:
myn horlogeverkoper?
myn scheepsreder-groothandelaar?
myn liberalen koffiebonenfabrikant?
myn godvrezenden ouderling-wynvervalser?
Nog altyd zit de kat achter de kachel, en spint. Het beest is op z'n plaats.
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De bakker staat voor z'n oven, en bakt. De man is op z'n plaats. De zon schuilt
achter mist en nevel. En al verwarmt ze niemendal... ze staat op haar plaats.
Vuurpook en tang leunen tevreden tegen hun standertje, de kolen liggen rustig
in den bak, de as valt melancholisch door den rooster, de sneeuw op het dak wacht
met geduld den tyd van smelten... all things on their right places...
Maar de eerlyke Jacob de Vletter zit in het tuchthuis.
En heel veel boeven zitten daar nog altyd niet.
En Duymaer van Twist zit in de Eerste Kamer, en vertegenwoordigt daar 'n brok
van 't Nederlandse Volk, en praat mee over Recht, Menselykheid, Staatkunde,
Indische belangen...
En Chresos schryft vertellingen over witte dassen, voor 't publiek van Nederland.
- Met uw verlof... staat ook dit hoofdstuk wel op the right place?
- Wel zeker! 't Is een brandmerk, en hoort dus van rechtswege thuis in een Ietsjen
over Specialiteiten.
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III
- Komaan, vertel ons nu eens zonder scherts wat 'n specialiteit is? Ik schertste niet,
en zál dit ook niet doen. 't Onderwerp is er te treurig toe. Een specialiteit is 'n
zodanige die levenslang veel dingen verwaarloosd heeft, om den prys der
middelmatigheid te behalen in den wedloop der beoefenaars van een bepaald vak.
Een specialiteit is iemand die door zich blind te staren op één punt, het recht meent
te hebben byziende te wezen voor wat anders, of zich zo voor te doen. Een
specialiteit...
En weer verander ik van medikatie. Hebt ge wel eens zien straatvegen?
- Niet zo vaak als ik in 't belang der zindelykheid wensen zou. Maar toch nu en
dan.
- Voelde je niet soms den lust in u opkomen, zo'n hem of haar den bezem uit de
hand te rukken, en eens te wyzen hoe men behoort te vegen?
- Dikwyls.
- Veegden alzo, naar 't ideaal dat gy u schept van straatvegen, die mensen goed?
- Met de hand op 't hart, by myn ziel en zaligheid, op eer en geweten, in
tegenwoordigheid van goden en mensen... neen!
- Zeer wel. Dit gekonstateerd zynde, vraag ik u of ge zo'n straatveger in staat
oordeelt u een rechtskundig advies te geven, uw kinderen van kinkhoest te genezen,
de schulden van den Staat te delgen, boekdrukkunsten uit te vinden, Amerika's te
ontdekken, enz. enz.?
- Met hand, hart, ziel, enz.... alles als voren: neen!
- Welnu, zo'n veger die niet vegen kan, en geen ander vak verstaat dan niet te
kunnen vegen, is een specialiteit.
We zyn dom, klein en koppig. Waarachtig, lezer, we zyn koppig, dom en klein. Wees
nu eens niet te klein, te koppig en te
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dom om dit toe te stemmen. We weten weinig. We kennen weinig. We kunnen
weinig. En we willen ons voordoen alsof wy iets wisten, kenden en konden. Telkens
komt het voor, dat de omstandigheden deze of gene hoedanigheid in ons vereisen
zouden. Telkens schieten wy tekort in 't leveren van wat wy eigenlyk moesten kúnnen
leveren. Dan zyn we beschaamd over onze domheid, onmacht en onnozelheid, te
klein om edele wraak te nemen door verheffende inspanning, te hoofdig om dat
alles te erkennen, en:
- Och... ik ben eigenlyk straatveger, zeggen we dan. Dát is myn vak, myn roeping.
Dáárin munt ik uit. Dáárin zoek ik myn meester...
Die licht te vinden is, dat zagen we! Want ze vegen slecht, de specialiteiten die
den ‘marmottenwinter van hun vakje gebruiken als voorwendsel om niets te weten
van wat daarbuiten omgaat’. Nu, straatvegen doen ze juist allen niet. Waarachtig
niet! En dat is van sommigen jammer genoeg.
- Van ‘Rechten’ heb ik geen verstand, roept de een, ik ben genie-officier, architekt,
artist, arbeidsman, pruikenmaker...
- Heel wel. Ge zyt er niet minder om. Maar verschuil u niet achter die specialiteit,
om by voorkomende gelegenheid niet te weten wat Recht is.
- Ik ben jurist, verzekert een ander. Ik slaap, leef en sterf met codices en de H.
Boeken van 't corpus juris, nec non met 'n beetje toevoegsel van hedendaagse
parlementery.
- Best, opperbest! Maar meen niet dat die specialiteit u vrystelt van eerbied voor
gezond verstand.
- Ik ‘ben’ in koffie, redery, assurantie. Ik ‘doe’ in vetwaren, kurken, vleesextrakt,
oesters, eau-de-cologne...
- ‘Wees’ en blyf in augurken, als ge verkiest. Maar eilieve, gedraag u niet, alsof
gyzelf 'n komkommer waart, wanneer er gesproken wordt van andere dingen dan
‘waarin ge zyt’. ‘Doe’ in wat ge wilt, maar toon dat ge ook iets doen kunt, als het te
pas komt. Koop en verkoop oesters... goed! Maar kruip niet zelf in 'n schulp, zodra
er behoefte is aan eigenschappen die uw broodwinning niet raken. Dat opgaan in
de specialiteit van 'n vak, van één vak, is dom, schandelyk en nadelig. Eén is dikwyls
géén, in dit geval.
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- Dit alles belet niet dat de man die levenslang brood bakte, waarschynlyk beter
brood leveren zal dan iemand die nooit gebakken heeft.
- Ja en neen. Gewoonte maakt wel handig, maar niet altyd bekwaam. Er kan
bovendien verschil van gevoelen bestaan over de vraag welk brood goed is? Wat
de een goed noemt, kan den ander middelmatig of slecht voorkomen. Meen niet
dat deze opmerking...
O, bitter wreed vermoeden dat ik me hier op den hals haal! Zullen niet sommigen
menen dat deze bedenking een advokatige scheenworp is, een pleiterig vulsel dat
by elke gelegenheid heel onpassend kan worden, te pas gebracht, een... scie? 't
Woord is er uit.
Neen, ik moet en ik wil werkelyk zeggen dat het oordeel over de deugdelykheid
van brood zeer verschillend is. Naar myn mening - waarin ik by uitzondering 1497
millioen min één smaakverwanten heb - is het hollandse brood over 't algemeen
zeer slecht, en wél geproefd: geen brood. Op weinig uitzonderingen na, komt het
iemand die geen byzonderen eerbied voelt voor de levenslangheid der bakkers,
waarop gy u beroept, oneetbaar voor. De Fransen dien men 't voorzet, noemen het,
als ze zich beleefd willen aanstellen, gâteau, en vragen wat anders. Ook ik vraag
wat anders, en noem het, onbeleefd, half-gaargebakken watten met kryt, koper,
aluin, geile melk, vitriool en oudse eieren. Niets bewyst echter dat de Fransen, ik,
en de overige 1497 millioen mensen die geen hollands brood lusten, gelyk hebben.
De mogelykheid bestaat dat een hemelse jury, by een algemene Paryzer
heelal-tentoonstelling van vierduitsbroodjes, aan onze bakkers de gouden medaille
zou toekennen. Maar... zolang die jury zodanige uitspraak niet gedaan heeft, is 't
niet zeker, en zelfs niet waarschynlyk, dat de hollandse bakkers goed gebakken
hebben, in weerwil hunner altyd doorbakkende levenslangheid. Ook de franse bakker
is specialiteit. Ook hy bakte gisteren reeds, verleden week, voor jaren, van kindsbeen
af. En hy beweert dat een hollandse broodmaker de zaak niet verstaat.
Ik had in 1850, '51 nog geen bakken geleerd. De admiraal Jurien de Gravière...
ach, hy kommandeert als zoetwaterzeeman, op dit ogenblik (Voorjaar 1871) de
flottille ‘du parti de l'ordre’ op
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de Seine! Wie had gedacht dat hy zo laag vallen zou, de achtenswaardige
kommandant van de Bayonnaise, die me leren wilde hoe men goed brood maakt!
Van hem namelyk heb ik 't woord gâteau, dat ik zo-even aanhaalde.
Na veel vruchteloze pogingen van myn kok om dien hoofdofficier iets voor te
zetten dat hy als brood gebruiken kon, nodigde deze my aan boord van z'n korvet,
niet aan z'n tafel ditmaal, maar in de kombuis. Daar toonde hy my hoe men vochtig
meel deed verzuren door wat warmte met geduld. En dat men geen byvoegsel van
gist nodig had. En hoe telkens een gespaard deel van 't gebruikte deeg, morgen
oud geworden, het nieuwe zou doorzuren en doen ‘ryzen’ in weinig tyds, zonder
daaraan den vuilen bysmaak te geven waarop de Hollanders zo gesteld schynen.
En hoe brood - ‘du pain, m'sieur Dekèrr, du pain, ce qu'on peut nommer du pain!’ hoe brood alleen moet bestaan uit gaar meel, zonder meer. Zonder aluin, zonder
kryt, zonder suiker, zonder melk, zonder eieren, zonder koper en vitriool, zonder
vuiligheid, zonder vergif.
Ik erken dat ik op dit ogenblik met de handen verkeerd zou staan, en dat ik me
waarschynlyk enige vergeefse proeven zou moeten getroosten, voor ik in staat ware
brood te leveren dat volgens het oordeel van verreweg 't grootste deel onzer
medemensen, beter voldoet aan de eisen die men aan brood stellen mag, dan dat
onzer levenslange hollandse bakkers. Ik heb er de hand niet aan gehouden, en de
juiste methode is my ontgaan.
En... wonder is 't niet! Ik deed zoveel andere dingen sedert 1850! Daar ligt zovéél
tussen die kombuis van de Bayonnaise en deze verhandeling! Zoveel arbeids!
Zoveel vermoeienis! Zoveel teleurstelling! Zoveel onbekroond streven! Zoveel smart!
En wat al slecht gebakken brood at ik sedert dien tyd!
En hoe bitter was 't meestal, ook zonder misselyk gesuikerd te zyn!
En hoe vaak rees de gedachte in my op: als ik eens, om brood te hebben, mezelf
maakte tot zo'n levenslangen bakker?
Maar er is niets van gekomen. Gedurig had ik wat anders te doen. Op dit ogenblik,
byvoorbeeld, moet ik voortgaan met myn stuk over Specialiteiten.
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Het is alzo niet uitgemaakt dat iemand die zich aan een bepaald vak wydt, in dat
bepaald vak iets beters levert, dan te verwachten is van anderen, van
niet-specialiteiten. Er bestaan zelfs gegevens die zouden doen besluiten tot het
tegendeel, of - om korrekt te redeneren - gegevens die het tegendeel mogelyk, en
zelfs waarschynlyk maken.
Een bakker - de scherpzinnige lezer zal wel de goedheid hebben de bakkery over
te zetten in den algemeen-maatschappelyken toonsleutel die op myn kompositie
past - een bakker die onder kryt, aluin, eieren, melk, gist, koper, vitriool en bedorven
klanten is opgegroeid, heeft, juist ten gevolge van z'n levenslangheid, meer moeite
zich te ontdoen van al deze ingegroeide dingen dan de onschuldige die - als ik in
die kombuis van de Bayonnaise - nuchter is van alle verkeerde kennis der zaak.
Zo'n bakker is...
- Wat al divagatiën!
Ge vergist u. Ik divageer niet. En 't bewys? Zo'n baker is een specialiteit.
En nu lezer - tenzy gyzelf behoort tot de specialiteit van de velen die niet lezen
kunnen - transponeer!
Ach, er wordt zoveel slecht voedsel geleverd uit heel andere bakkeryen, dan waar
die gesofistikeerde miniatuurlendekussentjes als brood worden uitgevent!
Specialiteit van rechtskennis... bedorven melk!
Specialiteit van staatsmanswysheid... taaie watten!
Specialiteit van broederliefde, mensenmin, vrede op aarde met
obligaat-welbehagen, rode kruisen, filanthropie, dierenbescherming,
neger-wintersokjes, Javaannut-maatschappyen, weldadigheidskommissiën... sterke
boter!
En, by al die specialiteiten, de zeer speciale specialiteit der frazen... vuile eieren!
Alles saamgenomen: vergif!
Ik ben terdeeg aan 't komponeren. Zie eens hoe quite right ik al die stinkende
dingen on their right places heb gezet, om de oneetbaarheid van de broodjes te
betogen, waarop de maatschappy zich maagbedervend het gebit slee kauwt.
Ik hoop lezers te treffen die me hier verwyten dat ik onrecht-
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vaardig ben. 't Zou me aangenaam zyn aanleiding te vinden tot dupliek op de
beschuldiging:
- Ge kunt niet wáár zyn, daar ge allen over één kam scheert.
De opmerking is onjuist, maar welgemeend. Wie naar waarheid zoekt, mag en
moet zo spreken. Welnu, ik veroordeel niet allen. Ik sprak ditmaal niet van personen.
Myn uitval geldt noch rechter, noch pruikenmaker, noch jurist, noch minister, noch
preker, noch dierenbeschermster, noch sokjesbreister, noch Schlachtenbummler,
noch zelfs die onzalige broodbakkers... in één woord... niemand persoonlyk.
Ik maakte me driftig tegen de domme afgodery met het begrip: specialiteit, in 't
algemeen. Dát is het onkruidje...
We zullen tezamen voortwieden in een volgend hoofdstuk. En dan geen woord
meer over bakkers.
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IV
Een vertelling.
- 't Wordt tyd dat onze Frits een beroep kiest, zei m'nheer Van... 't Een-of-Ander
tot z'n echtgenoot. Om 't geld is 't ons goddank niet te doen, maar toch...
En m'nheer Van... 't Een-of-Ander streelde z'n buik.
In deze hartelykheid jegens zichzelf lag iets als bevestiging van zyn innige
overtuiging dat het hem goddank om 't geld niet te doen was, en tevens een
voorspellende bezwering dat het ook zyn veelgeliefden Frits goddank nooit zou te
doen zyn om 't geld. Mevrouw Van 't Een-of-Ander was het - zonder de minste
indecentie in gebaren, dit moet ik tot haar eer verzekeren - volkomen met m'nheer
haar gemaal eens. Frits zou 'n beroep kiezen. Want:
- Een mens moet toch iets wezen in de wereld.
Zo had m'nheer Van 't Een-of-Ander gezegd.
Het is den lezer bekend hoe geleidelyk ik gewoon ben myn vertellingen af te
vertellen. Nooit 'n zysprong. Nooit 'n byweg. Nooit 'n uitweiding.
Zie eens dien Cervantes in z'n Don Quichot... 'n boek dat ik liever zou wensen
geschreven te hebben dan den Faust! Ik, in m'n hoedanigheid van schryf-specialiteit
- ik moet toch ‘iets’ zyn, nietwaar? - ik verzeker u, lezer, met verwyzing naar m'n
Idee 30, dat de Don Quichot meer ziel gekost heeft dan Goethe ooit bezat. Wat hy
gespleten en gebersten moet geweest zyn, de vertrapte graankorrel Cervantes, om
dat boek te schryven, een der treurigste gedenkstukken van wat een mens lyden
kan!
Dat wist ge niet, lezer! Ge meende - van den weg gebracht door de specialiteit
die men school noemt, dat het een grappig werk was? Gy, zelf tranenlachend om
zoveel koddigheid, hebt de tranen van smart niet gezien, die er druipen van dat
boek. Misschien zal ik u die later eens aanwyzen.
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Arme levenslange martelaar Cervantes, gy de byna enige schryver voor wien ik
byna eerbied heb!
En daarby behoort... myn vonnis dat uw schryvery, als zódanig, hier en daar
beneden 't nulpunt staat. Wat drommel hebben wy te maken met al die malle
vertellingen van herders en herderinnen, van liefdegekken en gekke liefden, waarnaar
ge telkens uw held laat luisteren op z'n doornigen weg ter kruisiging?
Zóveel voor 't vel?
Arme arme lieve Cervantes. De tranen die uw boek bevlekken, zyn er niet minder
kostbaar om! Integendeel.
- Ah, zegt de lezer die hier gevatter wil zyn dan hem past, het afbreken van de
jonker-Frits-geschiedenis heeft dus ten doel...
De kat die nog altyd achter de kachel zit on her right place - allons, Roletten en
Van Twisten, neemt er een voorbeeld aan! - de kat is m'n getuige dat myn pen krast
als 'n raaf. Dat ik voortschryf met 'n snelheid van twintig knopen in de sekonde.
Sneller, sneller, ik schryf als de bliksem, 't papier siddert, de inkt spat... vooruit...
vooruit! Wat al letters nodig om dat woord te spellen, wat al woorden om dien zin
te ronden... geen tyd, geen tyd... vooruit! De gedachten dringen my, stuwen my,
overstelpen my. Er woelen en toernooien meer Don Quichotten in myn hoofd, dan
ooit werden afgeranseld door 'n onridderlyke wereld.
Waarachtig, ik heb geen uitweiding nodig om myn blaadjes te vullen!
En - praktisch-overtuigend, naar ik hoop! - indien dit het geval ware, zou ik me
wel wachten myn fabriekmerk te bederven door u zo'n denkbeeld in 't hoofd te zetten.
Waar ik uitweid, doe ik dit omdat het me lust. Eenvoudiger reden zal er wel niet
kunnen bestaan. Maar ik wyk niet af van m'n onderwerp, al schynt het zo. Er is nauw
verband tussen myn sympathie met den lyder van den Don-Quichot - ‘schryver’
noemen ze dat! - en deze filippika tegen specialiteiten. Ook my zal men hier en daar
koddig vinden...
Bovendien, de verhandeling die nu volgt over de allerscherpste kausticiteit van
den Baron van 't Een-of-Ander, behoort integraal:
tot de geschiedenis van jonker Frits,
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tot de geschiedenis van 't parlementarismus,
tot de geschiedenis van onze eeuw,
tot de geschiedenis van zaagdeuntjes,
tot de geschiedenis van den Baäls-dienst der Specialiteiten,
tot alle mogelyke geschiedenissen alzo...
‘Vermaakt er u mee’, gelyk de grote kinderdichter Hiëronymus van Alphen, enz.
De baron van 't Een-of-Ander ging by buren, vrienden, magen, huis-, stad-, land-,
provincie-, stand- en geloofsgenoten, voor 'n goed mens door. En ook hyzelf hield
zich daarvoor. Maar hy werd door zichzelf en anderen miskend. De man was meer
dan 'n goed mens. Hy was een diepdenkend wysgeer. Een ware amerikaanse
padvinder in de geheimenissen van het Zyn. Hy was 'n speurhond, een jachtvalk,
een fret op de jacht naar waarheid. En wat hy vond, wist hy geestig te uiten.
Cervantes was niets by hem. Zelfs ik niet.
En - dit verheft hem nóg hoger, indien er hoger standpunt denkbaar is - hy was
zo fondamenteel-ingekankerd nederig, zo evangelisch-kinderlyk onnozel, dat de
rechterhand van z'n oordeel niet wist welke paarlen de linkerhand van z'n
welsprekendheid te grabbel gooide. Als gy en ik, lezer, zeggen dat we onszelf als
dom of onwetend beschouwen, houden we ons maar zo. We beweren, eigenlyk op
de keper beschouwd, heel intelligent te wezen. Ik noem dus zo'n voorgeven maar
nederigheid aan den buitenkant. Maar onze baron was inderdaad even sterk
overtuigd van z'n intellektuele onwaarde, als anderen van de fatsoenlyke
noodzakelykheid om zich nederig voor te doen.
Lang leve dus de baron van 't Een-of-Ander!
Maar, nog eens, hy werd miskend. Indien ge my nu al hierin op myn woord gelooft,
lezer, zult ge toch zeker verwonderd zyn te vernemen dat onder al die miskenners
iemand is die u van naby bestaat, of dien ge, volgens het opschrift van den
Delfi-tempel - ook al tot deun verlaagd! - iemand dien 't uw plicht was van zeer naby
te kennen. Ik bedoel uzelf, lezer. Gy, gy gaaft onzen baron van 't Een-of-Ander niet
wat hem toekomt. En ook omtrent my hebt ge misdreven. Ik stelde u goedmoedig
in staat den man te beoordelen, te vereren, te aanbidden, en ge gaat
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voorby alsof er niets geschied ware! Ik zal me moeten getroosten de geschiedenis
van jonker Frits nog eens te vertellen, in de hoop dat ge ditmaal wat minder... lieve
hemel, hoe moet ik zeggen om niet bybels-onbeleefd te zyn? Ik bedoel dat ge 't
parelsnoer in ere houdt, dat ik u - 't is een geschenk van den baron - zo edelmoedig
toewierp.
Ik sla nu den buik over. Ook 't geld ‘waarom 't goddank niet te doen is’. En we
stappen rechtstreeks toe op de schatkamer der wysheid...
Zie, gierig is hy niet. Daar geeft hy ons dezelfde kostbaarheid nog eens:
- Een mens moet toch iets zyn, horen we hem andermaal zeggen.
Eigenlyk is myn geschiedenis van jonker Frits hier uit. Of althans ik behoefde,
wél beschouwd, niet voort te gaan die te schryven. Want, óf de lezer valt flauw van
bewondering voor 't genie dat ik sprekend invoerde, óf hy valt niet flauw, en is dan
niet waardig de schoenen van den flauwgevallen anderen lezer te poetsen, laat
staan het slot van deze vertelling te vernemen.
Ik schryf dus nu een tydje voort, voor m'n eigen liefhebbery.
- Juist, edele man, juist! De mens moet, om niet niets te zyn, iets wezen! En
gyzelf?
- Dykgraaf, lid van...
- Precies! Lid van... een-en-ander. Baron van... Een-of-Ander. Welnu, ik heb u de ene helft van m'n lezers ligt in zwym, 't is uw schuld, verheven wreedaard! De
andere helft is bezig met geen schoenen te mogen poetsen - ik heb u, dykgraaf,
baron, en lid van... een-en-ander...
- Ook van 't Bybelgenootschap...
- Ook van 't Bybelgenootschap! Ik heb u... een-en-ander te zeggen. Ik groet u
met den naam van... een-of-ander.
- Niet waar, 'n mens moet iets zyn?
- Heel juist! En niet alleen iets, maar zelfs... een-en-ander. Ge zyt dus... Dykgraaf?
Ge zyt lid...
- Van een-en-ander. En van 't Zendelinggenootschap! En van de Schoolkommissie!
En van den Vredebond! En van 't Rode Kruis! En van 't Blauwe! En van...
- Om der liefde wil, overstelp me niet! 't Is om te bezwyken.
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- En van de Javaannut-maatschappy!
- Hou op! Het duizelt me. Maak myn lofzang niet onmogelyk door overkoking van
de stof. Ge zyt, om iets te zyn...
- Och, ik beroem er me volstrekt niet op. Reeds m'n papa was regent van een
oude-mannenhuis. En hy zei altyd dat een mens...
- Een mens moet iets wezen. En uw zalige papa wás iets.
- Hy was regent van 'n oude-mannenhuis. Ook gewezen oudgarde-noble van
koning Louis. Want, een mens, zo zeide hy altyd, een mens...
- Een mens moet iets zyn. Ik zie het, ge zoogt met moedermelk der vadren wysheid
in. Om uw lof...
- Lieve hemel, ik wist niet...
- Dat ge zo verdienstelyk waart? Zo-even vertelde ik reeds een-en-ander...
- Zo heet ik.
- Ja, zo heet ge, en dat zyt ge! Nu, ik deelde iets over uw nederigheid aan m'n
lezers mee. We zullen haar echter niet ontzien. Ik schroom niet u te zeggen dat ge
reeds vóór uw geboorte een groot man waart door de verdienste van uw vader die,
om niet niets te zyn, zich garde-noble had laten maken, en regent van een
besjes-gesticht...
- Van 'n oude-mannenhuis...
- Van 'n oud-mannetjeshuis! Ge waart voorbeschikt... een-en-ander te zyn. Ge
voeldet uw roeping, gy ruimdet alle hindernissen uit den weg, ge verhieft u boven
stof en onstof, ge zweefdet en doorvleugeldet...
- Gut, ik wist niet dat ik zoveel byzonders uitrichtte. Ik ben dykgraaf geworden,
en lid van...
- Van een-en-ander!
- Ja, omdat m'n vrouw zei dat het rondslenteren van een man in huis zo lastig
was voor de booien, en dat myn gekibbel met de tuinknechts het humeur bederft.
Ook heb ik aanleg tot zwaarlyvigheid...
Dit was zo. We zagen dien buik reeds optreden als getuige tegen de mogelykheid
van geldgebrek.
- Ik werd wat dik. En als dykgraaf doe ik nu ééns in de maand een toertjen om de
zitting van 't kollege by te wonen. Want ik zeg maar, 'n mens moet...
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- Een mens moet iets zyn. Juist daartoe heeft de goede Voorzienigheid ons
hoog-water gegeven, om 't mensdom in staat te stellen tot het voortbrengen van
dykgraven. Neem 't water weg, geen dyken. Zonder dyken, geen Graven. Zonder
Graven... een man te veel over den vloer, en gekibbel met de tuinlui. Allah akbar...
m'nheer van Een-of-Ander, Allah akbar! gelyk de grote Profeet zo wél gezegd heeft,
zonder nog iets te weten van dykgraven en hoog-water. De mens moet iets zyn. Gy
hebt het gezegd. Niet de waanwyze Pythagoras heeft ditmaal gesproken, maar gy,
gy, gy! Wát hebt ge gezegd? De mens moet iets zyn. Hoe hebt ge dat gezegd? Met
de daad bewyzende dat ge oprecht waart. Gy wérd iets, dykgraaf en... een-en-ander.
Waarom hebt ge 't gezegd? Omdat uw verheven vader lid was in een besjeshuis...
- Regent van 'n oude-mannenhuis...
- Regent van 'n ouwe-mannenhuis! In welke omstandigheden hebt ge 't gezegd?
Temidden van ‘booien’ dien ge in den weg liept, en kibbelend met 'n tuinknecht. We
kunnen nu overgaan tot de schepping der wereld. In Genesis I vers 27, zien we den
mens verschynen. Dat was zo'n grote kunst niet, en wel beschouwd is Adams
verdienste in dit opzicht bitter klein. Gy, Adam II, vergenoegdet u met met de
verschyning... ge zaagt in, dat men iets wezen moest, en liet u dykgraaf maken, en
lid van... een-en-ander.
- Maar ik wist inderdaad niet...
- Verheven onkunde! Schitterend wanbesef van eigen volkomenheid! Nederigheid
in oneindige machtsverheffing! Ge wist het niet? Welnu dan, ik zal u eens al uw
verdiensten terdeeg onder 't oog brengen. Ryk was uw vader, en ryk zyt gy...
- Ja, om 't geld is het me goddank niet te doen.
- Dat hoorden we zo-even, toen gy uw buik streeldet. Ge waart ryk, maar met uw
scherpzinnigheid zaagt ge in dat alle boeren achter uw rug u uitmaakten voor een
stommerik, die geld had... maar ook niets dan dat.
- 't Is waar, er is lomp volk onder die boeren.
- Toch niet. Lomp zouden ze geweest zyn, indien ze u zoiets in 't gezicht hadden
gezegd. Laat ons voortgaan. Straks zal de ene helft van m'n lezers ontwaken uit
z'n flauwte, en dan moet ik u
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verlaten. Ge hebt gevoeld... eigenlyk... wel beschouwd... van zeer naby bezien...
niemendal te wezen! Sjt... sjt... spreek me niet tegen, uit nog verder gedreven
nederigheid. Uw scherpzinnigheid en zelfkennis is buiten twyfel en buiten debat.
Uw vader in 't besjeshuis...
- Regent van 't oude-mannenhuis.
- Uw vader, de regent van 't ouwe-mannetjeshuis, was in den hemel. Om daar te
komen moet men iets zyn. En hy werd toegelaten als gewezen oud-garde-noble
van koning Lodewyk. Ge hoopt uw vader weer te zien, en wilt niet beschaamd staan
op de vraag: wie klopt daar? Uw adreskaart moest boeren, tuinlui, huisbedienden
en hemelwachters eerbied inboezemen. Het besef uwer onwaarde deed u omzien
naar allerlei lidmaatschappen waartoe men nullen gebruiken kan. Uit schaamte over
uw nutteloosheid zocht ge naar gelegenheid om iets te schynen. Gy eet, drinkt,
slaapt, als een beest. Gy geniet en verteert als een beest... maar veel meer dan
een beest. Als 'n rivierpaard scheert ge de oevers kaal, en bracht niets voort...
Ja, toch! Hy bracht wel iets voort: Frits!
Frits, die sedert het begin myner vertelling een knappe jongen van twee-en-twintig
jaar is geworden, stapt de kamer in. De lezers, die tot straf van hun botheid geen
schoenen mochten poetsen, worden weer ten gehore toegelaten. Ook de anderen
zyn weer by de hand.
In een jaar of acht kan veel gebeuren, en zo lang duurde het meegedeeld gesprek.
Frits was na de vaderlyke ontdekking dat een mens iets wezen moet, naar 'n
schoolmeester gezonden die de specialiteit beoefende jongens ‘klaar te maken’
voor Medemblik en Breda. Als adelborst had hy niet slechter opgepast dan de
anderen, was naar zee gezonden, maakte één reisje naar de Middellandse zee,
één naar de West, één naar Indië, vond daar z'n aanstelling tot luitenant tweede
klasse, en was onlangs ‘thuis-gevaren’.
Hy was by z'n kameraden... ‘bemind’ is 't woord niet, doch daar hy niemand in
den weg stond, behoefde niemand zich de moeite te geven hem te haten. Zyn chefs
waren over hem tevreden, omdat hy hen nooit door iets buitengewoons lastig viel
met de noodzakelykheid ener byzondere behandeling. Als pracht-
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exemplaar van alleronbeduidendste ordinairheid, was hy juist intelligent genoeg om
z'n dienst te doen zoals hy die geleerd had zonder ooit zich te wagen aan enig
pogen dat hem niet geleerd was. Hy betoonde zich omtrent alles wat niet letterlyk
was voorgeschreven, niet onverschilliger dan anderen, zodat hy zelfs in slordigheid
of dienstverzuim zich wist te onthouden van uitstekendheid. Op onderscheiding had
hy geen andere aanspraken dan dat hy niet de minste aanspraak maakte op
onderscheiding, en tot berisping gaf hy niet meer aanleiding dan nodig was om
onschuldig te zyn aan sarrende vlekkeloosheid. Als onnut nummer op den
traktementstaat was de goeie jongen zo onschadelyk als die nutteloosheid maar
enigszins gedoogde, en wie hem een ‘slothout’ noemde, zou wél de waarheid, maar
niet ál de waarheid gezegd hebben, wanneer-i verzuimd had daarby te voegen:
‘zulke dingen moeten er óók zyn’. Kon Fritsje het helpen dat anderen in die behoefte
voorzagen, en dat hy dus - ook als zódanig - wel enigszins overkompleet was?
In land- en volkenkunde bracht onze held het tot den ‘Voyage en Oriënt’ van
Lamartine, om iets te weten te komen van Smyrna, toen hy daar voor anker lag. De
oude heer Van 't Een-of-Ander was verbaasd over de poëtische kennis, de klassieke
belezenheid, en de geleerde poëzie van z'n zoon, die reeds, na slechts één vyg te
hebben gegeten, precies wist waar Troje gelegen had en welke indrukken de
nabyheid dier plaats in elk rechtgeaard Oriëntlezer behoort op te wekken. Onze
dykgraaf prepareerde z'n kollega's op een verhandeling over den loop van den
Simoïs, welks oevers sedert Homerus' tyd allermiserabelst bleken verwaarloosd te
zyn. Hy was volkomen in staat, genegen en bevoegd - Specialiteiten, vóór! - die
zaak tot behoorlyke klaarheid te brengen, want z'n eigen zoon at vygen op de ree
van Smyrna. Als er nog ééns zo'n brief van Frits kwam, zou hy...
Helaas, de Simoïs moest zich getroosten ongedykt te blyven. Juist was de
oudeheer bezig zyn vrienden ‘precies’ uit te leggen hoe die zaak in elkaar zat, en
met natten vinger - dat wil in onzen tyd zeggen: met z'n rotting in 't zand - aan te
wyzen...
fera proelia
Pingit et exiguo Pergama tota mero.
‘Hac ibat Simois, hac est...’
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Och, de moertekening kwam niet gereed. Onze dykgraaf zou juist overgaan tot het
betoog dat die
Priami regia celsa senis

vierkant in den weg stond en onteigend behoorde te worden, toen de postbode
berichten kwam brengen uit Konstantinopel, die de kleur droegen van 't romannetje
dat Lamartine verving, en vóór de oudeheer gereed was met precies-weten wat er
haperde aan de gezondheid des Turksen ryks, leverde Beiroet stof tot sterk naar
azyn riekende therapeutische beschouwingen over de cholera, afgeschreven uit
het quarantaine-reglement dat door een stuurmansleerling netjes in een lystje was
opgehangen in den longroom. Juist begon onze Dykgraaf zich heel specialiteitig
voor te doen aan den plattelands-heelmeester - jonker Frits zelf had uit de mars
door 'n kyker de lykstatie van een slachtoffer der ziekte waargenomen - toen de
geest der brieven alweer veranderde, omdat Frits kiespyn had. De chirurgyn-majoor
had den armen jongen naar den tweeden dokter verwezen. Deze naar den derden,
geloof ik...
- Ja, de geneeskundige dienst by de marine laat veel te wensen over, had de
heer Van 't Een-of-Ander gezegd, na het lezen van Fritsjes stuk over dit onderwerp.
Het stond ‘op poten’! De oudeheer zou daarvan eens terdege werk maken. Hy was
nu in staat, genegen en bevoegd - Specialiteiten, vóór! - die zaak in te dyken. Z'n
eigen zoon had kiespyn aan boord van 'n oorlogsschip. Wat wil men meer?
Lang voor de reorganisatie van den geneeskundigen dienst ter zee - die uit dit
alles niet voortvloeide - lag onze Frits op de Kommewyne in een korjaal te dutten,
die hem wiegelde naar 'n plantage waaruit z'n overgrootvader veel suiker, welvaart
en welgeslaagde pretentie getrokken had. Uit oude betrekking at en dronk hy daar
zeer vergenoegd, en kopiëerde een paar artikels uit Surinaamse couranten, over voor of tegen, dat weet ik niet - over den slavenhandel. Zyn beschouwingen werden
afgebroken door taalkundige opmerkingen over 't negerengels, en de gemakkelykheid
waarmee men zich dat diepzinnig idioom kan eigen maken. Na slechts twee dagen
*
verblyf namelyk wist hy zich met een onbeschroomd ‘mi no sabe’ overal verstaanbaar
te maken.

*

‘Ik weet het niet’.
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Zo was dan eindelyk de kwestie over den Westindischen Vryen Arbeid tot staat van
wyzen geraakt! De oude heer Van 't Een-of-Ander voelde zich bevrucht van wysheid,
en begon nu duidelyk in te zien dat: ‘het verschil van rassen... de vrygeboren mens...
Europees overwicht... graadwydte van den neushoek... engelse huichelary...
konkurrentie van den beetwortel... Wilberforce... edel pogen... Kaïn... verstoktheid
van die andere party... bybelse oorsprong der slaverny... Uncle Tom...’
Kortom, hy voelde zich in staat, genegen en bevoegd - Specialiteiten, vóór! - om
die zaak allergrondigst te behandelen. Z'n eigen zoon lunchte op een plantage aan
de Kommewyne, en kon in zuiver negerengels verzekeren dat hy iets niet wist. Zou
dan de vader niet weten hoe die emancipatiekwestie in elkaar zit? Frits-zelf had nu
een footboy met dikke lippen en witte tanden. Zou dan Fritsjes vader geen verstand
hebben van slaverny? Maar och, 't ging weer als met de indyking van den Simoïs.
Lang voor 't slechten of ophogen der zandlaagjes die de slaverny moesten bedwingen
of beschermen - ik verdenk Frits dat hy, na 't breakfast, brokstukken van tegenvoeters
aan elkaar lymde - lang voor de oudeheer gereed was met z'n allerduidelykste
uiteenzetting van de zaak, was Frits te Batavia, waar-i alweer 'n schat van
ondervinding opdeed.
In Straat Soenda namelyk had een zwervende visser geweigerd zich voor een
aan de matrozen geleverd zoodjen ikan kakap te laten betalen met een stuk spek
en twee verroeste schaatsen. De man was ‘brutaal’ geworden, en daarop door
Janmaat geslagen. De arme ka-draaier sprong over boord, en betaalde zich - voor
vis en mishandeling niet te duur waarachtig! - met 'n oud wollen hemd dat hy in de
vlucht meenam.
Enige maanden na dit voorval verklaarde zich de oude heer Van 't Een-of-Ander
in staat, genegen en bevoegd - Specialiteiten, vóór! - om 't indisch vraagstuk op te
lossen. Hyzelf had nu een zoon die perfekt maleis verstond. Andjing belanda! had
*
de vluchtende visser geroepen. Dit woord stond - met rang van citaat -

*

Een citaat is het, en wel 'n historisch. ‘Itoe andjing belanda berkelahi sama tahi!’ riepen de
Jakatranen. By eigen ervaring weet ik dat de in dat verwyt gekenschetste nationale
hebbelykheid nog altyd in volle kracht is blyven bestaan.
(1871; uitgebreid 1879)
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in Fritsjes brief, die van 't voorval melding maakte en 't aanbeval als tekst voor 'n
verhandeling over indische toestanden.
- De jongen is vlug! Pas ruikt hy een land, en hy verstaat de taal al!
Alzo: ‘Mensenrecht... nederlandse beschaving... zweet van voorvaderen...
oogmerken der Voorzienigheid... débouchés voor Enschedese fabrieken, voor de
jeneverstokeryen te Schiedam en andere evangeliën... handelmaatschappy,
konsignatiestelsel, indigo, zeeroof en welmenendheid... heil des vaderlands...
verstoktheid van die vervloekte andere party... zeer beminde koning... bedrogen
raadslieden der kroon... en - Specialiteiten, vóór! - bevoegdheid!’
Wel zeker: bevoegdheid! Frits-zelf immers had een Javaan ‘andjing belanda!’
horen zeggen.
't Is weer te betreuren dat de rykdom van stof in volgende brieven den ouden heer
Van 't Een-of-Ander onvruchtbaar maakte door overmaat van bevruchting. Pas had
hy een zaak goed begrepen, of hy werd zo specialiteitig beziggehouden met het
doorgronden van een andere, dat hem de tyd ontbrak daarvan iets mee te delen
op de right place. Toch ging er niets verloren. De Natuur is weldadig. Zy zorgde er
voor dat het Meesterwoord bewaard bleef in de gemoederen van de onmiddellyke
omgeving des edelen Een-of-Anders! Wat hy niet kon plaatsen by 't Nederlandse
Volk werd meegedeeld aan den dorpsbarbier, den tuinman, den notaris en de
keukenmeid. De hele omtrek werd aldra doorsuld met kennis van indische zaken,
en toen Frits eindelyk de kraan zyner openbaringen zó ver openzette, dat er een
kistjen ambonse bloemenolie, een paar potten atjar bamboe, en een pauwveren
sigaarkoker uitspoot, dien hyzelf gemaakt had van bamboe... zie verder in voce:
Droogstoppel, Havelaar, hoofdstuk zeventien.
- En nu, papa, nu moet ik je zeggen dat ik genoeg heb van dat zwalken en zwabberen
op zee. 't Is een hondebaantje. Ik wil m'n ontslag vragen.
Met deze woorden heeft Frits de mededeling gestoord van 't gesprek dat we
zo-even afbraken om hem acht jaren tyd te gunnen tot school gaan en iets-worden.
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- Ga je gang, jongen, zei papa. Om 't geld...
De buik werd tot getuige geroepen.
- En bovendien, waarom zou je tegen je zin varen? Je bént nu toch iets, nietwaar?
Wel zeker! Frits kreeg z'n ontslag, en was...
Een mens moet iets zyn!
Frits bekleedde op z'n twee-en-twintigste jaar de zeer gewichtige betrekking van
gewezen zee-officier die niet langer zwalken en zwabberen wou.
Maar hy wilde nog meer zyn. Hy maakte zich echtgenoot, vader en, na papa's
dood, dykgraaf. Daarna... waarachtig, Frits wérd een-en-ander!
En, toen dat een-en-ander hem verveelde, als vroeger 't klein eindje zeeleven dat
hy byna niet geleid had, toen hy met voorvaderlyke nederigheid begon te bemerken:
dat hy in weerwil van z'n iets nog altyd nagenoeg niemendal was,
dat hy de ‘booien’ in den weg liep,
dat z'n vrouw hem aanzag voor een keukenpiet,
dat de tuinlui hem lastig vonden,
dat de eerbied voor zyn ethnologische kennis van overzee aan 't verflauwen was,
dat mi no sabe en andjing belanda zeer gewone stop- en scheldwoorden waren
geworden, waarmee men geen baker meer foppen, geen stalknecht meer beledigen
kon,
dat het prestige van echtgenoot, vader, grondbezitter, dykgraaf en... een-en-ander,
begon te slyten,
dat de boeren...
Och! 't was niet uit te houden!
‘Van tyd tot tyd openbaart zich de behoefte aan specialiteiten op treffende wys. Het
vaderland dat op al de krachten zyner kinderen een heilig recht heeft... nogeens:
het vaderland... de ontzaglyke voorvaderen... geliefd vorstenhuis... de kiezers... de
grondwet... de onschendbaarheid des konings... donkere wolken aan den horizon...
hoogst opmerkelyke, alle grenzen te buitengaande, nooit-dagewesene,
byzonder-afschuwelyke, eigenaardig-duivelse, alle goddelyke en menselyke wetten
met voeten
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trappende, maar au fond door ongeëvenaarde domheid volkomen onschadelyke
en slechts belachelyke of deerniswaarde, gemene ándere krant... juist ogenblik voor
alle welgezinden... God en Oranje... vuige belagers van volkswelvaart...
zeeleeuwen... worstelstryd... mannen die vaststaan in de uren des gevaars...
vertrouwen zyner medeburgers... zeer geacht in 't distrikt welks belangen hy - met
edele miskenning altyd der rechten van alle andere kiesdistrikten - alleronpartydigst
zal voorstaan... de zoon van een geachten vader die dykgraaf was, en
een-en-ander... kleinzoon van een gewezen-oud-garde-noble... hoop dat hy zich
de keuze zyner medeburgers zal laten welgevallen... dóór en dóór kundig, fatsoenlyk,
doorkneed in alles en een-en-ander... toewyding aan de zaak des dierbaren
vader-lands... verregaande, het fabelachtige voorbystrevende, niet zelden in
krankzinnige offerzucht overslaande onbaatzuchtigheid... right man... right place...
en vooral de behoefte aan een deskundige in de volksvertegenwoordiging, by de
behandeling der zo vaak en voortdurend verwaarloosde marine-zaken...’
Fritsje krygt meer stemmen dan er ooit onverstaan wegstierven in de woestyn die
maatschappy heet.
Frits - 'n mens moet iets zyn, gelyk zyn zalige vader de dykgraaf baron van 't
Een-of-Ander zo wél gezegd had - Frits is iets!
Het bloed der besjeshuizen kruipt waar 't niet gaan kan: onze Fritsjen is iets!
Neen - allen goeien geesten van dooie oud-gewezen garde-noble's in 'n
besjeshuis, lof en dank! - Frits is zelfs méér dan iets!
Hy die zo kort geleden nog niets, niets, volstrekt niemendal zou geweest zyn,
indien hy niet gewezen zee-officier geweest was, die niet langer zwalken en
zwabberen wou...
Hy werd op eenmaal: de gids der gidsen, de voorlichter der voorlichters van de
natie, de toveres, de Pythonisse, de Apollo van Endor, Dodona en Delfi, de
Jupiter-Ammon van Opper-Egypte, de Veleda van 't haagse Binnenhof - met
vergunning de uniform te mogen dragen van de korpsen waartoe al die dames en
heren behoord hebben - de hoofd-réverbère op de vuurbaak van 's lands welvaart,
de Noordster, waarop de hulk van 't zinkend Vaderland den vermoeiden steven
richt, en... nog een-en-ander.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

519
Fritsjen is, als right man on the right place, specialiteit in de Tweede Kamer!
En zeg nu eens, als ge durft, dat de wegen die Nederland betreedt, niet goed
geveegd worden, en dat de hollandse broodjes van Staat oneetbaar zyn!
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V-MV
Deze duizend-en-één hoofdstukken worden door den uitgever gesupprimeerd,
omdat ze niets behelzen dan vervelende varianten van Fritsjes geschiedenis, met
verandering slechts van naam en beroep. We hebben hier te doen met Fransje die
in kavallerie deed, en Cornelis die in dienst was geweest by de straatslypery. Lukas
wordt ter behartiging van 's Lands belang opgeroepen, omdat hy verstand heeft van
kousenweven, en Steven geniet die eer in hoedanigheid van
industrieel-windmolenaar. Kareltje komt op 't kussen om z'n verdiensten als indisch
parvenu... enz. enz.
Nadat de hoofdspecialiteiten door den schryver onder dak zyn gebracht, gaat hy
over tot de onderdelen. We krygen speciaal-Fritsjes van grote vaart en kleine vaart,
van stoom-, kust-, oceaan-, rivier- en trekvaart, van kanonneer-, glad-, driedeks-,
monitor- en modder-marine, verdeeld in zoveel delen als de deelbaarheid van de
modder, enz. maar enigszins toelaat, altemaal specialiteiten. Daarop volgen
Cornelissen van hoofdstraten en bywegen, van stoepen, trottoirs, stegen,
achterbuurten en culde-sac's, Fransjes van lichte, zware en middelbare kavallerie,
tot en met huurkoetsiers, palfreniers, stalknechts en ezelmelkers... altemaal
specialiteiten. We worden voorts onthaald op industriëlen die kousen weven voor
heren en voor dames, voor negers en negerinnen, kousen met en zonder klinken,
japanse kousen met duimen, kousen zonder naad, kinderkousjes, sokken en
slaapmutsen in alle mogelyke sorteringen. Op Lukassen die graan malen, Lukassen
die hout zagen, Lukassen die niets malen, en zelfs den wind verwaarlozen waarmee
ze niets malen. Daarop volgen de Lukassen van Noordewind, van Zuid-westewind,
van N.N.O. t. N. ½ Oostewind... kortom, zoveel Lukassen als er stralen schieten uit
het middelpunt van de kompasroos. Het spreekt vanzelf dat de indische
fortuin-industriëlen worden on-
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derverdeeld in koffie-, suiker-, thee-, indigo-, tabak- en kaneelparvenu's. In
binnenlandse-, buitenpost- en hoofdplaats-parvenu's. In juridische, administratieve,
militaire en civiele parvenu's. In vry-arbeids- en kultuurkontrakt-parvenu's. In
ryst-opkoop-parvenu's. In toko-parvenu's. In maleise, soendase, javaanse, batakse,
dajakse, alfoerse, en papoea-parvenu's... altemaal specialiteiten van specialiteiten,
en daarvan de zeer byzonder uitgekipte onder-specialiteiten.
Indien er voor het weglaten van al deze smakeloze hoofdstukken verschoning
nodig ware, zou die ruimschoots te vinden zyn in des schryvers blykbare onkunde,
daar hy niet eenmaal schynt te weten dat er in onze Tweede Kamer voor zoveel
specialiteiten geen plaats is, een blunder die hem eens-voor-al onbevoegd maakt
tot...
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MVI
Nu, als de uitgever die hoofdstukken niet wil laten drukken... my wel! Ik heb den
lezer in staat gesteld ze zelf te schryven, en nodig hem daartoe uit.
Maar eilieve, zou er in onze Tweede Kamer inderdaad geen plaats zyn voor al
die kinderen der heren Van 't Een-of-Ander en myner fantasie? Is dat waar?
Zeker! Duizend-en-één individuen kunnen niet geplaatst worden op slechts
zeventig orakel-drievoeten.
Welk nut doet dan de enkele dien men daar wél plaats geven kan?
Heeft de specialiteit meer dan één stem?
Neen!
't Is toch jammer dat het balletje waarmee hy voteert, geen grein zwaarder weegt
dan 't kogeltje van z'n buurman die ‘zich niet zo heel in 't byzonder heeft toegelegd’
op de zaak die aan de orde is. De specialiteit-fabriekheer, al weefde hy nooit iets
anders dan slaapmutsen, stemt in marinezaken even onbeschroomd en met gelyken
invloed op den uitslag, als de marine-specialiteit over kwestiën van industrie, handel
of landbouw. Navita de tauris, de ventis narrat arator. De latynse spreukspreker was
in de war, zoals men ziet, en 't was hoog tyd hem te korrigeren. Gelyk we doen by
dezen.
Zeventig uitverkorenen zullen 't land gelukkig maken. Daartoe is het wél
behandelen van elke voorkomende aangelegenheid nodig. Die aangelegenheid
behoort altyd tot zeker vak, tot zeker onderdeel van menselyke kennis of kunde. In
de vergadering bevindt zich een individu die in zodanig vak gediletteerd heeft. Hy
moet het weten. Maar... welk nut trekt dan het vaderland van de andere
negen-en-zestig? Zyn ze niet, wel beschouwd, nogal overtollig of zelfs schadelyk?
Is 't niet te vrezen dat ze, ónspecialiteitig mee-narrerende over winden en koeien mee-stem-

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

523
aant. aant.

mende, wat erger is! - den dilettant-specialist zullen óvernarreren, óverstemmen?
Komaan, ik wil goedig zyn, en al de valse specialiteiten die myn uitgever zo
boosaardig supprimeerde, verheffen tot wáre specialiteiten, tot inderdaad kundige,
in hun speciaal vak door-en-door bedreven personen... dan zelfs, en dan juist, vraag
ik of zy in de volksvertegenwoordiging on their right places zyn?
Ik geloof het niet.
Een goed militair zeeman die tevens de bosse heeft van bevelvoeren en
organiseren, behoort als right man aan 't hoofd van de vloot, en alléén, te staan.
Men mág zo'n schat niet bederven, door hem amalgamerend weg te stoppen onder
zeventig. Tegen zo'n alliage is 't edelste goud niet bestand.
De Tweede Kamer is immers geen kudde wyfjesschapen, waarvan men 't ras
verbeteren kan, door 't aankopen van een Thibetbok of Merino?
En zo'n ingevoerde hamel mag nog 'n flinke bel aan den hals dragen, terwyl de
Kamerras-verbeteraar by elke poging tot uitvoering van z'n speciaal mandaat, heel
beleefd verschoning en permissie moet vragen aan 't geacht schaap uit een of ander
kiesdistrikt, dat hy moeder wil maken van wat kunde.
Die laatste zinsnede is minder scherp dan men meent. Het gebeurt meer dat men
den naam dien ik geef aan een bestaande zaak, aanstotelyk vindt, terwyl ik beweer
dat de aanstoot behoorde gegeven te zyn door de zaak zelf, die vaak ruwer verwyt
meebrengt dan myn woorden. De niet-specialiteiten zien voorby dat zyzelf begonnen
zich tot nullen te maken door waarde te hechten aan de meningen der onnozele
Fritsjes.
En ook wanneer de speciale kennis van een lid inderdaad boven zo'n armzalig
dilettantisme verheven is, volgen er uit de verkeerde toepassing van 't right
place-stelsel allerlei ongerymdheden. Het drukken op de byzondere bevoegdheid
van den één immers sluit de betrekkelyke - soms volstrekte - ónbevoegdheid der
anderen in zich. De splitsing der intellektuele waardigheid van een vergadering, in
zoveel onderdelen als er speciale vakken in die vergadering vertegenwoordigd
worden, brengt haar waarde terug tot de onopgetelde cyfers der individuele
intelligentiën die men tot een som verenigen wilde, een poging altoos, waar-
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tegen de ongelyksoortigheid der delen zich logisch - en dus triumfantelyk - verzet.
Gegeven: een schaakspeler, een kannibaal, een schaatsryder en een hansworst,
die zich verenigen om viribus unitis iets beters te leveren, dan aan elk hunner in 't
byzonder mogelyk was. Meent men dat die Tweede Kamer van vier leden, beter
dan de schaakspecialiteit alleen, een nieuwe gambit-kombinatie zal tegenspelen?
Dat ze meer personen zal verslinden dan het tweede lid orberen zou wanneer hy
zich in eenzaamheid aan zyn vak van menseneten kon toewyden? Dat die leden 't
met hun vieren zouden winnen van nummer drie, in een kunstig beentjen-over? Dat
ze ons hartelyker zouden doen lachen dan de laatste, overgelaten aan z'n individuele
vis comica?
Ik vergis me. De komieke specialiteit moet te kort schieten by den kollektieven
indruk dien hy maken zou cum sociis!
En meer ongerymdheden! A is bekwaam in zeker vak, en erlangt dáárom en als
zódanig een plaats in de Volksvertegenwoordiging. Maar, ook vele anderen zyn in
dat vak bekwaam, en hebben dezelfde aanspraken als hy. Sommigen zelfs staan
als specialiteit hoger aangeschreven in de mening hunner kollega's die hierover,
als zeer speciale specialiteiten immers, het best kunnen oordelen. Waarom moeten
nu al die anderen - zyn erkende meerderen misschien - zwygen waar A spreekt?
Waarom geldt hún stem niet, en wel de stem van A? Ligt er niet iets onbillyks in,
één persoon voor officieel-wys te verklaren, en zoveel anderen buiten te sluiten,
die met gelyk of groter succes dan hy, het vak beoefenden waarin hem door z'n
verkiezing 't meester-diploom by uitnemendheid wordt uitgereikt?
We hebben... oorlog - schrik niet, lezer, ik fantaseer - we hebben oorlog met
Engeland. De oorzaak ligt in de haringvissery. Waarom nu één haring-specialiteit
in de Kamer? Heel Vlaardingen moet er in. Al wat haring vangt, kaakt, zout, eet,
koopt, verkoopt en kuipt.
De scholen - schrik weer niet, lezer, ik ga voort met fantaseren - de scholen
deugen niet. Waarom nu één schoolman in de volksvertegenwoordiging? Is er
waarlyk behoefte aan speciale voorlichters op die plaats, dan hoe meer voorlichting,
hoe meer specialiteit, hoe beter. Roep dan elken professor binnen, elken ma-
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gister, elken geleerde, elken msjeu, elken sekondant, elken schooljongen zelfs...
Meent men dat het de moeite niet lonen zou, aan kinderen te vragen wat er aan
't onderwys ontbreekt?
Men bemerkt dat de renommée van 't fabrieksmerk der brave hollandse boter
aan 't dalen is. Alweer fantasie, schrik dus nog niet. De beschreven vaders voelen
een leegte. Ze betrappen zich op gebrek aan verstand van boter. Het bedreigd
voorwerp, schuldig dan of miskend, moet in zyn rang hersteld, ne quid detrimenti...
enz. Spoedig een boterman! Daar is hy. X heeft verstand van de zaak. Zeer wel.
Maar... al de anderen die ‘in boter doen’? Al de anderen die 't in de vervalsing van
dat artikel nog verder brachten dan hy? Waarom niet ook hún een kussen
aangeboden? Met 'n plaatsjen er by, om er op te zitten, tenzy ze - wat ik niet
ongepast vinden zou - daartoe hun eigen botertonnetjes meebrengen, de dingen
immers waaraan ze de aanspraak op die kussens te danken hebben.
Indië gaat verloren - er is geen woord van waar, schrik dus nog altyd niet, ik stel
maar iets - Indiën is in de war... vry-arbeid... kultuurstelsel... algemene
ontevredenheid... ministeriële krises zonder eind... aardbevingen... overstromingen...
echtliberale meerderheid... allerlei ongelukken. Alzo: Specialiteiten voor!
Daar zyn ze. A kan kasi api zeggen. Hy is dus een halve Maleier, en the right
man. Maar... B heeft het gebracht tot 'n soendaas tjokot seuneuh, en C tot 'n
ongestameld javaans ndjaloek geni. Is 't nu niet hard voor die twee laatste letters,
dat ze A moeten zien plaats nemen in den tempel, terwyl zy worden buitengesloten,
zy en 't hele alfabet van de velen die 't nóg verder brachten in speciaal-kennis van
Indië? Moest niet eigenlyk ook de kat worden binnengeroepen van de naaister der
juffrouw wier grootmama's buurman eens zo specialiteitig droomde van iemand die
op 'n printje het portret had gezien van een doodgeboren wicht dat er misschien
eenmaal aan gedacht zou hebben hoe sommigen naar Indië kunnen gaan... als 't
geleefd had?
Dat ik in die duizend-en-een gesmoorde hoofdstukken me vergiste in de
lokaal-kapaciteit van de Kamer, kan waar zyn. Maar 't blyft even waar dat dit jammer
moet worden gevonden door
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ieder die meent dat zo'n vergadering, om aan haar roeping te voldoen, behoefte
heeft aan Specialiteiten.
En... nog meer ongerymdheid, nog meer schade, nog meer leugen!
Wie in haringzaken de behoefte aan een specialiteit staande houdt, en niet
genegen is heel Vlaardingen binnen te roepen, behoort uit de Vlaardingers een
keus te doen. Wie worden nu met deze keus belast? Experts? Zaakkundigen?
Geenszins. De specialiteit wordt uitgekozen door niet-specialiteiten, de bevoegdheid
wordt beoordeeld door niet-bevoegden, door kiezers.
Zy die zich in de volksvertegenwoordiging doen voorlichten door vakmannen,
vergeten gewoonlyk dat het niet altyd de sommiteiten in zodanig vak zyn, die door
leken worden waardig gekeurd de algemene zaak voor te staan. En, dat bovendien
juist zy die een vak met hart en ziel beoefenen, en 't daarin brachten tot iets
uitstekends, den minsten lust voelen hun persoonlykheid, die een zeer speciale
waarde heeft, in gemeenschap van goederen uit te huwen aan een vergadering,
welker gemiddelde waarde altyd beneden die van een middelmatig individu staat.
Dit laatste meen ik in myn Idee 9 overtuigend te hebben aangetoond.
Dat nu zodanig uitstekend individu, ook wat plicht en roeping aangaat, zich niet
zo onwaardig mag laten gebruiken, valt my in het oog. Maar aan sommige anderen
schynt deze waarheid niet zo duidelyk, en daarom zal ik trachten haar op te helderen
door de veronderstelde uitstekendheid by benadering te schatten in geldswaarde
of maatschappelyke positie. Stellen wy, dat er wryving van gevoelen bestaat over
Geneeskundige dienst, Hygiène, enz. en dat men alzo in de Kamer ernstige debatten
over die onderwerpen tegemoet ziet. By vakaturen wordt gewezen op de ‘juist thans
zo diep gevoelde behoefte aan een specialiteit’. De kiezers zien dit in. Er is een
geneesheer nodig. Geen heil buiten de medicynen alzo. Een koninkryk voor 'n
dokter!
Welken dokter moet men nu kiezen?
Den bekwaamsten, denk ik.
Wie beoordeelt die bekwaamheid?
Iedereen! Maar... niet iedereen kan dit beoordelen met grond. Men gaat te werk
naar den roep die er van een geneesheer uitgaat. Wie veel praktyk heeft, is
bekwaam. De geneesheer zon-
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der praktyk, is niet bekwaam. Dat dit kriterium hoogst onzuiver is, doet niet ter zake.
Men heeft geen ander. En bovendien, het mag niet gewraakt worden in kiezerszaken,
daar zodanige zeer inkorrekte waardering berust op 't zelfde beginsel waarmee de
hele kiezery staat of valt, op: meerderheid van stemmen.
De te kiezen specialiteit behoort dus iemand van naam te zyn, nietwaar? Een
dokter die door velen voor bekwaam gehouden wordt. Vraag eens aan geneesheren
die tot deze kategorie behoren, of zy hun ryke praktyk gelieven op te geven voor
de nogal twyfelachtige eer van 't lidmaatschap der Tweede Kamer? En ook zonder
te spreken van 't geldelyk verlies, het zou al zeer weinig getuigen van liefde voor
de wetenschap, indien zy zich op die wyze door een kiezersgril lieten aftrekken van
een beroep dat den welgezinden onder hen, roeping is.
De zeer voorname geneesheer bedankt alzo. De iets minder voorname tweepaardig nog altyd! - bedankt ook. De kabriolet bedankt. De chais bedankt. Ach,
de goeie lieve arme Tweede Kamer moet zich behelpen met deze of gene godheid
van lagere orde en te voet, die haar gebruikt om zo mogelyk langs chais, kabriolet
en koets op te klimmen tot wat renommée en praktyk. ‘M'n zieken zyn wat schaars,
zo redeneert de half-verongelukte, doch als ik een deftig M.P. achter myn naam
zet, zullen de patiënten wel komen opdagen.’ Daar ziet men dan 't
specialiteiten-beginsel op z'n kop staan. Niet de geneesheer is als zodanig nuttig
in de Kamer, maar 't kamerlid zit als volksvertegenwoordigende specialiteit voor 't
ziekbed. Hy licht z'n zeventig kollega's niet voor met geneeskundige kennis, maar
voelt met ambtelyker deftigheid dan vroeger den pols zyner zieken. Zyn
redevoeringen imponeren de geachte leden niet, al rieken ze naar de school - en
dit moet, want met dat doel is hy daar - maar wel maakt hy op z'n patiënten
hoogmogender indruk dan in de dagen van z'n kamerloosheid. In 't Parlement daalde
hy, zonder baat voor iemand, van eenheid af tot een zeventigste deel. Met
zeventigvoudige waardigheid daarentegen wreekt hy zich op z'n andere lyders...
die ook niet genezen, al zyn ze er nóg zo groots op, één dokter te hebben met het
vaderland.
Laat ons aannemen, dat de voor bekwaam gehoudene inderdaad in kennis zo
hoog staat als zyn inkomen schynt aan te wyzen, en
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tevens dat hy vervuld is van liefde voor de algemene zaak, zó zelfs dat hy desnoods
bereid wezen zou van die hogere inkomsten afstand te doen, om ten nutte des Volks
bezig te zyn. Hoe behoort in zodanig geval deze specialiteit te redeneren?
‘Er is in onze Volksvertegenwoordiging debat op handen over Hygiène,
Geneeskundige dienst, Akademisch onderwys in de fakulteit der medicynen, enz.
enz. Ik heb my op die zaken toegelegd, en vermeen - liever: en ben overtuigd - in
staat te wezen over dat alles inlichtingen te geven die van nut kunnen zyn voor de
beraadslagingen. Men biedt my een plaats in de Kamer aan. Is het nu, in het belang
der zaak, myn plicht die betrekking aan te nemen? Wordt de door my verkregen
kennis het voordeligst aangewend in of buiten die Kamer? Dát is de vraag.’
Ik beweer dat de bekwame specialist, na zich deze vraag ernstig te hebben
voorgelegd, geen annihilerend lidmaatschap aannemen mág. Hy mág zyn kennis
niet versplinteren. Hy mág het deel der wetenschap, waarover hy te beschikken
heeft, niet onderwerpen aan reglementen van orde, aan konventionele
parlements-usantiën, aan wanbegrippen over partyplicht. Hy mág de religie van zyn
vak niet blootstellen aan de schande van een stryd met onkundigen, waaronder er
zyn die op toevallig ambtgenootschap het recht gronden van onbeschaamdheid.
Hy mág dit niet, en... 't geschiedt ook niet! Want... wie inderdaad als specialiteit
bekwaam is, bedankt. Hy komt, na de vragen die hy zich - altyd in het belang der
zaak - voorlegde, tot de slotsom dat hy zyn talenten, zyn kennis en z'n bekwaamheid
het voordeligst aanwendt door het individueel verkondigen van wat hy ter zake
dienstig oordeelt. Hy biedt de vruchten van z'n arbeid aan volk en vertegenwoordiging
beide, en wacht...
Wyst men daarop zyn slotsommen af? Mislukt hem 't gepoogd overplanten zyner
denkbeelden? Welnu, dan juist blykt hem dat hy zichzelf, zyn arbeid en zyn ‘Publiek’
- in en buiten de Kamer - goed beoordeeld heeft. De specialist die, ongestoord
arbeidende met al de kracht ener alleenstaande individualiteit, geen bres beukte in
den dikken muur van algemene onkunde, zou waarlyk dien muur niet hebben
omgeworpen, indien hy de kracht van z'n geest had verwaterd door oplossing in
een onevenredig-groot aantal delen... ánderen geest.
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Dit laatste beeld is weer onjuist, en te flauw voor de zaak die ik daarmee wil
kenschetsen. De invloed namelyk van den specialist wordt niet alleen verzwakt en
verlamd door zyn opgaan in een groot heterogeen geheel, maar die invloed wordt
door tegenwerking vernietigd, of althans dit kán het geval zyn. De mogelykheid
bestaat dat een nuttige waarheid die kans had op bevruchtend doordringen, voor
langen tyd verloren gaat, óf omdat zy een lid der Volksvertegenwoordiging tot
ontdekker had, óf omdat ze in die Vertegenwoordiging werd verkondigd. En hierop
doelde ik enige bladzyden geleden, toen ik klaagde: nog meer schade, nog meer
leugen! Dat immers het smoren van waarheid leugen in de hand werkt, zal wel geen
betoog behoeven.
Ik verdedig van 't nu volgend voorbeeld alleen de strekking, en geenszins de zeer
willekeurig gekozen stellingen.
Een geneesheer, inderdaad sommiteit in de wetenschap, heeft zich laten
verschalken. Hy verlaat zieken en studeercel, en neemt zitting in de Kamer. Na
moeilyke inspanning en veel speciale studie is hy in het bezit geraakt van een of
meer der volgende - door my slechts voor 'n ogenblik als zodanig aangenomen waarheden:
dat de volksvoeding slecht is,
dat de kazernering van de militairen veel te wensen overlaat,
dat de hospitalen niet deugen,
dat de vaccine nadelig werkt op de gezondheid,
dat er fouten zyn in de wettelyke regeling der prostitutie, of wel dat de hele
wettelyke regeling op dat stuk een fout is, enz. enz. Hy was op het punt de resultaten
zyner wetenschap en ervaring neer te leggen in een uitgebreid werk. Daar komt
men hem storen met z'n verkiezing. Nu behoorde hy te antwoorden: ‘Lieve mensen,
ik heb waarlyk geen tyd voor zulke dingen, voorziet u elders!’ Maar we stelden reeds
dat het verschalken ditmaal gelukt. Zelfs de goede Homerus slaapt nu en dan. Onze
voorlichter laat zich dus de ‘keuze zyner medeburgers - waaronder geen enkele is,
dien hy 't geringste stemrecht zou toekennen in zyn onderzoekingen! - welgevallen’.
Verkeerd redenerende, hoopt hy zyn verkregen kennis aan te wenden in dien
nieuwen werkkring.
Maar... die werkkring omvat ook andere zaken dan waarmee
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hy zich zich zo religieus bezighield. Men tracht hem te werven voor - of tegen tariefsherziening, vry-arbeid, kadaster-revisie, schoolwet, afschaffing van tienden,
pantser-fregatten, linie-verdediging, kieswet-verandering, enz. enz. Onze arme
geleerde voelt dat hy in een maalstroom geraakt is, waarby hy de vruchten zyner
korrekt-wetenschappelyke nasporingen niet plaatsen kan. Zyn nieuwe omgeving
waardeert zyn vorigen arbeid niet. Het is haar niet om waarheid te doen, maar om
een stem.
Dit is hem wel 'n grote teleurstelling, maar... och, onze naieve onderzoeker
beleefde niet geheel ongeschonden de laatste twintig, dertig jaren. De modewoorden
‘behoud, liberalisme, reaktie, verblinding der tegenparty - die 't altyd glad mis heeft
- ministeriële krisis, periodieke ondergangen van 't vaderland’ enz. drongen tot z'n
studeervertrek door. Wel stuitten hem vroeger, als ruwe vloeken den vrome, al die
vage uitdrukkingen, hem die de godsdienst van 't exakte beleed, maar men is nooit
straffeloos een kind van z'n tyd. Hy wyst al die Kamerpraatjes niet af met de
minachting die ze verdienen, en die dan ook werkelyk gevoeld wordt door den zeer
enkele die trouw bleef óf aan gezond verstand, óf aan de vak-religie waardoor by
sommigen zo eigenaardig de rol van 't geweten vervuld wordt. Maar dit zyn
uitzonderingen.
In weerwil van dat alles herinnerde hy zich iets op 't gemoed te hebben. ‘De
volksvoeding, m'nheren...’
Wie luistert naar zó iets! De kwestie aan de orde is, of de dikke yzeren platen
waarmee men waarschynlyk onze schepen onbruikbaar maakt, en zéker de marine
bederft, uit Engeland of uit Frankryk moeten ontboden worden? Dat is wat anders
dan eiwit en proteïne!
Zeer wel. De arme man tracht met geduld en berusting die pantserplaten te
doorboren, en zwygt. Neen, erger, hy stemt mee met de clique waartoe hy zich
verbeeldt te behoren, omdat ze hem 't uitzicht opende ook eens naar hém te luisteren.
Maar... eerst die pantser-historie. Passez-nous la rhubarbe, nous vous passerons
le séné!
‘De kazernering der troepen...’
Lieve hemel, hoort hy dan niet dat we bezig zyn met Eredienst? De vraag ‘aan
de orde’ is, of goddelyke dingen, voortaan te
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zwak om alleen te staan, by financiën of binnenlandse zaken moeten worden
ingedeeld? De Israëlieten beweren, de Katholieken geloven, de Protestanten
protesteren...
In 's hemelsnaam! De huisvesting der troepen moet wachten tot de res divinae
gekazerneerd zyn.
‘Maar de hospitalen dan...’
Hospitalen hier, hospitalen daar... de heren zyn bezig met 'n Noordzeekanaal.
Dát is ‘aan de orde’. Hospitalen by 'n volgende gelegenheid
En onze patiënt - helaas, vroeger was hy zélf geneesheer! - moet z'n lydende
hospitalen laten wachten.
‘Wat de koepokstof aangaat, myne heren...’
Er wordt vandaag niet ingeënt. De Kamer is bezig met de posteryen. ‘Aan de
orde’ is de vraag hoe 't stelen van brieven kan voorkomen worden?
De tegenstander der vaccine - hy is dus vooral tegenstander van gedwongen
vaccinatie - schikt zich alweer. Hy stelt z'n verlossing uit, en rekommandeert zich
voor wat gelegentliche aandacht op de zaken die hy behandelen wil, door zich
gedwee te laten inenten met postery.
‘Wat de prostitutie aangaat...’
Sjt! Over zulke dingen wordt hier niet gesproken. On se respecte!
Daar zit nu de man met al z'n kennis, met al z'n geleerdheid, met al z'n specialiteit!
Hy betreurt den tyd toen hy alléén was met z'n streven naar waarheid, en geen
andere beletselen kende, dan die uit den aard der behandelde zaak voortvloeiden.
Maar... eindelyk toch komt het tydstip waarop hy zo lang wachtte. Na 't doorlopen
van allerlei kursus in zaken die hem vreemd waren, en waarin hy zo goed mogelyk
zich richtte naar 't voorbeeld van wien hy aanzag voor specialiteiten in hun vak - de
onnozele! - roept men hem op tot verkondiging...
Hy is gereed. ‘De huisvesting der troepen alzo...’
Alweer mis! Heeft men ooit dommer, onbruikbaarder schepsel gezien dan zo'n
geleerde! Daar zou hy waarlyk den minister die gesteund moet worden, een
brandhout voor de voeten gooien, of: den minister die vallen moet, steunen!
Zo wordt alles gesmoord, vernietigd. Waarheid, vrucht van ge-
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moedelyk onderzoek, religie der wetenschap, hospitalen, volksvoeding, vaccine,
prostitutie... neen, nu zeg ik een woord te veel, één woord.
De zaken kunnen zich evenwel anders toedragen. Variis modis male fit. Stellen wy
eens dat de thesis die onze specialiteit te bepleiten heeft, ten laatste wél ‘aan de
orde’ komt, en dat het geoorloofd is haar te behandelen. Hy spreekt. Men luistert
naar hem. Men geeft hem de eer die hem als bevoegde toekomt.
Wie geeft hem die eer? Wie luistert?
De Kamer?
Geenszins. Slechts het gedeelte der Kamer dat de verkondigde nieuwe leer kan
gebruiken in 't program van den kinderachtigen partystryd. De waarheid wordt niet
ingehaald om haarzelfs-wil, maar om haar opportuniteit als oorlogswapen. De
bekwame specialist bedroeft zich over 't misbruik dat hy ziet maken van zyn arbeid,
en gevoelt dat elke leugen, wanneer ze maar gelyke partydienst doen kan als de
door hem gevonden waarheid, even welkom als deze zou geweest zyn.
Doch, meent men, zyn mededelingen zyn nu eenmaal aangehoord... ze zullen
doordringen?
O zeker. Het staat in de macht van geen Parlement ter wereld, de waarheid op
den duur te smoren. Maar ik blyf beweren dat de verkondiging op die plaats haar 't
licht doet zien in zeer nadelige konditiën. De onvervalste verspreiding wordt
tegengewerkt en vertraagd door de lokaaltint van pseudo-staatkundige tendance
die onafscheidelyk is van elke parlementaire handeling.
Het doet er voor den eis van myn betoog volstrekt niet toe, of de wetenschappelyke
mening van onzen bekwamen specialist samenvalt met de belangen der
meerderheid, of met die van 't ander deel der vergadering. De hulde dergenen in
wier kader zyn opiniën passen, heeft minder waarde dan wanneer z'n ontdekkingen
waren gepubliceerd zonder politieken bysmaak. En... de tegenwerking der andere
party is hevig. Dit nu op zichzelf ware geen schade. Maar die hevigheid openbaart
zich ten koste van de waarheid. En dat schaadt wel!
- Hoe, gebreken in volksvoeding, in kazernering, in prostitutie? Onder den minister
dien wy steunen? Dat mag niet waar zyn!
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- 't Is inderdaad hard, maar... wie zal hem tegenspreken? Hy is een alom voor
bevoegd gehouden... specialiteit!
- Zoveel te beter! Ook wy weten met zulke dingen te goochelen. Er is een vakature
voor 't distrikt X, Y, Z. Aan specialiteiten is ook aan ónzen kant geen gebrek...
Waarlyk, weinig tyds na z'n optreden ondervindt onze Goliath dat men hier of
daar 'n Davidje wist op te sporen - liefst een zeer kleintje - die juist niet altyd behoeft
te overwinnen, als hy maar goed genoeg slingert om zeker soort van kamprechters
te doen menen, of gelegenheid te geven tot het voorwenden van de mening, dat hy
den reus vlak voor z'n kop heeft getroffen.
Hoe dikker de laag van onbeduidendheid, die men doorboren moest om de nieuwe
specialiteit aan 't licht te brengen, hoe onvoordeliger de toestand wordt van den uit
zyn kring gerukten apostel. Hy gevoelt dat men hem verlaagd heeft tot vechthaan,
en dat hy zich en spectacle geeft. De leken staan er by met de handen in den zak,
en wedden. Ze voelen niets van de pyn des meesters, die diep gewond wordt, niet
door de slagen die hem de leerling toebrengt - ze treffen niet! - maar door 't
vernederend besef dat hy zich heeft laten verlokken tot derogerenden stryd. Hy
moet het aanzien dat onbevoegden zyn tegenstander den palm der overwinning
toekennen, of - niet minder bitter! - ondervinden dat even onbevoegden wel willen
erkennen dat hy dien tegenstander verslagen heeft, en mag eindelyk nog van geluk
spreken, indien de parlementaire konveniëntie van 't ogenblik hem den byval
verzekert van de meerderheid. Maar... ook dit zelfs kan wel eens veranderen na de
herkiezingen in Juni! De specialiteit der 3de, 7de, 1001ste klasse integendeel, wint
altyd, ook al werd hy moralement parlant platgebeukt weggedragen van 't slagveld.
Hy die, buiten de Kamer, volgens de schatting der vakgenoten, onwaardig zou
geweest zyn de schoenriemen des meesters te ontbinden, geniet nu reeds door
den stryd-zelf - hoe ook de uitslag zy - groter eer dan in gewone omstandigheden
het loon ener overwinning wezen zou. Hy hyst zyn onbeduidendheid aan de hoogte
van z'n tegenstander op, die op zyn beurt hem niet mag terugzenden naar de school,
omdat hy ditmaal niet te doen heeft met de nietige persoonlykheid van den adept van den dilettant misschien - maar met die
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andere nietigheid welke men in de dieventaal der parlementen gewoon is: het ‘geacht
lid’ uit... een-of-ander te noemen.
Bezit nu 't ad hoc binnengeroepen vechtkuiken de gaaf van ‘mooipraten’ of al
ware het zelfs van ‘goed-spreken’, dan is de zaak nog erger. En: dit is meestal het
geval, omdat het uit den aard der zaak voortvloeit. By 't opsporen immers van iemand
die de gevreesde bekwame specialiteit moet neutraliseren, is welsprekendheid - zo
noemen ze dat, en ik zal hierop terugkomen - 'n eerst vereiste. Hoe hoger Goliath
uitsteekt, hoe meer steentjes onze David-Demosthenes moet kunnen bergen in z'n
mond. Hoe minder wetenschap, hoe meer redevoering. Hoe minder kennis, hoe
meer misbruik van taal. Hoe minder innerlyke waarde, hoe meer cant.
Ligt het nu niet in de rede, dat onze andere specialiteit, hy dien we voorstelden
als inderdaad uitstekend, berouw voelt dat hy zich en zyn waarheidsreligie blootstelde
aan zulke vernederingen? Moet hy niet telkens neiging voelen den stryd te ontwyken,
als zyner onwaardig? Begrypt men niet, dat hy slechts met moeite zich weerhoudt
van het uiten der klacht: ‘Gy, geachte leden die myn woorden toejuicht of afkeurt,
ik wenste dat ge leerdet wat toejuiching of afkeuring waard is. Voor u allen is plaats
op andere banken dan van deze Kamer... ik wacht u by myn lessen. Wat u betreft,
geacht lid uit Snaterburg, die me zo heel in 't byzonder tegenkakelt, om by die lessen
te worden toegelaten, stel ik u voor, een-en-ander af te leren. En hiermee heb ik de
eer de heren te groeten.’
Wel zeker! Hy gaat naar huis, en zoekt een ander veld ter bezaaiing. Als oprecht
waarheidzoeker is hem lof en tegenspraak beide welkom. Maar 't moet de waardige
lof zyn die aanmoedigt en kracht geeft tot voortgaan, niet de onbekookte
‘mooivindery’ van bevooroordeelden. De tegenspraak die hy gaarne uitlokt als
onmisbaren graadmeter van zyn oordeel, behoort te leiden tot ontwikkeling. Hy voelt
zich en zyn zaak te goed voor 'n redeloos gekibbel, dat hém afmat, den indruk zyner
redeneringen uitwist, en den stand der behandelde zaken verwart. Dit alles moge
nu en dan voldoen aan de eisen ener zogenaamdstaatkundige party, het past niet
in 't program van den waarheidzoeker.
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Ik laat nu daar, in hoeverre dit alles anders wezen zou, indien... onze parlementen
anders waren. Dit behoort niet volstrekt tot myn tegenwoordig onderwerp, al zy het
dan dat de wanbegrippen over het nut van specialiteiten het hunne bydragen tot
het laag gehalte onzer Volksvertegenwoordiging. Daartoe evenwel werken ook
oorzaken mee, die tot een heel andere kategorie van dwaling behoren, dan
waartegen ik in dit geschrift te velde trek, en die ik dus nu voorbyga.
Men zou me kunnen tegenwerpen dat de bekwame specialist niet juist altyd een
onwaardigen tegenstander behoeft te hebben, en vragen of er dan ook geen nut te
trekken is uit een debat tussen ebenbürtigen?
Elders, ja. Maar in de Kamer niet. De pseudo-politieke atmosfeer bederft al wat
haar inademt. De man van wetenschap gevoelt dit, en tracht zich aan dien invloed
te onttrekken. Zodra hy in zyn tegenstander een hem waardigen kampvechter erkent,
zal hy hem liever uitnodigen tot het kiezen van een geschikt terrein, dan hem en
zichzelf ten schouwspel te geven aan een publiek dat het bywonen van den stryd
niet waard is. Deze ridderlyke afkeer van dorperheid wordt nog ondraaglyker, zodra
de kampioenen het besef opdoen dat hun plebs niet alleen onbevoegd is tot het
beoordelen van de kracht of juistheid der toegebrachte slagen, maar dat het
bovendien er op aast hun beider eruditie te gebruiken als oorlogsmiddel in een stryd
waarmee de wetenschap niets gemeen heeft. De vernedering is dan voor beiden
onduldbaar, waaruit dus vanzelf volgt dat wy op zodanig schouwspel zelden - ik
durf zeggen: nooit - onthaald worden. En hiermee wordt alzo de stelling bewezen
dat de inderdaad bekwame specialiteit het lidmaatschap in de Kamer niet dan
onbedacht aanneemt, en in dat geval slechts voor zeer korten tyd behoudt.
De schaarste van uitzonderingen op dezen regel gedoogt niet dat het aanwezen
van twee uitstekende specialiteiten in één vak, frequent kan zyn op de banken der
Volksvertegenwoordiging. Doch al ware dit anders, dan nog en dan alweer zou 't
getuigen tegen de toepasbaarheid van 't specialiteiten-stelsel, dewyl in zodanig
geval andere speciaalvakken te schraal zouden bezet wezen.
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Aannemende immers, dat byv. de marine door twee specialiteiten werd
vertegenwoordigd - hoger aantal zou de onevenredigheid nog doen stygen - dan
volgt hieruit dat veel andere vakken van kennis en wetenschap onvoldoende of in
't geheel niet gerepresenteerd worden, en wel om dezelfde reden die myn uitgever
bewoog die duizend-en-een vervelende hoofdstukken te schrappen.
Twee zulke marine-specialiteiten zullen gewoonlyk bestaan uit twee... Fritsjes.
Zelden uit één admiraal van de soort als die ik liever aan 't hoofd van de vloot zag,
met één Fritsje tegenover hem. En nooit uit twee admiralen van dat gehalte. Mocht
dit laatste par impossible het geval eenmaal wezen, dan kan men verzekerd zyn
dat de een met monitors dweept, en dat de ander, op 't voorbeeld van den Amerikaan
Ferragut, zich schamen zou ‘to fight on the bottom of a teakettle’. In één zaak
evenwel zullen die heren 't eens zyn, in tegenzin elkaar te enteren voor 't plezier
van zes dozyn landkrabben die geen marlpriem kunnen onderscheiden van 'n
borduurnaald.
Doch, zullen sommigen menen, het nut der debatten tussen specialiteiten in de
Kamer gaat misschien niet geheel teloor. Ze worden ook buiten de Kamer gehoord...
Niet zo goed als wanneer ze buiten die Kamer gevoerd waren, in welk geval de
onderwerpen grondig, monografisch, en van politieke ‘smetten vry’ konden behandeld
worden. Deze drie epitheta namelyk duiden de tegenstelling aan van de
belemmeringen in de Kamer, die ik trachtte te schetsen.
Wie overigens, ter verdediging van het nut der specialiteiten in een parlement,
zich beroept op de mogelykheid dat niet alles verloren gaat wat ze daar ten beste
geven, heeft toegestemd wat ik bewyzen wilde.
Ik mag dit kapittel niet sluiten zonder de opmerking dat de gegrondheid myner
overtuiging op dit stuk gestaafd wordt door de Geschiedenis. Nooit dan in de tyden
van voorbygaande beroering waren zeer uitstekende mensen - dusgenaamde ‘grote
mannen’ - leden ener politieke vergadering. In dit feit ligt de resumtie der oorzaken
waarom ook gewoon-uitstekende mensen - vak-specialiteiten - niet op hun plaats
zyn in een volksverte-
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genwoordiging. Zodanig kollege geeft aanhoudend blyk, niet zozeer te beantwoorden
aan de roeping om capaciteiten aan te werven - wat dan toch, oppervlakkig
beschouwd, de eis wezen zou - dan wel om te voorzien in de behoefte aan een
terrein waarop middelmatigheden voor capaciteiten kunnen doorgaan. Wie veel
bezit, associeert zich niet. En wie inderdaad iets is...
- Nietwaar, 'n mens moet iets zyn, roept men ons uit den hemel toe...
We herkennen de stem des zaligen Barons van 't Een-of-Ander. En we geven
hem volkomen gelyk. Een mens moet iets zyn. Zeker, zeker, men moet iets zyn!
Maar juist daarom komt het me voor, dat iemand die inderdaad uit zichzelf iets is,
zich geen moeite hoeft te geven schynbaar iets te worden, door het opgaan in
anderen die op hun beurt zich slechts verenigden om niet, ieder alleen staande,
volstrekt niemendal te wezen.
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MVII
Onder de talloze invloeden die de maatschappy beheersen, zyn er vele die wy óf
in 't geheel niet kennen, óf waarvan wy ons slechts zeer onvoldoende rekenschap
geven. De algemene oorzaak van dit verschynsel zal wel traagheid zyn, maar ik
meen de meer onmiddellyke aanleiding te vinden in onze... specialiteit van
aardbewoners. We zyn zo gewoon geraakt aan 't waarnemen of ondergaan van de
uitvloeisels, dat we zelden ons opgewekt voelen om onderzoek naar de bronnen te
doen. 't Is dus hier alweer - als by die bakkers in Hoofdstuk zoveel - de
levenslangheid waarmee wy ons vakje van aardbewoners uitoefenen, die ons van
't nasporen der causae rerum terughoudt, en hierom staat gewoonlyk ons begrip
nog lager dan onze kennis, die... ook te wensen overlaat.
Wanneer een onzer op de maan aanlandde, en daar wezens aantrof die
belangstelden in kennis, zoud-i waarschynlyk in z'n nieuwe omgeving doorgaan
voor byzonder bevoegd om inlichtingen te geven omtrent aardse zaken. Maar weldra
zou hem blyken dat een seleniet meer vragen kan dan tien telluriërs weten te
beantwoorden. En dit niet alleen ten opzichte van inderdaad onoplosbare
vraagstukken, of ook van die welke slechts by sommigen voor moeilyk doorgaan,
maar zelfs in zaken die geenszins buiten z'n begrip liggen. Telkens zoud-i zich
moeten verwyten gedurende z'n vorige loopbaan zo weinig acht te hebben geslagen
op 't verband tussen oorzaak en gevolg, en by 't minst besef van eerlykheid ware
hy weldra genoodzaakt z'n ontslag te vragen uit de betrekking van vraagbaak. De
primitiviteit der leken die hem aanzagen voor professor, zou zich openbaren in
allerlei vragen welke hy nooit zichzelf voorlegde niet alleen, maar die hem ook op
z'n eigen planeet nooit waren gedaan door onkundigen, vertrouwd en verzoend als
ze waren met hun gebrek aan begrip. Een vry algemene hoofdindruk van zo'n
ontmoe-
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ting zou bestaan in de overtuiging dat-i vroeger zeer veel meningen had aangenomen
als op rede gegrond, terwyl hy nu zou moeten erkennen dat ze slechts berustten,
óf op stilzwygende overeenkomst - konventie - óf op voorbedachtelyke en
uitdrukkelyke versiering, op 'n gemakshalve als wáár aangenomen maar onbewezen
en vaak onjuiste stelling, in één woord: op fiktie. Onder deze konventiën en fiktiën
bekleden onze meningen over bevoegdheid 'n eerste plaats. By nauwkeurig
onderzoek zal gewoonlyk blyken dat we telkens deze hoedanigheid toekennen aan
personen die daarop niet veel meer aanspraak mogen maken dan zo'n verdwaalde
aardbewoner die op de maan benoemd werd tot adviseur.
Dat de hier bedoelde onjuistheid van schatting, met al de fouten die er uit
voortvloeien, nooit geheel kan vermeden worden, ligt in den aard der zaak. De
meeste punten van rechtsbegrip en zedelykheid immers, ja zelfs de meningen over
eigen of algemeen belang, berusten op konventie, en dit zal wel zo blyven, zolang
't ons niet gegeven is door te dringen tot de eerste oorzaak der dingen. Altyd stuiten
wy in onze nasporingen op 'n stelling die - zoals de axioma's in wiskunde, maar met
minder recht - voetstoots moet worden aangenomen, op straffe van onmogelykheid
om dóór te redeneren. Dit verschoont evenwel de lichtzinnigheid niet, waarmee wy
ook zulke onwaarheden vaststellen, die zeer goed hadden kunnen vermeden worden
zonder ons 't verlies van 'n bruikbare konklusie te veroorzaken. Het is waar dat wy
in sommige gevallen aan zeker vertrouwen op konventionele bevoegdheid behoefte
hebben, geenszins omdat dit den wysgeer nader brengt aan waarheid, maar omdat
de maatschappelyke orde soms vereist dat 'n twyfelachtige zaak op wettelyke wys
worde vastgesteld. Dit onderscheid tussen de doeleinden der wysbegeerte en de
belangen van de maatschappy, wordt - heel onwillekeurig voorzeker, maar nogal
duidelyk - erkend door de Wet. Zy verbiedt den rechter uitdrukkelyk: recht te
weigeren, dat is: géén uitspraak te doen in de geschillen die aan z'n oordeel worden
onderworpen. Hy moet beslissen tussen ja en neen, tussen aanklacht en verdediging,
tussen zwart en wit, plus en minus, zyn en niet-zyn. Hy mag niet twyfelen, mag z'n
oordeel niet opschorten, mag niet bescheiden wezen - 't geen hier
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in veel gevallen zeggen wil: niet eerlyk - hy is eens-voor-al veroordeeld tot weten.
Op wysgerig terrein zou deze verplichting 'n ware zotterny wezen, wanneer niet op
even wysgerige gronden kon worden aangenomen dat we behoefte hebben aan
zeker soort van dwaling. De natuurkundige dien men vragen zou, waarom alle stof
streeft naar vereniging, mag betuigen dat hy 't niet weet, maar 'n Rechter is verplicht
zich te houden voor alwetend en onfeilbaar, of... zich aan te stellen alsof hy zich
daarvoor hield. Waar-i soms inkompetentie aanvoert, mag en moet ze gegrond
wezen op een of ander wetsartikel dat z'n jurisdiktie bepaalt, nooit op z'n
onwetendheid in 't algemeen, of z'n gebrekkige kennis der byzondere zaak die aan
z'n oordeel onderworpen werd. Veel minder nog op z'n zedelyke onvolkomenheid
die hem zou kunnen verlokken tot toegeven in partydige liefde of haat. Het is dan
ook om redenen van dezen aard dat algemene wysbegeerte, d.i. 't streven naar
waarheid, zo dikwyls lynrecht tegenover de eisen van een ‘vak’ staat. Maar 't ideaal
van volkomenheid dat we moeten trachten te bereiken, noopt ons dit verschil in
opvatting zoveel mogelyk te verevenen. Het is daarom onze plicht geen certifikaten
van bevoegdheid uit te reiken aan valse specialiteiten, en vooral niemand tot
specialiteit uit te roepen, die zeer in 't byzonder ónbevoegd is. Dat 'n Rechter in
wiens uitspraak we genoodzaakt zyn te berusten, niet altyd rechtspreekt, is nu
eenmaal de verdrietige waarheid, maar onzinnig zou 't wezen, daarom by voorkeur
den zodanige tot rechter te benoemen, van wien niets of weinig anders ware te
wachten dan ónrecht. Onder biljartspelers bestaat de gewoonte, by verschil van
mening over 't aantal behaalde punten, zich te onderwerpen aan de uitspraak van
den markeur ‘die 't weten moet’. Onze eerbied voor 'n rechterlyke uitspraak heeft
geen steviger grondslag dan dit ‘voor bevoegd houden’ van 'n dromerig jongetje.
Toch verbeeld ik me dat 'n wakkere, oplettende - en vooral 'n intègre! - markeur te
verkiezen is boven 'n slaapkop of 'n bedrieger. Wil men deze vergelyking omtrent
de kracht en de strekking van konventionele bevoegdheid verder uitstrekken of
hoger opvoeren, dan wys ik op 't zeer rationele katholieke leerstuk der pauselyke
onfeilbaarheid, 'n dogma dat gewoonlyk verkeerd wordt voorgesteld door protestanten
en protesterende ka-
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tholieken, twee soorten van dissidenten die middel vonden om de ongerymdheid
van de gelovery op te voeren tot hogere machtsverheffing. De tegenwerpingen:
‘hoe kan een aan allerlei menselyke onvolkomenheden onderworpen mens onfeilbaar
wezen?’ en: ‘wat al pausen die dwaasheden begingen, of zelfs misdaden!’ houden
geen steek. Het is voor den gelovigen katholiek die de eenheid der kerk bewaard
wil zien - en juist dit is de eis van 't katholicismus - de vraag niet, of zekere persoon
dien men paus maakte, dwalen kan, maar: of men niet tot handhaving van dien
eigenaardigen eis der kerk, behoefte heeft aan... 'n markeur, wiens konventioneel
gezag den vrede onder de spelers bewaart? De protestantse wyzigheden op dit
punt komen vry bespottelyk voor in lieden die eerbied hebben voor allerlei apokriefe
dokumenten, voor de wartaal van dezen of genen profeet of apostel, en die zich
deemoedig buigen onder de uitspraken van Calvinus, van Luther, van den
Heidelberger, van de Dordtse Synode. ‘Wy niet, roepen hier de modernen, wy
erkennen slechts als waarheid wat wyzelf onderzochten en inderdaad voor waar
erkennen.’ Deze betuiging zou 'n gelukwens waard zyn, wanneer ze in allen opzichte
met de werkelykheid overeenkwam, en als ze niet geuit werd door mensen die toch
in 't maatschappelyk leven telkens zeer katholiekelyk hun mening onderwerpen aan
de opinie van deze of gene specialiteit, zonder nog daarby zich te kunnen beroepen
op traditie, op piëteit, op behoefte aan eenheid en tucht, of wat dies meer zy.
De eerste modellen van opgedrongen bevoegdheid waarmee wy in 't leven te
doen krygen, zyn natuurlyk de ouders. Zy zyn 't die de kinderboekjes kopen en de
onderwyzers kiezen, en worden waarschynlyk dáárom in sommige opvoedkundige
werken zo walglyk gevleid. De lezer staat verbaasd over al de wysheid en al de
deugd van Vader en Moeder, die 'n kind volgens die werkjes in z'n binnenkamer te
aanschouwen krygt, en behoorde verwonderd te zyn daarvan zo weinig waar te
nemen in de maatschappy. Papa en Mama stelen niet, vloeken niet, liegen niet,
twisten niet, snoepen niet, lasteren niet, en gooien geen glazen in. Of ze de
specialiteit van onmenselyke bravigheid zó ver dryven dat ze niet eten en drinken
ook, is me nooit gebleken, maar me dunkt het hoort er zo by. En... de kunde! Papa
weet alles.
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Hy is de ‘bevoegde’ persoon om alle geheimenissen op te lossen, alle duisterheden
te verklaren. Niets weet-i niet, precies 'n rechter! Maar, lieve mensen, ziet eens om
u heen, en let eens op al de vaders die in hun binnenkamer benoemd werden tot
specialiteiten in volkomenheid! Het kind - dat niet om zich heen ziet, en dit dan ook
nog niet kán - schikt zich, en vervalt van de ene specialiteit in de andere. Want
weldra neemt de onderwyzer z'n niet zeer bescheiden plaats op den troon der
volmaaktheid in. Daarop volgt de dominee, de ‘bevoegde’ persoon alweer om te
vertellen wie, wat en hoe God is. Hy weet dit precies, want... hy is specialiteit in
onbegrypelyke dingen. 't Is z'n ‘vak’.
Aldus voorbereid om genoegen te nemen met het leunen op onvaste steunsels,
treedt de jonge mens de wereld in, en zou 'n Herkules van zelfstandigheid moeten
wezen om vertrouwen te weigeren aan de talloze voorgangers die hem als ‘bevoegd’
worden aangewezen. Bovendien, wat zou hem tot wantrouwen opwekken? De
verkeerde begrippen die hy ontmoet in de Maatschappy, werden ook gedoceerd
door de speciaal-bevoegden die deze Maatschappy aan 't hoofd van haar akademiën
plaatste. Die akademiën bevestigden wat er onderwezen werd op de school. En die
school was redelyk homogeen met de kinderkamer. Zeker, zeker, de specialiteiten
in ‘bevoegdheid’ vormen 'n keten die van 't allerlaagste tot het hogere, hoge en
allerhoogste loopt. Bakers, geneesheren en professors zyn 't volmaakt eens in hun
afschuw van de luchtbeweging die ze brandmerken met den vreselyken naam van
‘tocht’. De staatsdienaars in hun redevoeringen, en zelfs de Vorsten op hun troon,
stellen zich even kundig aan, even edelmoedig, even rechtvaardig en even zedelyk
als de heren Eerhart en Goedman uit de kinderboekjes. Wie aan de praatjes van
al die vorsten, bakers, staatsdienaren en dokters geen geloof slaat, is 'n ketter. Maar
de jongeling die zo-even de maatschappy intrad, denkt niet aan de mogelykheid
van verzet, ternauwernood aan oorbaarheid van twyfel. Gebiologeerd tot stompzinnig
berusten, raakte hy zo gewoon aan 't meegaan met anderen, dat-i z'n eigen
denkvermogen liet braak liggen. De stad zyner inwoning komt voor rekening van
Burgemeester en Wethouders, die wel verstand zullen hebben van
gemeentebelangen, want... ze zyn de bevoegd-verklaarde personen. De
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Landsregering? Wél, daar is de Koning voor... 'n specialiteit van geboorte. Daar zyn
de Ministers voor... specialiteiten van 't goddelyk parvenir. Daar is de
volksvertegenwoordiging voor, specialiteit van... ik weet niet wat, maar ‘bevoegd’
is ze, o gewis! Want de Wet verzekert het ons, en die Wet werd gemaakt door
specialiteiten van gelyke bevoegdheid als de bevoegd-verklaarde vergadering zelf.
Wie dáárna nog twyfelt!
Er blykt alzo dat wy in dat alles - en in 't laatst genoemde zeker 't minst niet! - te
doen hebben met een der fiktiën waaraan onze Maatschappy zo ryk is. Reeds in
den aanvang myner Ideeën wees ik op de eigenlyke strekking van 't
vertegenwoordigend Regeringsstelsel. Het tellen van stemmen - iets als 'n
zonderlinge poging om intelligentie, kunde, goede trouw, vaderlandsliefde, e.d. te
onderwerpen aan den eersten hoofdregel der rekenkunde - zou eigenlyk kunnen
betekenen: ‘als we aan 't vechten gingen, zouden wy winnen, want we hebben de
meerderheid op onze hand. Laat ons 't vechten voor gebeurd houden, en aannemen
dat wy u geslagen hebben. Dit wint vermoeienis, tyd, geld en bloed uit.’ Zeker!
Maar... dan blyft toch altyd de eis: dat men goed telt, nietwaar? En dit doen we met
onze konventionele kiesdistriktjes al weer niet! De fiktie over ‘bevoegdheid’ nu
eenmaal niet kunnende missen, behoren wy in die fiktie zo logisch mogelyk te werk
te gaan. Dat we dit niet doen, meen ik in m'n Ideeën 119, 120, 121 en 133 voldingend
bewezen te hebben. Of zou 't er - na eenmaal 'n onjuistheid te hebben aangenomen
als punt van uitgang - niet op aankomen hoe men daarop voortbouwt? 't Is wel
mogelyk. Maar dan konden wy onze kiezery vereenvoudigen of, beter nog, geheel
achterwege laten, en de beslissing over ‘bevoegdheid’ tot Lands- en
Gemeentebestuur overlaten aan 't lot. Dit zou ook hierom misschien de voorkeur
verdienen, omdat we dan met gelyke kans op goeden uitslag - waarschynlyk zelfs
met groter kans - tyd en inspanning konden sparen, om nu niet te spreken van den
wrevel, van de zwartmakery, van al 't onzedelyke dat 'n onvermydelyk gevolg is van
onze tegenwoordige kiesmethode. Het heeft er veel van, of de Wetgever bevreesd
was dat het Volk hoger zou staan dan z'n gemachtigden, en middel zocht om by 't
verlaten van 't peil der Kamer, tevens de burgery te demoraliseren. En nog beweren
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sommigen dat de fabrikeurs der achtenveertigse grondwet hun doel niet zouden
bereikt hebben! Allons donc!
Men zou kunnen aannemen dat er voornamelyk drie manieren zyn, waarop 'n
certifikaat van bevoegdheid - dat is 'n aanstelling tot specialiteit - wordt uitgereikt:
1. Door de spontane publieke opinie, mits zich uitdrukkelyk in een niet al te
onbelangryk feit openbarende, daar 't anders twyfelachtig blyft wat eigenlyk de
opinie van zo'n publiek is?
2. Door 'n officieel gereglementeerd deel van de publieke opinie, zoals byv.
geschiedt naar aanleiding onzer Kieswet.
3. De par le Roi, d.i. door den luim van 'n Minister die z'n eigen gezag te danken
heeft aan 'n fiktie omtrent ‘bevoegdheid’.

De vraag doet zich op, welke van deze drie manieren 't meeste vertrouwen verdient,
dat is: 't minste wantrouwen. Ik weet 't waarlyk niet.
De kompetentie van 't algemeen, van ‘Men’, werd nogal dikwyls te schande
gemaakt. Wie den loop der ‘publieke opinie’ in de Geschiedenis nagaat, zou byna
op 't denkbeeld komen dat ze per se onjuist is. Maar ook dit is 't geval niet, want by
de aanhoudende eb en vloed der meningen, bestaat altyd zekere kans dat ‘Men’
somtyds juist oordeelt, al blyft het gewaagd dat monster daarvoor groter eer toe te
kennen dan de kansrekening meebrengt. En... die kans is zeer nadelig, want het
aantal en de kracht der invloeden die de publieke mening 'n verkeerden weg
opstuwen, is zeer groot. Onwetendheid en vooroordeel spelen daarby 'n grote rol.
Eens zeide iemand die door 't publiek van zyn tyd voor niet-bevoegd verklaard werd
om mee te spreken - een vermeende onbevoegdheid die zo ver ging, dat ‘Men’ hem
op wreedaardige wys 't zwygen oplegde - Jezus dan heeft gezegd: ‘niemand geldt
voor profeet in z'n vaderland’. Deze uitspraak is niet vererend voor de vaderlanden,
en te minder omdat er rechtstreeks uit volgt dat zy die in hun vaderland wél geacht,
en dus aan 't hoofd der zaken geplaatst worden, geen profeten zyn. Wie dit goed
bedenkt, en konsciëntie heeft, zou er tegen opzien de hand te reiken aan een met
algemene stem-
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men verkozen Gemeenteraadslid, en zeker den moed niet hebben om 'n Kieswet
te maken.
Toch hebben oppervlakkige denkers dien moed gehad! Om te weten te komen
wie ‘bevoegd’ zyn om 't Volk voor te gaan, sloegen zy den weg in, die rechtstreeks
op verregaande ónbevoegdheid uitloopt. Als ware het om de kwaal zoveel mogelyk
te verergeren, heeft men 't aantal verkeerd oordelende vaderlanden in kiesdistrikten
gesplitst, en alzo de fouten die zo'n Vaderland aankleven, zoveel mogelyk
vermenigvuldigd. Die fouten immers zyn: onkunde, brood-, roem- en opinienyd, in
één woord: Kleinstädterei. Het ligt in de rede dat de ‘Vaderlanden’ hun
kandidaat-profeten van te naby zien, en dat dit gebrek te groter wordt naarmate
men de grenzen van zo'n vaderland inkrimpt, gelyk by ons Distriktenstelseltje dan
ook inderdaad het geval is.
Ik gis dat deze laatste opmerking sommigen zal voorkomen als 'n parafrase van 't
bekende spreekwoord over grote mannen en kamerdienaars, en dit noopt me tot
de uitdrukkelyke verklaring dat ik hier geheel iets anders bedoel. Om dit verschil
van mening duidelyk te maken, moet ik me nu wel even met dien vervelenden deun
bezighouden. Na den weerslag dien ik jaren geleden reeds daarop gaf en dien ik
voor afdoende hield (Idee 689), kom ik daarop niet voor m'n genoegen terug. Maar
't moet wel, omdat me telkens blykt dat er nog altyd 'n ganse bende kamerdienaars
heel wanhopig loopt te zoeken naar 'n groot man. Eilieve, als die verweesde
lakeien-zelf eens die funktie op zich namen? 't Is waar dat ze dan zouden moeten
beginnen met 'n eind te maken aan hun knechtspraatjes. De gaping die daaruit te
voorzien was op de programmen van Letterkundige Kongressen, moest dan maar
in 's hemelsnaam worden aangevuld met iets degelyks.
Voyons! De grotemannigheid schynt... 'n hoedanigheid te wezen. We slaan de
definitie over, en nemen gemakshalve aan, dat de jammerende knechts 't daarover
onderling eens zyn. Ook dat ik 't met hen eens ben... wat veel gehoopt is, want: 1e
Ik weet niet wat men onder 't woord ‘groot man’ verstaat; 2e Als ik 't wist, zou ik
zeker moeite hebben m'n opinie duidelyk te
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maken aan 't volkje dat gewoon is in 't kleine te wroeten; 3e... maar genoeg! We
zullen ons aanstellen alsof ik, wy, zy, allemaal verstand hadden - en 'tzelfde verstand
- van grotemannigheid. Deze hoedanigheid dan moet het eigendom, het
kenschetsende, de eigenaardigheid wezen van 'n mens, nietwaar? Men kan dus
zeggen: ‘A is 'n groot man’ evenals men verzekeren kan dat B blond is. Van welke
kracht nu zou de tegenwerping wezen: niemand is blond voor z'n keukenmeid?
Betekent dit, dat de blondheid van B in twyfel getrokken of ontkend wordt? Me dunkt
dat deze twyfel of ontkenning zich anders moest openbaren. Het aanduiden immers
van 'n byzondere personensoort die B's blondheid niet waarneemt of erkent, schynt
de mening in zich te sluiten dat B wél blond is voor alle anderen. Wat is hier de
bedoeling van 't woordje: voor? Men is iets, of men is 't niet. Wil 't hier zeggen: ‘in
de ogen van?’ Maar... de schuld kan aan die ogen liggen, en 't spreekwoord moet
dan veranderd worden in: ‘keukenmeiden kunnen geen blond zien’. Arme
keukenmeiden! Of zou de wysheid der volkeren bedoeld hebben dat er geen blonde
mensen zyn? Waartoe dan die keukenmeid er bygehaald? Men zou toch niet in 't
hoofd krygen te zeggen: ‘voor die, die of die bestaat er geen cirkelkwadratuur, geen
perpetuum mobile’ alsof die dingen er wél waren voor 'n ander.
Een welwillende huisgenoot die me over den schouder ziet, blaast my in 't oor
dat ik hier moet afstappen van de letterlyke betekenis, om over te gaan op den
vermoedelyken zin van 't spreekwoord. Goed! Die zin zal wel wezen dat zovelen of allen? - die voor groot doorgaan, van naby bezien...
Het doet me leed, hier 't woordje ‘van naby’ te moeten gebruiken, omdat juist in
de verondersteld-onjuiste opvatting dáárvan, de oorzaak ligt die me zo-even deed
verklaren dat ik in m'n redenering over de fout van te naby zien, geenszins het oog
had op dat armzalige keukenmeiden-spreekwoord. Ik zal dus wel genoodzaakt
wezen daarop terug te komen, en neem voorlopig dat ‘van naby zien’ in den gewonen
zin.
‘Velen - of allen? - die in de verte groot schynen, blyken van naby gezien niet
groot te wezen.’
Is dit de betekenis van 't spreekwoord? Dan begryp ik 't alweer
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niet. Met dat ‘schynen’ immers hebben we niets te maken. ‘In de verte zien’ zou
dan, beter uitgedrukt, betekenen: verkeerd zien. En: ‘van naby beschouwd’ had de
kracht van: goed beschouwd. De hele zin kwam dan hierop neer, dat 'n zaak terdege
bekeken, zich anders voordoet dan verkeerd gezien. Het is voor de wysheid der
volkeren te hopen dat er in dat spreekwoord 'n enigszins dieper bedoeling ligge.
Om met alle welwillendheid die bedoeling op te sporen, doen we nu ook van 't
ontleden der overdrachtelyke betekenis afstand, en brengen de zaak over in het
stellige, in 't konkrete. De zin van 't spreekwoord zou kunnen zyn:
‘Wie in 't publiek menslievendheid predikt, is van naby gezien - d.i. alweer: goed
beschouwd - 'n barbaar’.
Dat ‘prediken’ hoort er niet by. De vraag is niet wat iemand preekt, spreekt of
verkondigt - tenzy in de gevallen waar 't woord de waarde van 'n daad heeft - we
moeten weten wat de man is, die men onderwerpt aan de vuurproef der beschouwing
van naby. Voor zo ver alweer dat ‘van naby’ betekent: terdege, nauwkeurig, zouden
we hier alzo de volkerenwysheid betrapt hebben op 'n orakelspreuk van de soort
als: wie zó is, is anders. Q.A.
Om onze welwillendheid ten aanzien van 't kreupele praatje ten top te voeren,
willen we nóg 'n poging wagen om het te verheffen tot iets begrypelyks. Laat ons
aannemen dat wy in de toepassing mogen gebruik maken van mitigerende
bywoordjes. ‘Het gebeurt wel eens dat iemand die...’ enz.... ‘Somtyds is de man die
zich in 't publiek voordoet als...’ enz. ‘Er zyn voorbeelden van moralisten, wier
zeden...’ enz.
Alweer klaag ik hier over gebrek aan diepte. Men zal erkennen, hoop ik, dat al
die praatjes neerkomen op de palisse-waarheid dat sommige zaken en personen
wel eens anders zyn dan ze schynen. 't Was waarachtig wel de moeite waard, aan
dit fysiologisch verschynsel 'n spreekwoord te wyden! En toch, dat spreekwoord
heeft 'n zin, 'n reden van bestaan. Waarlyk, 't is niet zonder oorzaak - niet zonder
bekende oorzaak ook - dat het leeft, groeit, bloeit, van aanhangers overvloeit, en
vruchten draagt. Vruchten en redevoeringen! Die oorzaak, lieve lezer - we willen
hopen dat geen kongreslid zich de zaak te veel
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aantrekke - die oorzaak is... dat er te veel kamerdienaars in de wereld zyn... ziedaar!
Hun treurigheid over gebrek aan grote mannen is gegrond, waarachtig! Men hoeft
nu juist geen jakhals te wezen om mee te huilen als men die interessante diertjes
hoort janken en redevoeren over de schaarste van leeuwen.
Wie goed is, is goed, onverschillig op welken afstand men hem beziet. Want z'n
eigenaardigheid ligt in hemzelf, en hangt niet af van 't standpunt des waarnemers.
De vraag of men van 'n uitstekend persoon eisen kan dat-i ook in 't dagelyks leven
hoog sta, is kinderachtig. Met of zonder permissie van den jakhals, is de leeuw 'n
leeuw. Met of zonder eisen of vergunningen van dien aard, is 'n appel 'n appel, 'n
boom 'n boom, en 'n ‘groot man’ - wat dan ook de betekenis van dit woord moge
zyn - 'n groot man. Het is hem geheel onverschillig of dit door z'n kamerdienaar
gevorderd of erkend wordt. Hy zou niet anders kunnen zyn dan hy is, d.w.z.
uitstekend. En dit zou zo blyven, al stond men hem in kongresverhandelingen
genadiglyk toe, in z'n binnenkamertje kleiner te wezen dan op straat. Zo'n vergunning
tekent overigens de aspiratiën van 'n knecht, die z'n voorzorgen neemt tegen den
tyd dat men ook hem eens - by grote vergissing dan - voor 'n heer zal aanzien.
Wie goed is, is goed, binnenshuis en buitenshuis. Hy is goed voor z'n
medeburgers, voor z'n echtgenoot, voor z'n kinderen, voor z'n vrienden, voor z'n
dienstboden. Wie er anders over denkt, mag zich ook wel gaan verbeelden dat 'n
goudstuk in 't donker zich amuseert met in 'n cent te veranderen. Feilen, fouten,
vergissingen, dwalingen... wie heeft ze niet? Maar de bewering dat 'n ‘groot man’
in z'n byzonder leven op eenmaal zou inkrimpen tot iets kleins... dat z'n adel by
voorkomende gelegenheid eventjes zou overgaan in gemeenheid... zie, dit is 'n
uitvindseltje van den zwerm niet-grote mannen die middel zoeken om hun kleinheid
en gemeenheid te doen voorkomen als adel. Ze menen zich tot Chimborazo's te
maken door 't uitkramen van de gissing dat er zeker wel hier of daar 'n spleetje zal
wezen in den Montblanc. Hun praatjes, al of niet steunende op 'n zinneloos
spreekwoord, zyn oneerlyk, en moeten hoofdzakelyk strekken om den tol van hulde
uit te winnen, dien ze
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hun meerdere schuldig zyn. Wie wat wil afdingen op den roem van Columbus, moet
bewyzen dat hy Amerika niet ontdekte. Niet hopen, wensen of veronderstellen, niet
verzinnen of insinuëren, niet lasteren vooral, dat de knecht van dien ‘groten man’
zeker wel iets kwaads van hem zal geweten hebben. Naar de keuken met zulk
gewawel!
Tot m'n groot genoegen neem ik nu afscheid van dat spreekwoord en die huilende
kamerdienaars. De zin waarin ik vóór die uitweiding 't woordjen al te naby gebruikte,
was ánders. Ik bedoelde de optische fout die 't gevolg is van te naby zien. Evenals
er tot het juist beoordelen van schilderstukken zeker punt is waar de toeschouwer
zich plaatsen moet, zo ook behoort de mens te worden waargenomen op zekeren
afstand, klein of groot naarmate van de breedte der trekken waarmee de Natuur z'n
ziel getekend heeft. Wie dezen regel uit het oog verliest, zou gevaar lopen een
Rembrandt grof te vinden en miniatuurtjes in 't geheel niet te zien. Maar de
hoedanigheden van 'n mens zyn ingewikkelder dan van 'n schilderstuk, en daarom
is de bepaling van 't juiste standpunt waarop de beoordelaar zich te plaatsen heeft,
zoveel moeilyker. Bovendien... die beoordelaar is soms, dikwyls, altyd misschien,
enigszins mededinger. Z'n eigen fouten, en niet altyd die van 't beschouwd voorwerp,
staan dikwyls zyn oordeel in den weg.
Met die fouten bedoel ik nu niet den voor 't ogenblik afgehandelden nyd, al blyft
het waar dat die pest 'n hoofdrol speelt in de antichambre van de wereld. Neen, met
den besten wil en zonder boosaardig opzet is de meerderheid - die uit den aard der
zaak niet uit ‘grote mannen’ bestaat - tot onjuist oordeel gedwongen, omdat zy 'n
verkeerden maatstaf aanlegt. De teleurstelling by het van te naby zien der personen
die voor uitstekend doorgaan, behoeft volstrekt niet gegrond te wezen op hun
verkeerdheden. Ze is vaak, of kán zyn, 'n gevolg hunner afwyking van 't ideaal dat
de beschouwer zich zeer willekeurig van uitstekendheid geliefde te vormen, 'n ideaal
dat - vreemd genoeg voor de allergewoonste bron waaruit het voortvloeit - steeds
zondigt door opgeschroefde óngewoonheid. A verneemt, en gelooft voorlopig, dat
X 'n ‘groot man’ is. A, géén ‘groot man’ waar-
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schynlyk, eet 'n broodje met z'n mond. Hy krygt X te zien van naby, van te naby,
ontdekt dat X evenals hyzelf z'n mond gebruikt tot het orberen van 'n broodje... weg
is de illusie! De ‘grote man’ had, om op de hoogte van A's kinderachtige voorstelling
te blyven, met z'n neus moeten eten, of geen broodje moeten eten, of in 't geheel
niet eten... weet ik 't! De hier bedoelde fout in 't schatten van uitstekende mensen
wordt vry algemeen erkend, zodra zich die uitstekendheid slechts in
maatschappelyken rang openbaart, en dan weet men ze zelfs te gebruiken tot
onderhoud of versterking van tucht. Keizers, Koningen, Bevelhebbers, houden zich
op 'n afstand. Zy vertonen zich niet en robe de chambre, geenszins altyd omdat ze
fouten te bedekken hebben, maar omdat veel ondergeschikten te laag staan om te
waarderen wat natuurlyk en eenvoudig is. De nogal verdachte dood van den laatsten
Condé - wiens nalatenschap in de familie kwam van Louis Philippe - had op de
stemming van 't groot en klein gemeen 'n minder nadeligen invloed dan de burgerlyke
parapluie waarmee die Koning zich vertoonde in de straten van Parys. De épiciers
en prud'hommes, de Kappellui, vinden 't vreemd en derogerend, dat iemand die
géén épicier of prud'homme is, géén Kappelman, in iets op hén gelykt, en ze wreken
zich over hun botheid door den zodanige alle uitstekendheid te ontzeggen. Wie alzo
door de meerderheid wilde aangezien worden voor 'n ‘groot man’ zou zich op 't
voorbeeld van allerlei goden moeten hullen in 'n wolk van geheimzinnigheid. Hy
behoeft niet te vliegen, mits men maar niet zie dat-i loopt. Hy behoeft geen wonderen
te doen, mits slechts z'n vader niet bekend zy als timmerman te Nazareth. Neen...
hy moet geen vader gehad hebben. Dat is onmogelyk, dat is onmenselyk, dat kan
voor ‘groot’ doorgaan, dat is het ware! Arme Jezus, hoe kondt gy u voorstellen de
mensen begerig te maken naar uw ‘Koninkryk der Hemelen’, gy dien men op aarde
gezien had, korenaren plukkend met de hand... als 'n mens? Gy die honger en dorst
hadt... als 'n mens? Gy die geschreid hebt... als 'n mens? Neen, neen, 't spreekt
vanzelf dat de menigte die brevetten uitreikt van ‘bevoegdheid’ u niet kon aanstellen
tot specialiteit in hogere dingen! Men heeft u gegeseld en gekruisigd...
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Goddank, dat al dat volkjen u nooit zag lachen! Als gy u zó ver vergeten hadt, lieve
Jezus, waarlyk men had u den verheffenden marteldood op Golgotha niet gegund,
en 't ware uw lot geworden gelykenisjes te verzinnen om de kinderen van Schmoel
te amuseren.
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MVIII
Ik heb in een der vorige hoofdstukken betoogd dat specialiteiten geen nut stichten
in de Volksvertegenwoordiging, en dat alzo het aanpryzen en kiezen der zodanigen
nadelig werkt. Doch ook meer rechtstreeks dan door niet nuttig te zyn alleen, wordt
het gehalte ener Vergadering door dat verderfelyk specialismus verlaagd.
Specialiteiten, ten arbeid gesteld buiten hun bepaalden werkkring, veroorzaken
positief kwaad.
De man die zich uitsluitend toelegt op één vak, is van het gewicht daarvan
doordrongen, en wordt beheerst door de neiging dat gewicht te overschatten. Een
specialiteit is uit den aard der zaak pedant of erger. De zeeman minacht den
onnozele die niet weet dat men ‘aan’ dek zegt, inplaats van ‘op’ dek. De industrieel
staat verbaasd over de hoofdigheid van den militair, die in 't belang van 'n zogenaamd
defensie-stelsel andere inzichten dan de zyne voorstaat omtrent de richting van een
spoorweg. De geleerde ergert zich aan den financier wiens bekrompenheid zekere
uitgaaf voor een wetenschappelyk doel wil schrappen van de begroting. De
grondeigenaar - specialiteit van ryk-zyn, ryk-blyven en ryker-worden - klaagt over
't Jacobinisme van den staathuishoudkundige die op herziening van 't kadaster
aandringt. De fabrikant roept wraak over de voorstanders van lage tarieven. Enz.
enz.
Wordt het algemeen belang door dien nayver gebaat? Dit is onmogelyk. We
hebben in zulke Vergadering niet meer te doen met de veronderstelde som van
opgetelde intelligentiën, het Volk moet zich behelpen met de verschillen die er
overblyven na wederzydse neutralisatie van kracht, en ook de waarde van deze
restantjes wordt op haar beurt door ongelyksoortigheid en divergentie vernietigd.
Het is ten onrechte dat men de onderscheiden takken van wetenschap in twee
hoofdsoorten verdeelt, waarvan de ene den
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aant. aant.

naam exakte wetenschap draagt, in tegenstelling naar 't schynt van de andere welker
benaming nog moet worden uitgevonden. Men durft niet zeggen: inexakt, en deze
schroom is te pryzen. Want inexakte wetenschappen zyn er niet. Alleen ons weten
is inexakt, doch het ideaal der wetenschap laat geen onjuistheid, geen transaktie
met omstandigheden, geen fiktie, en dus geen parlements-waarheid, toe. Een
maatregel omtrent Volksbelangen is evenzeer óf goed óf niet goed, als 't produkt
van twee cyfers al dan niet zeker getal uitmaakt. De aan laatstbedoelde slotsom
toegekende nauwkeurigheid heeft slechts een uitsluitende betekenis in zoverre wy
daarmee de wyze aantonen waarop we tot ons resultaat geraakt zyn. Elk ander feit,
op zichzelf beschouwd, is even exakt. Het Zyn liegt niet, onverschillig of wy ons in
staat voelen de bekende eigenschappen daarvan nauwkeurig te omschryven, dan
of ze ons vermogen van voorstelling en uitdrukking te boven gaan. Tegenzin in de
moeite om ingewikkelder zaken tot klaarheid te brengen noopte te allen tyde den
mens tot het byeenroepen van medewerkers, een fout waarvan hy zich niet schuldig
maakt zolang het de oplossing geldt van eenvoudige vraagstukken. Het doet nu
niet terzake of deze eenvoudigheid bestaat in het gering aantal faktoren, in de
vanzelfsprekende geleidelykheid waarmee de syllogismen elkaar opvolgen, of in
de stiptheid der terminologie die ons by zodanige oplossing ten dienste staat. In de
beide laatste gevallen sluit uitgebreidheid geen eenvoud uit.
Vraagstukken nu over maatschappelyke belangen zyn, uit den aard der zaak, in
zekeren zin niet eenvoudig. De slotsom moet worden getrokken uit een zeer groot
aantal faktoren, die niet altyd met elkander in 'n verband staan dat terstond in 't oog
valt, en welker terminologie gewoonlyk zeer vaag is. Welke dolzinnigheid beweegt
nu den mens, ter bereiking van een moeilyk doel een weg met hindernissen te
kiezen, en slechts dan de voorkeur te geven aan gemakkelyker methode, indien er
een punt moet bereikt worden, waarheen de toegang niet kan worden versperd?
Geen vakman, hoe ook beheerst door pedanterie, eigenbelang of opgedrongen
partygenootschap, heeft het in zyn macht den mathematikus te belemmeren in 't
stipt volgen van zyn logischen gedachtenloop. Toch kiest de wiskundige, tot het
oplos-
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sen van een probleem, de eenzaamheid. Kollaboratie komt hem bespottelyk voor,
al zy hy dan overtuigd dat niemand in staat is hem te doen wankelen in het
vertrouwen op wiskunstige zekerheid.
Tot het onderzoeken evenwel van die andere problemen, omgeeft men zich met
een tal van elementen die het nasporen van waarheid vierkant in den weg staan.
Ik meen in Idee 334 de hoofdoorzaken dezer blykbare ongerymdheid te hebben
aangewezen, doch al moeten wy ons in het onvermydelyke schikken, het blyft toch
plicht de afwyking van waarheid, die uit dezen dwang voortvloeit, niet nodeloos te
vergroten. En dit doen wy, door aan specialiteiten plaats te geven in onze
Volksvertegenwoordiging.
Indien reeds de optelling van gelykgezinde intelligentiën een onmogelykheid is,
welk resultaat is er te wachten van verenigingen die uit disparate elementen bestaan?
Dit toch is de eigenaardigheid ener vergadering van specialiteiten in verschillende
vakken. In schynbare afwyking van het axioom dat het geheel gelyk is aan de som
der delen, blykt ons dat de partiële vertegenwoordiging van alle byzondere belangen
geenszins de behartiging van het algemeen belang medebrengt, ja zelfs dat het
zich daartegen verzet.
Ik zeide: in schynbare afwyking. Werkelyke afwyking van een wiskunstige waarheid
is onmogelyk. Kan de wiskunde het helpen, dat we gewoon zyn ons nog onjuister
uit te drukken dan de gebrekkige taal toelaat? Het geheel zal gelyk zyn aan de som
der delen, indien die delen op de tot bereiking van dit doel nodige wyze worden
samengevoegd. Misschien zou de stiptheid nog nadere omschryving vorderen, doch
ik hoop begrepen te worden door ieder die weigeren zou een handvol gebroken
glas voor een vensterruit, of een hoop bouwmaterialen voor een behoorlyke woning
aan te nemen. (Ideeën 2, 4) De cohaesie der delen, en wel een bepaalde cohaesie,
is nodig tot het vormen van het gewenst of bedoeld geheel.
Wat wordt er van dezen eis, indien de delen instee van elkaar aan te hangen en
te kompleteren, elkander tegenwerken, in den weg staan, vernietigen?
Reeds in den aanvang myner Ideeën betuigde ik gestemd te zyn
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tegen parlementaire regeringsvormen (Idee 9), doch tevens dat ik voorlopig niets
beters wist in de plaats te stellen. Zolang lafhartigheid en wantrouwen een hoofdrol
spelen in de geschiedenis der mensheid, zal de routine-staatsman zich onwysgerig
tevreden stellen met dergelyke pogingen om by mangel aan waarheid, iets te geven
waaruit soms een berusting wordt geboren die op rust gelykt. (Idee 7)
Soms. Misschien moest ik zeggen: zelden. Sporadische revolutiën en epidemische
ontevredenheid - beide vooral niet minder frequent onder konstitutionele
regeringsvormen dan in werkelyke monarchieën - bewyzen de ondoelmatigheid van
het vertegenwoordigend stelsel. Zy die dit stelsel voorstaan, gaan uit van een stelling
die niet alleen hun onaantastbaar voorkomt, maar die evenzeer door de
tegenstanders wordt geëerbiedigd: een Volk heeft het recht zichzelf te regeren.
Maar, eilieve, de monarchalen zeggen niet anders. Of althans, waar ze iets anders
beweerden, zouden ze slechts blyk geven hun eigen katechismus niet te kennen.
Wel zeker, 't Volk regeert zichzelf! De vraag is maar of het deze macht en dezen
plicht delegeert op één persoon, op duumviren, op driemannen, op tetrarchen, op
decemviri, op zeventig, op drie-, vierhonderd, of op meer? En tevens op welke wys
de tot het uitvoeren van den regeerplicht te kiezen personen worden aangewezen?
Alexander maakte zich, naar 't fabeltje luidt, op z'n sterfbed wat al te gemakkelyk
van de zaak af, door op de vraag wie hem opvolgen zou, heel naief te antwoorden:
de waardigste!
Dit zou gewis voor alle belangen het beste zyn, en wie zich tegen zo'n diepzinnige
uitspraak verzet, verdient niet door den waardigste geregeerd te worden.
Maar... wie is de waardigste? Dát is de vraag. Ik stem voor ik. Gy voor gy. Hy
voor hy. Altemaal ikheden. De hele natie bestaat op eenmaal uit waardigsten.
Dit eenmaal aangenomen, zou er moeten worden uitgemaakt, wie onder al die
waardigsten de állerwaardigste is? En daarop volgt weer een gelyke stryd, waarin
natuurlyk zelfkennis en bescheidenheid de gewone treurige rol spelen.
Van stryden moe, is men bedacht op vergelyk. By gebrek aan middelen om uit
te maken wie van al die allerwaardigsten de
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méést-allerwaardigsten is, wordt er voorgesteld dezen of genen daarvoor te houden.
Wien? Den sterksten arm. Den besten schutter. Den snelsten loper. Den besten
spreker. Den langsten. Een dwerg. Den diksten. Een skelet. Den ryksten. Een
bedelmonnik. Een man, den oudsten. Een vrouw, de schoonste. Een kind, het
onnozelste. Een waarzegger. Een profeet. Een derwisj. Een fakir. Iemand die
raadsels oplost. Een ruiter wiens paard na een bepaald ogenblik 't eerst hinnikt...
Nieuwe stryd!
‘Myn fakir is havelozer dan de uwe.’
‘Myn skelet rammelt uitstekend.’
‘Zie myn kandidaat eens, hy loopt de zon voorby.’
‘Gekheid! Ik stel u hier iemand tot koning voor, die twee etmalen achtereen
redevoeren kan, zonder neussnuiten of kuchen... hy spreekt over al wat je wilt.’
‘Alles verkeerd! We moeten 'n koning hebben die toveren kan, dat is 't ware.’
‘Ziehier een man die wél is met God, en dus baasspeelt over de elementen. Als
we hem op den troon zetten, zal 't altyd mooi weer zyn.’
Enz. Enz. Neen, nog niet: enz. Eerst volge hier de parabel over koning Krates in
de Minnebrieven, waarnaar ik verwys.
Hoe nu ook de stryd eindige, steeds blyft het waar dat het Volkzelf altyd beginnen
moest met een daad van souvereiniteit, al bestond dan ook deze handeling in 't
eens-voor-al afstaan van gezag. De aanhangers van het droit divin vergeten
gewoonlyk dat het goddelyk recht zich nooit zou gehandhaafd hebben zonder den
eerbied der meerderheid voor dat recht, en de voorstanders van stemmen-tellen
zien voorby dat hun methode letterlyk dezelfde is als die waardoor het droit divin in
de wereld werd gebracht. De stembriefjes uit Samuels tyd zyn verloren gegaan,
doch men mag aannemen dat hy ruggespraak had gehouden met de kiezers van
die dagen, toen hy in z'n tiende hoofdstuk - en in 't zestiende nog eens! - den uitslag
van 't plebisciet verkondigde met olie. Wie dit betwyfelt, en meent dat Samuel het
Volk ditmaal niet raadpleegde, moet aannemen dat hy dan stilzwygend zich bewust
was depositaris van den algemenen wil te zyn, of althans dat-i zich verzekerd hield
de meerderheid op z'n zy te
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hebben. En dit moet hem dan by vorige gelegenheden gebleken zyn, daar 'n politikus
van zyn gehalte z'n staatsgreep niet lichtvaardig zou blootstellen aan mislukking.
Hoe men 't dus neemt, altyd gaat het gezag van 't Volk uit. Het verschil tussen de
beide hoofdrichtingen der begrippen over regeringsvorm doet denken aan 't
onderscheid tussen thee en koffie, dat - naar thans beweerd wordt - groter schynt
dan 't inderdaad is, daar die dranken volgens chemische onderzoekingen uit dezelfde
grondbestanddelen zouden bestaan.
Alphonse Karr heeft een gelyksoortige waarheid aangeroerd in z'n uitspraak: ‘Hoe
ge ook de zaak keert, wendt, draait, wyzigt, regelt, vormt of vervormt: il y a toujours
un monsieur en habit noir qui décide.’ Zó is het! Men moet altyd terecht komen by
een individu, al zy 't dan dat de zodanige met meer of min recht verondersteld wordt
op te treden in naam van velen. De natuur wil niets weten van onze fiktiën. Zonderling
en inkonsekwent is het echter, dat juist de voorstanders van den parlementairen
regeringsvorm, zy die 'n afschuw voorwenden van alleenheersing, een allerzotst
individualismus voorstaan by 't aanpryzen van specialiteiten. Verkrachte logika
wreekt zich altyd sarkastisch door haar mishandelaar de ongerymdheid voor te
houden, waarop zyn vergryp tegen de rede uitloopt, en wy vinden hiervan een aardig
voorbeeld in de gevolgen der specialiteiten-manie. A is 'n monarchische herder, en
mishandelt z'n schapen. Dat komt van die alleenheersing!
L'Histoire nous apprend
Qu'en de tels accidents,
L'on fit...

On fit... wat? Wel, 'n revolutie! Alle schapen liepen te hoop, en maakten een
grondwet. - Of 't in '48 geschiedde, weet ik niet, maar 't jaar doet niet tot de zaak. Volgens die grondwet dan, zouden alle schapen verheven worden tot herders, en
A gedegradeerd tot schaap. Niet één princeps of voorste zou voortaan de kudde
leiden, drenken en scheren, maar allen zouden allen...
Dat ging niet! Ieder wou voorgaan. Ieder wou 't eerst drinken, of liever nog, alleen.
Ieder had lust in scheren, maar niemand wou geschoren worden. Bovendien, alles
blaatte door elkaar, en de ooien konden haar eigen lammeren niet verstaan. Men
had
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de regering van dien eenling A allerdrukkendst gevonden, ondraaglyk zelfs, maar
bevond zich niet veel beter onder de tirannie van allen over allen. Hier volgt het
vertegenwoordigend stelsel:
- Indien we eens niet allen tegelyk blaatten, riep 'n politieke nieuwlichter, doch 't
recht daartoe slechts toekenden aan... zeventig?
- Reaktie! riep een opgewonden lam dat niet vry was van karbonarisme.
- Geenszins, antwoordde de eerwaardige hamel van wien het voorstel was
uitgegaan, en die veel wol was kwyt-geraakt onder 't regime der panarchie. Ik
verzeker u op myn republikeinse eer, dat het volstrekt niet in myn bedoeling ligt,
terug te keren tot de alleenheersing. Eens-voor-al, weg met A! Hy is ontherderd en
blyft ontherderd!
- Weg met A! blaatte de kudde.
- Ik ben 't volkomen met u eens. Dit is dus eens-voor-al afgedaan. Maar, geëerde
schapen, indien wy eens...
Zie verder het kiesreglement in alle beschaafde weiden. Het werd onder 't uiten
van ontelbare weg met A's en leve de konstitutie's aangenomen. Men adverteerde,
kuipte, hemelde op, maakte verdacht of zwart, men prees en vergoodde, al naar de
programmen der partyen dit meebrachten. By 't aanbevelen van kandidaten werd
telkens deze of gene byzondere hoedanigheid van een schaap onder de aandacht
der kiezers gebracht. Mooi blaten en veel wol waren de gewone gronden van
predilektie. Maar ach, de kudde prospereerde niet! Ieder was ontevreden. Houlette
en hamelbel gingen gedurig over van den een op den ander, en men begon weldra
in te zien dat niet elke verandering...
- Terugkeren tot A? Nooit!
- Nooit, nooit, nooit!
- Liever Turks dan...
- Weg met A!
- Zeker, dit blyft zo! We houden vast aan 't vertegenwoordigend stelsel. Maar we
moeten anders kiezen. Ik stel voor, geen schapen af te vaardigen dan die byzonder
geacht zyn in hun distrikt.
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Akklamatie. Voorts:
- Weg met A!
- Zeker, weg met A! Maar we moesten ons doen vertegenwoordigen door iemand
die verstand heeft van scheren. Er zyn leden in ons parlement die nooit 'n schaar
in de poten hebben gehad. Dat is een grote fout, waarde mede-schapen. Sedert de
dagen van dien vervloekten A...
- Weg met A!
- Precies, weg met A! Sedert den tyd van dien tiran worden er veel zaken niet
behoorlyk behartigd. 't Ene schaap wordt in 't geheel niet geschoren, en 't andere
alle weken. Ja zelfs worden er sommigen tegen alle recht en rede... gevild. Vanwaar
komt dit, geachte medeschapen? Doodeenvoudig hiervan dat wy in onze
Vertegenwoordiging gebrek hebben aan... deskundigen, aan schapen van 't vak.
Op die wys voortgaande, zouden we niets gewonnen hebben door het verdryven
van den geweldenaar...
- Weg met A!
- Tot in alle eeuwigheid, weg met A! Om alzo in ons parlement het ware, echte,
oude, onvervalste scheersysteem gehandhaafd te zien, heb ik de eer u een kandidaat
voor te stellen, die van 't scheren een bepaalde studie heeft gemaakt. In de dagen
der dwingelandy...
- Weg met A!
- Gewis. Onherroepelyk weg met den vervloekten A! Dit ben ik volkomen met u
eens... doch laat ons voortgaan, de stembus wacht. Myn kandidaat heeft
overvloediglyk bewyzen gegeven dat hy scheren kan. Bovendien is hy zeer geacht
in zyn distrikt. Maar dit is nu byzaak. Hoofdzaak is dat hy uw Vertegenwoordiging
zal kunnen voorlichten by elke epineuze scheerkwestie. Hy zal de wankelende
overtuigingen steunen, de verdwaalden terechtbrengen, de styfhoofdigen overreden,
de onwetenden onderrichten, den weerspannigen ontzag inboezemen... alles door
't prestige van z'n eigenaardige kunde. Wat allen tezamen niet weten, weet hy alleen.
Wat der algemene aandacht ontsnapte, is zyn byzonder eigendom. Wat anderen
duister is, ligt hem klaar voor ogen. Kiezers, bedenkt het gewicht uwer stemming!
Erkent dat onze weide dringend behoefte heeft aan zulk een schaap
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in de Vertegenwoordiging. Op dus, op! Allen ter stembus, en kiest, blatend uit
onbeklemde borsten: leve de konstitutie...
- Weg met A!
- Voorzeker... weg met A! Kiest als uit één bek, onder 't aanheffen van
weidelievende kreten, tot uw parlementsbelhamel... Wien denkt ge, lezers? Wél,
den ouden weggejaagden A, die de voorpoort was uitgeworpen, maar in
hoedanigheid van Specialiteit weer wordt binnengesmokkeld door 'n achterdeurtje.
De geschiedenis der meeste dwalingen beweegt zich langs den omtrek van een
cirkel. Op despotisme volgt ontevredenheid, verzet, omwenteling. Uit dit alles
ontstaan allerlei archieën die - dikwyls vry onjuist - den naam van republiek dragen.
Hoe ook de vorm zy die de alleenheersing verving, ze wankelt gedurig tussen
dwingelandy en regeringloosheid. In 't eerste geval is de kring reeds terstond vry
geleidelyk gesloten, tenzy men groot onderscheid make tussen de tirannie van 'n
enkele, van enigen, of van velen. By anarchie werpt men zich in de armen van 'n
persoonlykheid die zich byzonder heeft toegelegd op 't stichten van orde, ener
gezags-specialiteit die al zeer spoedig nolens volens - want niemand is tiran voor
z'n genoegen - het voorbeeld volgt van den despoot dien men wegjaagde.
Moet dit altyd zo blyven? Wie weet! We trachten naar het betere. Dit trachten is
onze roeping, en juist daarom is het plicht de middelen ter verbetering met oordeel
te kiezen.
De proeven die sedert korten tyd op het vasteland van Europa, en in Engeland
sedert eeuwen, genomen werden, leverden gebrekkige resultaten op. Aannemende
dat elk Volk het recht heeft over zichzelf te beschikken, ryzen er ontelbare vragen,
welker beantwoording zo moeilyk is dat wy door de erkenning van dat recht nog
zeer weinig gevorderd zyn. Wat is een volk? Vormen de Skandinaviërs één Volk?
Hebben de Friezen recht op zelfbeschikking als alleenstaande natie? Behoren
Schotten en Ieren by Engelsen? Walen by Vlamingen? Vragen van deze soort
kunnen er honderden gedaan worden.
Al konden zulke kwestiën behoorlyk - d.i. met terzydestelling van diplomatieke
fiktiën die by den dag veranderen - worden opgelost, dan staan we voor nieuwe
moeilykheden. Het is zeer

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

561
gemakkelyk een natie toe te roepen: ge zyt uw eigen meesteres, beschik, beveel!
Wie moet antwoorden op dezen eis? Wie is gerechtigd tot gebruikmaken van 't
geschonken of veroverd voorrecht? Hoe uit zich de wil van de kollektieve menigte
die men ‘Volk’ noemt? Of, erger nog, heeft zo'n Volk wel 'n wil? Eén wil zeker niet,
en dit komt met géén wil vrywel overeen.
Daarna dwaalt men af op den kinderachtigen uitweg van 't stemmen-tellen, en
vervalt in 't zeer onwysgerig aannemen van een veronderstelden Volkswil, dien men
tegen beter-weten aan voorgeeft te kunnen opmaken uit stemmingen welker uitslag
en betekenis beheerst worden door een kiesreglement, dat in z'n geheel willekeurige
samenstelling geen andere logische oorzaak van bestaan heeft dan de zucht om
zich met 'n fransen slag af te helpen van 'n taak die men niet weet te vervullen.
De daaruit voortvloeiende zeer onnauwkeurige - ja, per se valse! - manifestatie
van den volkswil leidt tot nog onzuiverder resultaten dan reeds het geval wezen zou
indien zekere bepaalde zaak aan 't oordeel der menigte werd onderworpen. Die
menigte kiest nu slechts generale gevolmachtigden, tezaam genomen niet den
minsten waarborg opleverende dat hun majoriteits-mening met den wil van de Natie,
hun lastgeefster, overeenstemt.
Zo stuiten wy in 't parlementair stelsel overal op onnauwkeurigheid, op genoegen
nemen met zeer ruwe benadering, op fiktie, en... op misleiding.
Ook wanneer wy al de gebreken die uit de aangestipte moeilykheden voortvloeien,
nu eens aannemen als onvermydelyk - 'n treurige veronderstelling! - dan blyft toch
altyd de mogelykheid bestaan om het voorhanden materiaal van staatkundige
gegevens eerlyk toe te passen.
En... dit doet men niet! Dezelfde kiezers die, zodra 't hun byzonder belang gold,
zich alleromzichtigst tonen zouden in 't onderzoeken der bevoegdheid en vooral
van de integriteit hunner gemachtigden, behandelen de publieke zaak met 'n
slordigheid die aan 't krankzinnige grenst, met 'n gebrek aan konsciëntie die in 't
misdadige overgaat.
Lezen we niet dagelyks in onze couranten dat B, C of D - ik sla nu A over, om
den schyn van ondeugende toespeling op m'n schapenparabel te ontgaan - vernemen
we niet dagelyks dat het
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onze plicht is voor die heren te stemmen, juist om redenen die hen tot
vertegenwoordiging van 't Volk onbevoegd maken?
De een heeft zich byzonder toegelegd op den handel...
Dat zal hem te pas komen als hy een winkel opzet. Goed succes! Maar daarmee
heeft het Vaderland niets te maken.
De tweede was jaren lang in Indië...
We willen hopen dat hy ryk is, of 'n behoorlyk pensioen heeft, zonder leverziekte.
Doch dat gaat het Volk niet aan.
Een derde is fabrikant. ‘Het fabriekwezen, myne heren, het fabriekwezen...’
Zeer wel! Ook dát behoort tot den Staat. Maar ook dat is de Staat niet.
Een vierde kandidaat is byzonder bekwaam in 't Loodswezen. Hy weet den weg
in de zeegaten...
Dat is juist de weg dien wy 't Vaderland niet willen opsturen.
‘Zie dien vyfden eens. Men aanbidt hem in z'n distrikt...’
Wél, laat hem dan blyven waar hy bekend is en aangebeden wordt. Het Volk kent
hem niet, aanbidt hem niet.
‘Ge zult toch dezen zesden niet afwyzen. Hy behoorde sedert z'n prille jeugd van
familiewege tot de zó-en-zó-party. Hy is van-ouder-tot-ouder 'n dit-aan, 'n dat-ist,
een van de echte soort!’ Dat zal z'n grootmama plezier doen, van wie hy al die istery
en anery geërfd heeft, maar 't Volksbelang heeft ándere eisen. Laat men dien man
een plaats aanbieden in de een of andere kamer van z'n familie, als daar door 't
overlyden van 'n oudtante vakature is. De Staat is niet gediend met lieden die de
oplossing van alle maatschappelyke vraagstukken meebrachten uit hun luiermand.
‘Wraakt ge ook den zevenden, die als Specialiteit in...’
In 't een-of-ander, connu! Ja, ik wraak ook hem. Ik ontzeg ieder het recht
Volksvertegenwoordiger te zyn, die dat recht grondt op iets anders - op wat ook! dan kennis van de behoefte des volks in het algemeen, dan toewyding aan de
belangen van 't Volk in het algemeen, dan op de gegronde verwachting dat hy nuttig
zal wezen voor 't Volk in het algemeen. Het volgen van 'n vooruit bepaalde richting
op wetenschappelyk, sociaal of politisch terrein, bewyst óf onbekwaamheid óf
verraad, en dit laatste is immer het geval by het voorstaan van byzondere belangen.
De al-
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gemene zaak - res publica - is in de hoogste maat integraal, en moet als zódanig
behandeld worden.
Ik weet zeer goed dat het vertegenwoordigend stelsel in 't algemeen, ook zonder
verkeerde toepassing in de onderdelen, aan dezen laatsten eis niet kán voldoen.
Doch wie dit toestemt, zal erkennen dat wy de daaraan klevende gebreken niet
willens en wetens mogen vermeerderen. Hoe gebrekkig ook de wil des Volks door
zyn afgevaardigden wordt kenbaar gemaakt, er is weinig hoop op beterschap indien
wy opzettelyk voortgaan, erkend-onbevoegden met die moeilyke taak te belasten.
Zien de liberalen niet in, dat ze zich bespottelyk maken in de ogen der behouders,
door dagelyks blyk te geven dat zy hun eigen stelsel óf niet begrypen, óf moedwillig
verkrachten? Is er logika in den roep: ‘Weg met Gods-genade!’ als men tegelykertyd
zweert by de genade van Professor X of Dokter Y? Met welk recht rekuseert men
het overwicht van een Bourbon of anderen Krates, als men stokstyf beweert dat het
lekeplicht is, eerbied te hebben voor de militaire kunde van Luitenant Q? Is het dan
alleen om plaats te maken voor katheders dat men zich voor 't omhalen van tronen
en bidstoelen zoveel moeite getroostte? Millioenen en millioenen plebisciteerden
sedert eeuwen voor 't gezag van den Paus. Weg met die meerderheid, zeggen we
nu, wy weten beter! Maar... de anderhalve stem uit Schiedam die den jeneverstoker
Z zo byzonder bevoegd rekent tot het beslissen van industriële - en alle andere! kwestiën, dát is 'n ándere heiligheid, dááraan mag niet geschud worden! Jozua
deed de zon stilstaan. Dit werd aangenomen door millioenen stemmen. Vyf-,
zesduizend jaar lang voteerde 't hele mensdom de onschendbaarheid van Jozua's
wonder. Die meerderheid wordt op eenmaal terzy gezet - en ik doe hartelyk mee! maar mogen we nu telkens 'n nieuwen Jozua erkennen in ieder dien 't gelukte zich
door 'n paar dozyn kiezers te doen proklameren voor 'n specialiteit in stilstaan?
Wie de aanbevelingen der kandidaten ontleedt, staat verbaasd over de botheid
van lezers en de onbeschaamdheid van dagbladschryvers. Deze heren geven zich
niet eens de moeite hun felonie te verbergen, en dringen brutaal aan op de verkiezing
van dezen of genen, om redenen die juist den kandidaat het lidmaat-
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schap in de Kamer zouden ónwaardig maken, indien hy inderdaad schuldig ware
aan de Kamerdeugden waarvan hy beticht wordt. Laat ons hopen dat er veel
gelasterd wordt in die aanbevelingen! Maar in dit geval is 't vreemd dat de
betrokkenen zich niet verdedigen. Nooit las ik te dier zake een rechtvaardiging.
Nooit werd een dagbladschryver door den kandidaat van z'n krant voor den rechter
gedaagd, omdat hy hem in staat achtte als Kamerlid het algemeen welzyn op te
offeren aan ondergeschikte belangen, nu zeer in 't byzonder aan die van z'n distrikt.
Nooit eiste een aanstaand vertegenwoordiger des Volks herstel van eer na de
aantyging dat hy gereed stond dat Volk naar de maat van zyn vermogen te verraden
als specialiteit. Integendeel, de Fritsjes leggen vry onnozel hun schitterenden
Staat-van-Dienst over, en schynen heus te geloven dat na hun verkiezing tout sera
pour le mieux dans le meilleur des parlements possibles.
Het best-mogelyk parlement? Dit verkrygen wy op die manier niet!
Wie als specialiteit de Kamer betreedt, voelt zich genoopt z'n kiezers te doen zien
dat hy wel terdege de man is waarvoor hy zich... in de sociëteit Gezelligheid uitgaf.
Men was gewoon hem daar gekleed te zien in iets dat naar uniform geleek. Ook
schoor de barbier z'n nekharen weg. En z'n rok werd geborsteld door 'n gewezen
wachtmeester-titulair, een krygskameraad uit de dagen van 't oorlogzuchtig
garnizoensleven. Zou, na dit alles, het geacht lid uit de Gezelligheid mogen zwygen
by 't behandelen van de vraag, hoe wy de Pruisen uit het land houden? Dat zy verre!
Spécialité oblige! Het ruist hem in de oren hoe z'n kiezers elkaar toeroepen: ‘'t Zal
me benieuwen wat onze man zegt over die linie van defensie. Zo-iets is juist z'n
fort.’
Nu, die kiezers krygen hun zin. ‘Onze man’ praat terdeeg mee. En waarom zoud-i
niet? Hy heeft immers - de gelukkige! - verstand van ‘liniën’ waarop zich de
vredelievende krygsman terugtrekt, en hy weet wat de rug van 'n leger is... 'n ding,
naar 't schynt, waarin iemand vallen kan zonder zich te bezeren, jazelfs voor z'n
pleizier. Hy licht dus de vergadering voor, zy 't dan niet met technische kennis, dan
toch met wat kennis van de meestal zinledige terminologie der techniek. De kruienier
van z'n dorp voelt iets in zich van 'n Caesar of Napoleon, by 't ver-
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ondersteld hear, hear! dat de aandacht scherpt op de oorlogswysheid van zyn
afgevaardigde. De geldwisselaar op den hoek is wat huiverig geworden in 't
aannemen van Kassenscheine, na die redevoering van ‘onzen man’. 't Is toch maar
zeker dat Von Moltke, uit het veld geslagen door die fameuze nieuwe linie, geen
raad weten zal met z'n armeerug, en dat alzo de solvabiliteit van den Pruisischen
Staat...
‘Onderwys? Wacht even, straks zal onze dominee die zaak eens behandelen.
We zonden hem naar Den Haag omdat het preken hem wat lastig viel - hy hoest
zo, en kan de stovenlucht niet verdragen - maar Onderwys is z'n stokpaardje, daar
kan je-n-op aan! Hy katechiseerde altyd 'n kwartier over den tyd, en op z'n zesde
jaar al kon m'n kleine jongen 't hele gebed van Manasse van buiten, zodat nu die
reorganisatie van de hogescholen wel in orde komen zal. Liberaal is hy... van belang!
Hy preekte zonder bef, en z'n vrouw heeft 'n cotillon meegedanst op den zilveren
bruiloft van onzen burgemeester.’
‘Accynzen? Nu, dát is een kolfje naar de hand van onzen X! Hy is graanhandelaar,
en heeft molens ook. Altyd lag hy overhoop met de kommiezen van 't gemaal. Hy
is door-en-door thuis in die zaken... doorkneed! Alles weet-i “binnen” te krygen, en
de ambtenaar die hém iets bewyzen kan, moet nog geboren worden. Lees eens
wat onze “provinciale” van hem zei, toen hy gekozen worden zou. De “provinciale”
zei, dat... dat... niemand zo byzonder thuis was in accynzen als X. De behouders
zullen 't hard te verantwoorden hebben als hy begint. Want... praten kan hy... kyk!
Verleden by den brand heeft hy 'n toespraak gehouden, wel 'n half uur lang. De
spuitgasten stonden perplex, en toen 't dak instortte, had hy nog niet gedaan. Ik
verzeker je dat hy niet voor niemendal naar Den Haag is gezonden.’
't Is nu maar te hopen dat er geen brand ontstaat in Den Haag of in Nederland,
in de Kamer of onder 't Volk. De welsprekende gemaal-specialiteit mocht de
spuitgasten eens roerloos praten! Het doet my overigens genoegen dat die X zo'n
goede spreker is, daar hy me hierdoor aanleiding geeft om terug te komen op de
specialiteit van mooipraters, een ras dat ons moest doen gloeien van eerbied voor
den uitvinder van 't perzisch insektenpoeier.
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De mensenvriend Hakim Hhafiz - daar ik niet weet hoe de man heette, willen wy
aannemen dat die naam hem is toegekend door de meerderheid van 'n Vergadering
die 't ook niet wist - die Hhafiz heeft aanspraak op onze dankbaarheid, al ontwaren
we dan by warm weer en Kamerzittingen, dat z'n pogingen nog altyd gedeeltelyk
onbekroond bleven. In magnis voluisse... o edele Hakim, troost u daarmee!
De specialiteit van mooipraten, publiek-spreken, oratorisch talent, welsprekendheid
- de frequentste onder alle specialiteiten - is een ware ziekte, een besmetting, een
pest die uitgeroeid behoort te worden, een vloek dien men bezweren moet.
Ik heb my onlangs in de Ideeën (Bundel III) hiermee te lang bezig gehouden om
daarby nu te blyven stilstaan. De belangstellende lezer wordt naar dat werk
verwezen, en ik zal dus hierover nu niet meer zeggen dan nodig is tot het aanwyzen
van den nadeligen invloed dezer soort van specialiteit op de Vertegenwoordiging
des Volks.
Welsprekendheid in den zin dien men gewoonlyk aan dit woord hecht, behoort
tehuis op den kansel. Het opdringen van ongerymdheden kan niet gelukken zonder
zeker flux de bouche dat we aan goochelaars, geestelyken en biologen moesten
overlaten. By het nuchter behandelen van zaken - en dit is zowel voor de balie als
op de Volkstribune een vereiste - komt het aan op de zaken-zelf, en niet op de
manier waarop deze of gene praatspecialiteit die zaken weet voor te stellen. De
aangevoerde feiten behoren wél te spreken, en kunnen dan de welsprekendheid
van den rhetor zonder scha missen niet alleen, maar worden daardoor in het duister
gesteld. Welke waarde heeft de vryspraak van den beschuldigde, indien men daarby
de bekwaamheid van zyn verdediger op den voorgrond zet? Welk vertrouwen kan
het Volk stellen in de doelmatigheid van een genomen maatregel, wanneer daartoe
beslist is onder den indruk der redevoering van een mooiprater? Men bedenke dat
het by behandeling van zaken niet om overreding te doen is, niet om 'n kinderachtigen
triumf over tegenstanders, niet om de problematische eer van 't laatste woord. De
vraag is hoe de feiten zyn? Hoe die van elkander afhangen? Hoe er moet gehandeld
worden om ze in de toekomst naar wens te leiden? En dit doel wordt
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niet bereikt door oratorische inspanning of overspanning. Erger nog, op dat doel
wordt onder 't regime der mooipratery niet eens aangelegd. Het spreken-zelf staat
dikwyls het belang der zaak waaróver men spreekt, in den weg, zoals in den
schouwburg 't luid gesis óm stilte, de stilte. Het is den specialiteit-prater minder om
't welzyn des Vaderlands te doen, dan om den bloei van z'n redenary. En ook z'n
tegenstanders slaan meer acht op de rhetorische waarde van z'n arbeid, dan op
den invloed dien zyn redenering behoorde te hebben op hun oordeel, een invloed
die dan ook zeer gering is. Lang voor het openen der debatten kan men vry
nauwkeurig weten hoe de uitslag van de stemming wezen zal, waaruit mag worden
opgemaakt dat de advokatery der pleiters geen enkele overtuiging wyzigt. Liever:
geen enkel parti pris, want van ‘overtuiging’ kan in zo'n bedorven kring geen spraak
zyn.
De waarde die in weerwil hiervan nog byna overal aan publiekspreken gehecht
wordt, legt een droevig getuigenis af van den ernst waarmee men waarheid naspoort.
Als meest eenvoudig geneesmiddel voel ik me alweer genoopt te wyzen op den
wiskundige, die in de harmonie van het Zyn, uitgedrukt in hoeveelheden of
uitgebreidheid, de schoonheid van het stipte, de poëzie der juistheid najaagt. Hy
vindt dit alles niet in een byzondere wyze van voorstelling, maar in de eenvoudige
vermelding van 't gevondene dat hem uitdrukkingen in den mond legt welke steeds,
en in veel hoger zin dan we gewoonlyk dit woord gebruiken, wél-sprekend zyn. Wat
daartegen strydt, noemt hy leugen. En zelfs zonder bepaalde tegenstelling, al wat
afwykt van 't eenvoudig ware, is hem ónwaarheid, en als zodanig een gruwel.
Mooipraten? In de couranten, die verraderlyke fotografieën van onzen
maatschappelyken toestand - de oplettende lezer begrypt dat ik nu bepaald van de
advertentiën spreek, daar fotografieën aan iets als juistheid doen denken - in de
couranten wordt nu en dan eine gewandte Verkäuferin gevraagd. Hoe men zo'n
ding in 't Hollands noemt, weet ik niet. De zaak zal wel hierop neerkomen, dat men
een schepsel zoekt die het talent heeft 'n onbedreven klant verschoten lapjes aan
te praten. Heeft de specialiteit van zo'n winkelmeubel werkelyk voor den patroon
enige waarde? Oefent zo'n geacht lid van de toonbank inderdaad 'n goeden in-
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vloed uit op het geluk des Volks dat wat welvaart komt opdoen uit haar voorraad?
Op my niet! Ik tart de meest gewandte Verkäuferin van 't hele nieuwe Duitse Ryk,
my een kadaster-wetsontwerp of 'n reorganisatie van de Preanger in de hand te
stoppen voor 'n waardig antwoord op den Havelaar, en ik zou geen slaapmuts
aannemen uit haar hand, al verzekerde ze my op erewoord dat Van Twist - bygestaan
dan door andere specialiteiten, omdat hyzelf de specialiteit van volslagen
onbekwaamheid beoefent - dat ding had gebreid.
Maar onze kieskollegiën en Kamers zyn zo keurig niet. In die winkels stelt men
zich met de nieuwe juffrouw tevreden, zodra zy zeker soort van omstanders tot
handgeklap weet te bewegen, en vraagt er zó weinig naar of ze overigens verstand
van de zaken heeft in 't algemeen, dat men ten laatste die zaken met het effekt van
haar praatjes verwart. Dit nu is in een winkelier begrypelyk. Hy slyt z'n waren door
de gladmondigheid van z'n vertegenwoordigster, en daarom alleen is 't hem te doen.
Doch behoorde niet het Volk aan zyn afgevaardigden ándere eisen te stellen?
‘De redevoering van A, van B, van C was mooi...’
Heel mooi! Maar, eilieve, zyn we daardoor een graad veiliger voor de Pruisen?
‘Onze D heeft daar eens weer perfekt gesproken!’
O ja, byna zo mooi als onlangs in de ‘Gezelligheid’, maar... de werkman is
ontevreden. Kan hy voedsel kopen voor D's prachtige oratie? Is de kans op algemene
welvaart verbeterd?
‘Heb je gelezen hoe onze E dien F op z'n plaats heeft gezet? Dát was taal!’
Zeker, zeker! Maar... de Javaan wordt mishandeld, met of zonder
akkompagnement van kamerspeeches, met of zonder de Gewandtheit der bataviase
toko-specialiteit die z'n diepe kennis van indische zaken te luchten hangt.
Maar niet alle mooipratery riekt juist naar den winkel. Ook, en vooral, de balie
levert gewoonlyk een kontingent sprekers die de toonbank zouden doen blozen,
wanneer een toonbank blozen kon.
‘De rechten, myne heren, de rechten...’
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Nu ja, de rechten. We kennen ze, die vadermoordende bastaarden van het Recht!
De rechten vullen alle plaatsen die openbleven tussen de bezette botertonnetjes
en de vertegenwoordigers van Vlaardingse haring! Zo'n man van rechten spreekt,
spreekt, spreekt... tot in 't oneindige. En daarna spreekt-i. Dat is z'n vak, z'n roeping,
z'n beroep, z'n gewoonte, z'n hebbelykheid, z'n behoefte, z'n tic. Het spreken is zyn
zeer speciale specialiteit...
Daartoe werd hy dan ook afgevaardigd!
Waarover spreekt hy? 't Is hem om 't even. Hoe? Het scheelt hem niet. Hy spreekt
niet om iets op te helderen, iets mee te delen, hy spreekt óm te spreken. Z'n kiezers
wachten van hem zóveel kolommen Byblad in de week. Levert hy minder, ze fronsen
het voorhoofd: ‘hm, hm, onze Z gaat achteruit.’ Draaft hy z'n pensum 'n paar regels
voorby: ‘zie zo, Z is terdeeg op z'n dreef geweest.’
De arme Z wordt martelaar van z'n dorpsroem. 't Is met hem: ‘spreken kunt ge,
spreken wilt ge, spreken zult ge... tot er de dood na volgt, en dan wachten wy uit
uw eigen mond de lykrede.’ De ongelukkige allemans-babbelaar is nog rampzaliger
dan z'n mede-specialiteiten in andere vakken. Deze toch behoeven zich slechts op
den voorgrond te stellen wanneer hun métier wordt aangeroerd. Maar Mr Z is van
álle vakken, juist omdat de eigenaardigheid van z'n welspreken meebrengt dat hy
redevoeren kan over zaken waarvan hy óf weinig weet, óf byna niets, óf volstrekt
niemendal. Waartoe zou de gaaf van spreken dienen, als men daarby nog verstand
nodig had van 't behandelde ook? De zeeman mag zwygen over tienden... al doet
hy 't niet immer. De bankier kan neutraal blyven by 't kibbelen over armenverzorging...
al doet hy 't niet immer. De afgevaardigde uit de venen mag op z'n lauweren rusten
zodra de turf afgehandeld is... al doet hy 't niet immer. De kiezers gunnen al die
heren den tyd tot kraamuitleggen na 't verlossen van hun vakwysheid. Maar de
praatspecialiteit is gedoemd zich te laten braden op élken rooster. Hy heeft na 't
afhandelen van enig onderwerp nauwelyks den tyd zich, als St Laurens, op z'n
andere zy te leggen. Turf, armenbederf, eredienst, verstopte zeegaten, koninklyk
prerogatief, volkenrecht, buitenlandse zaken, vrye arbeid, pensioenen, strafwet,
onderwys... alles is van z'n gading. Of liever, alles is

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

570
van de gading zyner kiezers die ‘onzen man ook wel eens over dat onderwerp willen
horen’.
We zullen niet toegeven in ziekelyk medelyden met het praatorgel, dat veroordeeld
is tot het afspelen van meer deunen dan er op één cylinder kunnen gezet zyn. Wie
zich voor universele deunmachine uitgaf, moet dan maar de bittere gevolgen van
z'n triumf dragen. Maar we vragen wat er terecht komt van de zaken die op zulke
wys worden behandeld? We vragen of het Volk gebaat wordt door de mondknapheid
van zo'n babbelaar?
Misschien werpt men my tegen dat ik, die aan specialiteiten hun bekrompenheid
verwyt, genoegen moest nemen met de... generaliteit van iemand die over alles
meespreekt, en dien men dus niet verwyten kan dat de kring waarin hy zich beweegt,
te nauw is. Die ruimte moge wyder zyn dan van anderen, ze is - grotendeels ten
gevolge van 't eigenaardig hersenbederf dat de studie der zogenaamde ‘Rechten’
meebrengt - gewoonlyk minder goed gevuld. Heeft men by vakmannen te klagen
over penurie van zaken, hier hebben we met profusie van woorden te doen. Het is
de eersten onmogelyk zekere enge grenzen te overschryden, maar praters kunnen
zich binnen geen enkele grens tot iets wezenlyks bepalen, en wanneer men de
zaakkennis van dezulken, en 't licht dat ze verspreiden, kondenseert, voelt men iets
als sympathie voor de andere specialiteiten, die weliswaar slechts één zaak
representeren, maar zich daarover dan ook niet behoorlyk weten uit te drukken, en
dus meer kans hebben om door zwygen tot 'n schyntje van iets degelyks te geraken.
In dit laatste geval blyft hun tenminste de verdienste het woord te laten aan den
enkele die inderdaad iets te zeggen heeft waardoor misschien het Volk kan worden
gebaat.
Uit myn Ideeën kan men weten hoe ik de staatkundige waarde van den heer
Thorbecke beoordeel. Toch heb ik onlangs zyn handelwyze in zekeren zin
goedgekeurd, toen hy zich onttrok aan het praatduel waartoe een
debatteer-specialiteit van de ergste soort hem aanhoudend dwingen wilde. De
poging van den aanvaller om zich tot ‘iets’ te maken, door 't voortdurend mikken op
een persoon die naar de mening van een groot deel des Volks sedert langen tyd
iets is, noem ik... kwajongensachtig. Ik moet geloven dat de man by z'n kiezers eer
heeft ingelegd met z'n sar-
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ren, daar de rol die hy spelen zou, te voorzien en waarschynlyk een der voorwaarden
van z'n verkiezing geweest was. Het is dan ook mogelyk dat hy nu en dan z'n
tegenstander gekwetst heeft. Maar de grotere eer, door dien tegenstander gekwetst
te worden, is hem ontgaan. De in dit geval door de liberale specialiteit in acht
genomen terughouding zou ons byna stemmen tot wat vergevensgezindheid voor
de zotternyen van '48, indien hier aan iets anders dan zeer persoonlyke
beweegredenen te denken viel. De persoon Thorbecke wilde niet toernooien met
het individu dat zich als ‘geacht lid’ uit... een-of-ander zo indiskreet opdrong in z'n
vyandschap, maar 't Kamerlid Thorbecke gaf te dikwyls bewyzen van onkunde
omtrent de ware roeping des Volksvertegenwoordigers, dan dat zyn terughouding
aan staatkundig bon sens mag worden toegeschreven. Dit is dan ook niet te
verwachten in den schepper onzer kieswet, die volgens zyn beginselen, als lid der
Kamer het recht niet had zich te onttrekken aan de noodzakelyke gevolgen van z'n
eigen werk. Zúlke verkiezingen brengen zúlke geachte leden voort! Patere legem
quam fecisti!
Of 't overigens waar is, dat het bedoeld ad hoc afgevaardigd kemphaantje z'n
kiezers behaagd hebbe? Ik gis ja. Waarschynlyk zyn z'n herhaalde provokatiën met
innig welgevallen gelezen. Me dunkt ik hoor zeggen: ‘dat is onze man!’ Welnu, deze
ingenomenheid vloeit voor een deel uit onkunde voort. De meerderheid der kiezers
is nog altyd van mening dat praten, spreken, publiek-spreken, redevoeren, enz.
uitstekende zaken zyn. Men schynt nog altyd niet te weten dat niets gewoner is dan
dit talentje. 't Gaat daarmee als met muskaatnoten, verzenmaken en speciaalkennis
van ‘de-n-oost’, altemaal kruieryen die eens tegen goud werden opgewogen, en
tegenwoordig in 't burgerlykst huishouden tot vervelens toe worden voorgezet.
Voedsel zit er in al die dingen niet, en overvoer deed den prys dalen. Dit is gelukkig.
Want al vloeit hieruit verhoging van konsumptie voort, het stemt de waardering van
't gebruik wat lager, en dit is iets gewonnen.
Maar zó ver zyn we nog altyd niet met de debatspecery. Nog immer vinden mensen
en... kiezers een haut goût van talent in de hebbelykheid van frazenlymen. Ze
schynen niet te weten dat
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de prys van het artikel sedert de afschaffing van 't monopolie zo verbazend gedaald
is. Wat onbevangenheid, een beetje gewoonte z'n eigen stem te horen, le désir de
se voir imprimé, een twintigtal gelegenheids-frazen, een wel geprepareerd slotwoord,
et le tour est fait!
Voedsel zit er in dat alles niet, zei ik zo-even, toen ik van andere goedkope
produkten sprak. Zit er voedsel in wat we zien voortbrengen door zulke
publiek-sprekers? Om te blyven by 't voorbeeld dat ik aanhaalde, durf ik vragen of
er in al die aanvallen van 't geacht lid Koorders tegen den heer Thorbecke één nieuw
denkbeeld is ontwikkeld? Of er één oud denkbeeld in nieuw licht werd gesteld? Of
er iets is overgebleven van die telkens tevergeefs afgestoken vuurwerkjes? Werd
er in 't grenzenloos ryk der Ideeën een nieuw werelddeel ontdekt? Een vreemde
kust? Een onbekende klip? Een dorp, een rots, een zodenbankjen, een zandkorrel?
Niets van dat alles! Niet eenmaal een nieuw kiesdistrikt. Geen mot zelfs is blyven
bestaan van al de projektielen waarmee de arme Thorbecke uit z'n eigen
kies-mitrailleuse beschoten werd. Wind zyt ge, o praatspecialiteit, tot wind zult ge
wederkeren. Dat zy zo!
De wens is vroom. Van alle specialiteiten is de redevoer-specialiteit de
verderfelykste, de onuitroeibaarste! In weerwil der uitvinding van den beroemden
Hakim Hhafiz, is de kans op genezing van de ziekte nog zeer gering. Ge moet weten,
lezer, dat die man te stryden heeft met boosaardige vyanden. Venynige
tegenstanders hebben in Perzië zyn pogingen verydeld door 't oprichten van
dispuut-kollegiën en debating-klubs. Men ziet het, iemand die z'n tyd vooruit is, stuit
gewoonlyk op boosaardige tegenwerking. Ook ik heb 'n uitvinding gedaan. Ik wilde
de publiek-sprekers inenten met de tranen van 'n berouwhebbenden ekster. Maar
ik houd de ontdekking geheim, uit vrees dat broodnyd en zucht tot zelfbehoud zich
zullen wreken door 't oprichten van instituten als die in Perzië den armen Hhafiz het
leven verbitteren. Ik denk dat-i naar Wiesbaden vluchten zal. Wie overigens nog
niet voldoende doordrongen is van den noodlottigen invloed der praatspecialiteiten,
sla het oog op 't ongelukkig Frankryk waar men, na al de bittere ondervinding van
't laatste jaar, nog altyd niet van de kwaal genezen is. Toen dezer
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dagen de generaal Vinoy met al de duizenden vechtmannen die hy onder zyn
bevelen had, gevlucht was voor de opstandelingen te Parys, gaf een frazensmid
van die gebeurtenis aan de Assemblée Nationale kennis met de woorden: le général
a concentré ses forces à Versailles. Indien de franse afgevaardigden duits lazen,
zouden ze weten dat sedert maanden hun vechtende en gevechtbeschryvende
landgenoten door den vyand over zulke frazen worden bespot, en dat de uitdrukking:
sich rückwärts konzentrieren, op Fransen toegepast, in den mond der opgeblazen
onderdanen van Keizer Wilhelm - die op hun beurt óók met frazen weten om te
gaan! - identiek is geworden met schandelyk weglopen. De vaderlandredders in de
Assemblée slikken nog altyd zulke woorden, en zetten daarby een gezicht alsof ze
doordrongen zyn van 't besef der strategische waarde van zo'n militaire retrovolutie.
Jules Favre, een pleit- en praatman, spreekspecialiteit van den eersten rang, vond
een andere manier uit om lafhartige vlucht te eufonizeren. Hy, lid van de Regering,
had - evenals al z'n ambtgenoten trouwens - 't hazenpad gekozen voor de
oproerlingen van 't Hôtel de Ville, en met majestueuze deftigheid stelde hy die
rugwaartse koncentratie aan de Volksvertegenwoordiging voor, als een heroïsche
poging om den vyand te verdelgen: en créant autour de lui le vide le plus absolu. 't
Doet waarlyk denken aan een muisjen onder de luchtpomp. Maar... als nu eens die
vyand, aangetrokken door 't zo heldhaftig geschapen vacuum, zich liet voorttrekken
naar Versailles, en verder, verder, zo vér de door voortdurende vlucht veroorzaakte
ylheid toelaat of eist... wat dan? Quo usque, o dappere Julius Fraze? Hoe lang wilt
ge den vyand op u toe zuigen? Ik heb ongelyk. Er staat: autour, luchtledige zuiging
dus aan alle kanten tegelyk... 't is om te bersten.
De Assemblée neemt genoegen met zulke cant, zy die optreedt als redster van
't bedrogen Frankryk dat te gronde werd gericht door praatjes van gelyke soort. Die
mensen hebben niets geleerd en niets afgeleerd. Doch waarom 't hun te wyten?
Werden ze niet door 'n wettelyk bevoegd verklaard deel des Volks waardig en
bekwaam gekeurd, de belangen van dat Volk te behartigen?
Tot nog toe ging het te onzent niet beter. En 't is te betwyfelen
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of dit veranderen zal. Maar, in weerwil myner moedeloosheid zal ik blyven
waarschuwen zo goed ik kan. Wie menen mocht dat ik by veel gelegenheden en
ook nu weer in deze bladen, onze Volksvertegenwoordiging te hard val, vrage zich
of de Kamers by 't Volk in aanzien zyn? Dit is het geval niet. De kiezers minachten
hun eigen werk. Vreemd is 't zeker niet, dat koks de spyzen niet lusten die zy anderen
voorzetten. Reeds het bywonen van 't vuil geknoei in de keuken maakt het onmogelyk
die met smaak te nuttigen, hoe veel te meer moet dit het geval zyn als men heeft
deelgenomen aan dat gemors.
En... het oordeel der Kamerleden-zelf! Wie slechts eenmaal gelet heeft op den
toon waarop buitens-kamers zo'n uitverkorene zyn mede-uitverkorenen ‘ze’ noemt,
zal my ten goede houden dat ik met die heren weinig omslag maak, waartoe geen
grote moed vereist wordt, daar ieder hunner in 't byzonder volkomen instemt met
myn oordeel over z'n ‘geachte’ kollega's en bloc. Dagelyks hoort men:
‘Dat begrypen ze niet... dáártoe zyn ze niet te bewegen... zoiets is hun te hoog!’
En de éénling die aldus spreekt en accentueert, heeft gelyk. Er ligt niet de minste
verwaandheid in, dat hy zich als individu hoger stelt dan al z'n ambtgenoten tezamen
genomen. Hy voelt inderdaad het overwicht van z'n onverbrokkelde individualiteit
tegenover de poespas van kennis en kunde, die door gebrek aan affiniteit nooit een
degelyk geheel kan uitmaken. Een verzameling van mensen bezit als zodanig nooit
een der eigenschappen die 'n mens kunnen versieren. Ze heeft geen konsekwenten
wil, geen overtuiging, geen karakter, geen bekwaamheid, geen geweten, geen
eergevoel, geen schaamte en geen moed. Elk individu, hoe schitterend middelmatig
ook, staat boven een Vergadering. (Idee 9 en 336)
Wie na al 't aangevoerde nog verder bewys verlangt van de laagte waarop onze
Volksvertegenwoordiging staat, legge zich de vragen voor:
Welk werkstuk heeft ooit onze Kamer voortgebracht? Welk belangryk denkbeeld
is uit haar voortgekomen? Welke blyken gaf zy dat ze besef had van haar
verplichtingen? Op welk gebied leverde zy voorbeelden ter navolging? In welk
opzicht was zy
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uitstekend? Wat heeft het Vaderland aan z'n Vertegenwoordiging te danken?
Uit overvloed van individuele specialiteiten in allerlei vakken, werd zy altyd
verhinderd kollektief te zyn wat ze uit den aard der zaak wezen moest: algemene
Specialiteit ter behartiging van de belangen des Volks.
Ziedaar alzo wat de in willekeurige brokstukken verdeelde opinie der menigte
oplevert! Vox populi vox Dei, zegt men, zonder te bedenken dat men daarmee z'n
God 'n vreemd kompliment maakt. Een zonderlinge eer voorwaar - en voor 'n God
nogal! - homogeen te worden verklaard met kannibalen, rovers, heksenbranders,
stommeriken, aanhangers van oudwyvenpraatjes, gelovers, verstandsmoorders,
enz. enz. Hadden niet al die specialiteiten van beroerdheid eenmaal - en hebben
ze niet nog, in zekere landen - zo'n Vox op haar hand? Doch, dit daargelaten, ik
vraag of zy die den wil van hun God vereenzelvigen met den Volkswil, geen zonde
doen door die eensluidende voxen door te knippen als 'n poliep? Me dunkt: ge zult
den Here uw God niet distriktifiëren. Zéker is 't dat myn godin, de Rede, geen
genoegen neemt met zulke kinderachtige en misdadige kunstjes.
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MIX
‘Een veger die niet vegen kan, en geen ander vak verstaat dan niet te kunnen vegen,
is een Specialiteit.’
- Myn vak is dat... dat... of dát!
Zeer wel! Wat hebt gy die aldus spreekt, tot stand gebracht op het terrein dat ge
't uwe noemt? Gy geneeskundige, hoeveel gezondheid bracht ge voort? Gy
rechtsman, werd het Recht gebaat door uw arbeid? Gy specialiteit van moed,
strategie en taktiek, beeft de vyand voor uw dapperheid en vechtkunst? Gy
publiekspreker, preekheer, redenaar, welke dwaling hebt gy uitgeroeid?
Laat ons nog eens het oog slaan op Frankryk, het land waar sedert onheuglyke
tyden de laatstgenoemde specialiteit byzonder in ere was. Om nu niet te spreken
van de treurige rol die veldheren en diplomaten speelden tegenover den
buitenlandsen vyand, welke maarschalk van het Woord, welke hoogleraar in
verdelgkunde, bezweert het oproer te Parys? Ze beproeven dit niet eens. Het gepraat
der Thiersen en Favres in de Assemblée Nationale konkludeert gewoonlyk tot
wachten, afwachten, niet-doen. De helden die telkens onder verpanding van eer en
leven beloven ‘het monster der anarchie den kop in te drukken’ komen gedurig
onverrichterzake terug en brengen hun dierbaar leven ongedeerd weer thuis. De
inderdaad zwaar geblesseerde eer wordt met 'n praatje gekalfaterd, want de
vechtspecialiteit gaat zeer geleidelyk in de praatspecialiteit over. De helden van 't
slagveld kyken den doodslager van de balie de kunst af, en frazeren à qui mieux
mieux. En de leden van zo'n assemblée nemen daar genoegen mee. Toen onlangs
de overwinner-of-sterver Ducrot tegen alle afspraak aan, ónverwinnend in 't leven
was gebleven, werd er nog even geprotesteerd tegen 's mans wederrechtelyke
existentie. Maar nu dezer dagen de admiraal Saisset, de specialiteit die gezworen
had: de donner sa vie, enz., spring-
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levend wederkeerde zonder de straten van Parys te hebben schoongeveegd, neemt
men genoegen met... zo'n veger die niet vegen kan. Wie nu zulke Ducrots en
Saissetten aan 't breien, stoppen, stikken of koekbakken zetten wilde, zou van die
heren ten antwoord krygen: ‘dat is m'n vak niet... van beroep ben ik held!’ Maar
zodra er iets te doen valt waarby hun vakheldhaftigheid eens terdeeg zou te pas
komen, gedragen zy zich als specialiteiten van de naaischool.
En de praters! Mr Thiers, Mr Favre, Mr... Watjewilt, heeft 'n speech gehouden!
Dát was nu eens prachtig! Dát deed effekt... Och ja, als de ontboezeming van den
accynsman op de roerloze brandblussers van pagina zoveel!
Indien zulke babbelaars-zelf het minste vertrouwen stellen op den indruk van hun
gepraat, op hun waarde als specialiteit, waarom dan niet van die kracht gebruik
gemaakt tegen 't oproer? Waarom niet het Hôtel de Ville gebombardeerd met 'n
Kamerspeech van Thiers? Waarom mitrailleert Favre de opstandelingen niet met
z'n mond?
Bisschop Herbert van Utrecht gaf in de twaalfde eeuw bewys van meer
oprechtheid. Toen de hollandse graaf Dirk hem kwam aanvallen, begreep de eerlyke
man dat het nu de rechte tyd was om z'n specialiteit op den voorgrond te stellen.
Zyn vak was heiligheid, en met heilighedens trok hy den vyand tegemoet. Dat hielp.
Onze Dirk vroeg exkuus, en beloofde beterschap. Ook deze toonde hierdoor dat
het hem ernst was met z'n specialiteit van gelover. Maar in ónze dagen... zie Victor
Emanuel die 't erfdeel van Petrus inslikt. Tóch Zoon der Kerk! Zie al de protesten
tegen pauselyke Onfeilbaarheid - tegen de vochtigheid van water - tóch katholiek!
Zie de modernen die 't bybelgeloof hebben afgezworen... tóch aanhangers van de
leer die op bybelvertellingen gegrond is!
En zie rond op zoveel ander gebied. Klapperende vensters, mismakende
schoorstenen, gebrekkige ventilatie, onpraktische daken! smakeloze gevels... al die
dingen protesteren tegen de bekwaamheden onzer bouw-specialiteiten. Een
ingenieur dien ik eens deze opmerking meedeelde, antwoordde my dat de meeste
zaken van dien aard tot het timmermans- of metselaarsvak behoorden. Precies 't
antwoord van 'n fransen generaal dien
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men aan 't breien zetten wou. Hogere bouwkunde? Wat is dat? Engelen wonen niet.
We zyn mensen, leven als mensen, moeten voldoen aan menselyke behoeften.
Gaarne wil ik geloven dat het diepe studie vereist, de verhouding te berekenen
tussen de kapitelen van 'n Minervatempel en de emolumenten van 'n hedendaagsen
koster, maar we hebben ándere kunde nodig. De huishouding van 'n hollandse
stovenzetster wordt niet geregeerd naar de wetten van 't griekse schoonheidsgevoel,
en we zullen geen schoorstenen leren maken, zolang wy 't beproeven uitstellen tot
we bruikbare modellen aantreffen in 'n opgedolven atrium, waar de rook gewoon
was naar bevind van zaken zich 'n uitweg te zoeken, of niet-eens te zoeken.
De eigenaardige fout der specialiteiten bestaat in afkeer van oorspronkelykheid
of vrees voor oorspronkelykheid, aandoeningen die voortkomen uit een door luiheid
veroorzaakte onmacht. Te traag om op eigen benen te staan, te schuw voor
inspanning zelfs om dat te beproeven, richt men zich naar meesters in de kunst, en
vergeet dat zy hun waarde juist dááraan ontleenden, dat ze zich niet richtten naar
een meester. De enige leermeesteres, de artis magistra, die het recht heeft haar
discipelen een geldig doktors-diploom uit te reiken, is de aard der dingen. Wie 't
versmaadde op die hogeschool te studeren, zal te allen tyde een brekebeen blyven,
een... veger die niet vegen kan.
Terloops doelde ik op de gebrekkige wyze waarop bouwspecialiteiten
beantwoorden aan den naam dien zy zich geven. De uitvlucht van den ingenieur,
die sommige door my gemaakte aanmerkingen beneden de waardigheid van z'n
‘vak’ rekende, gaat niet op. Hy had me moeten meedelen aan welke bouwstukken
de kunst haar inspanning wél besteden mag? Zyn onze kerken goed? Onze
spoorstations? Heeft ooit een leek, onverwachts geroepen tot uitvoering van enigen
arbeid waaraan hy niet gewoon was, iets bespottelykers voortgebracht dan de
Amsterdamse Beurs? Dan 't Paleis van Volksvlyt, die enorme ruimte op de
lelykst-mogelyke manier in glas en yzer gezet?
De verdeling in hoog en laag is willekeurig. De hele Natuur is adellyk, en we
hebben noch het recht noch de macht, haar kappelmannig te verdelen in standen.
Juistheid, bruikbaarheid, doelmatigheid... al deze eigenschappen toegepast op 't
gering-
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ste voorwerp, bekleden gelyken rang als dezelfde verdiensten in zaken die ons slechts in betrekkelyken zin altyd - belangryker voorkomen, en wie voorgeeft de
studie van 't schynbaar geringe te minachten, verdient minachting voor de geringheid
zyner studie. Deugd is zedelyke schoonheidszin, in logika openbaart zich de
vroomheid van den denker, en aesthetische ontwikkeling brengt de rechtvaardigheid
mee, die ook omtrent zaken en begrippen het suum Cuique weet in acht te nemen,
dat we zo gewoon zyn niet toe te passen op personen. Alzo lossen zich de
eigenschappen van hart en verstand, samengaande met kunstgevoel, harmonisch
op in dit ene: streven naar waarheid. De plompe gestalte van zo'n Amsterdamse
Beurs liegt evenzeer tegen de eisen van schoonheid en doelmatigheid, als 't gebabbel
in onze Kamers tegen de belangen van 't Volk. De lynen van dat glasgebouw vloeken
en waggelen als beschonken nachtlopers. Die koepel schynt 'n wen te hebben als
'n zwitserse berg-crétin. 't Een is zo onzedelyk, zo onbeschaafd, zo ongezond als
't ander. En onze kerken! Men preekt daarin op z'n protestants, en de galm is...
onfeilbaar. De gewelven roepen: O salutaris hostia, en de dominee maseurt in 't
Hollands of nagenoeg.
Wie zich gewoon maakte zulke snydende kontrasten niet op te merken, wie zich
verhardde tegen de pyn die dit gebrek aan harmonie uitwerkt op 'n onbedorven
gemoed, verwaarloosde z'n zedelyk tastvermogen, en verliest het oordeel des
onderscheids, ook aangaande zaken die schynbaar niets te maken hebben met de
dingen door welker aanraking hy zich liet vereelten. We gelyken hierin veelal op
den verloskundige die meende zonder schade voor zyn vak in z'n vryen tyd te mogen
houtzagen en citerslaan. Dat gaat niet! Wie z'n gereedschap bederft is 'n slecht
werkman.
Het was niet zonder doel, dat ik zo-even de wanstaltigheid van 'n paar
Amsterdamse gebouwen vergeleek met zeer uiteenlopende onderwerpen. Ik wens
te doen in 't oog vallen dat de oorzaak der bedoelde fouten dezelfde is, onverschillig
of daaraan wordt vorm gegeven in metselwerk, dan of ze zich openbare in
Volksbedrog. Men kan verzekerd zyn dat menige ministerspeech, in yzer overgezet,
een scheven indruk maken zou, en dat er o.a. geen behoorlyke trap zou wezen om
zich naar boven
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te werken in 't gebouw van ons publiek rechtsgevoel, indien men dat ongelukkig
voorwerp in steen vertaalde. Onwaarheid, onjuistheid, gebrek aan harmonie tussen
eis en voldoening, werken alom op gelyke wyze storend, bedervend, onzedelyk.
Dát hebben wy aan de speciaal-mannen te wyten! Buiten den tempel van hun vak
nemen zy de hulde van den leek aan, die hun voorgewende priesterwyding
eerbiedigt. Binnen dien tempel maken ze niemand zalig. Dat is oneerlyk!
Zeg eens, gy, baas of m'nheer, ge noemt u metselaar, meester metselaar... is uw
cement zo goed als 't romeinse? En gy, timmerman, meester timmerman, meent
ge in staat te zyn tot het maken van een behoorlyke...
Ik heb hier iets te noemen dat ik niet noemen mag in 't Hollands, en in 't Latyn of
Grieks niet noemen kan, omdat de Romeinen en Grieken - die, evenals hun nazaten,
en de meeste volkeren der oudheid, zeer vuil waren - het ding dat ik bedoel, in 't
geheel niet gebruikten. Neen, ik kan 't niet noemen. Er blykt dus dat myn
schryfspecialiteit ook te wensen overlaat. Men vergeve het my, en bedenke dat ik
me nooit voor schryver uitgaf. Ik bezit daartoe niet het minste diploom, en ben zelfs
geen dokter of professor in de letteren.
Maar zy die dit wél zyn, de litteratuur-specialiteiten, wat brengen zy voort? Mogen
we zo laag neerzien op den timmerman die van ouder tot voorouder 't wanbegrip
aanhangt dat de opening van 'n bril cirkelvormig moet zyn, alsof 't rondom-aanraken
de eis ware! - kyk, daar heb ik toch 't verboden woord genoemd, en in 't Hollands
nogal! - mogen wy den onontwikkelden ambachtsman hardvallen, als we zien dat
voorgangers in humaniora zo bitter slecht timmeren? Sedert 'n eeuw of drie hebben
of hadden wy akademiën en athenaeën in menigte. De ene professor volgde den
anderen op. Ze richtten hun leerlingen af, en maakten die tot doktoren - tot
specialiteiten alzo! - in letterkunde. Alles professeerde om 't hardst. Wat leverde dit
op? Me dunkt, een volk dat sedert twee-, driehonderd jaar zóveel betaalde voor de
beoefening van een speciaal vak, zou recht hebben iets uitstekends in dat vak te
verwachten, neen: zeer veel uitstekends. In plaats daarvan wedyveren de produkten
onzer officiële lettermannen met den mismaakten koepel van 't glas-
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paleis in wanstaltigheid, vooral wanneer zy de ongehoorde poging wagen om zich
te verheffen boven het peil der middelmatigheid waarin zy hun eerlyk verdiend
summa cum laude behaalden.
We mogen aannemen dat de strandbewoners onzer Nederlanden te allen tyde
gevist hebben. Een groot gedeelte van de Natie beoefende alzo de visvangst sedert...
ja, wie zegt ons hoe lang reeds vóór de zogenaamde aankomst der Batavieren?
Hoe dit zy, er waren te allen tyde meer vissers dan officiële letterkundigen. Het wél
beoefenen van de vissery werd nadrukkelyk gevorderd door een gebiedende
meesteres: de maag. Toch verklaarde onlangs een Noors visgeleerde, die voor
enige jaren in 't belang van z'n vak een reis deed langs de stranden van Europa,
dat de hollandse vissers volstrekt niet op de hoogte hunner kunst stonden. Ik nu
kan niet beoordelen of deze man gelyk had. By analogie met andere vakken welker
beoordeling wel enigszins onder myn bereik valt, mag ik gissen dat hy de waarheid
zei. Maar als ik den uitslag der studiën van onze strandbewoners vergelyk met de
litterarische resultaten onzer akademiën, dan voel ik iets als eerbied voor de clarissimi
van Scheveningen en Katwyk, en ik zou lust hebben dien Noorsen betweter naar
Utrecht en Leiden te verwyzen ten fine van klement oordeel over de hollandse
botboeren. Men zegt dat er eens in Den Haag drie kabeljauwen tegelyk op de markt
zyn geweest. In een heel jaar levert onze aan de akademiën uitgebroeide letterkunde
zoveel spieringen niet.
Gebrek aan oorspronkelykheid is alweer de hoofdoorzaak van deze armoede.
Instede van te grypen in de volle ryke natuur, meent men iets te bereiken door
toewyding aan een bepaald vak, d.w.z. door 't volgen van voorgangers die zodanig
vak geprofesseerd hebben - liever nog, die er in professorden - en op hun beurt
kopiisten waren van andere brekebenen, of al ware het van een meester. Dat deze
inkrimping van terrein soms, en nog volstrekt niet dikwyls, iets ten gevolge heeft als
de handigheid die ik op blz. 502 wel wilde toekennen aan een bakker van beroep,
kan waar zyn. Maar dat die nauwte van blik nog gevaarlyker werkt op de
voortbrengselen van den geest dan de sleurfouten der bakkers op ons brood, is ook
waar. In dat brood
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is dan toch nog meel. Vermengd, vervalst, verknoeid, er is meel in. Onze
letter-specialiteiten durven 't Volk als spyze voorzetten wat geen spys is. Ze geven
als voedsel wat niet voedt. En wie er over klaagt, krygt ten antwoord dat de
eigenaardigheid van 's mans vak meebrengt dat hy zulk brood levere en geen ander.
De leek moet dan zwygen, en verwyt zich dat hy ten onrechte meende geestelyk
onverzadigd te zyn. De fout heet dan te liggen aan hemzelf die 't hoog gewicht van
't speciaal-vak miskende. Zodra hy op de hoogte wezen zal die nodig is om de
waarde daarvan te schatten...
Intussen professort en professeert de specialiteit voort...
Twee treurige indrukken tegelyk dringen zich hierby aan ons voorstellingsvermogen
op. De eerste is medelyden met het arme Volk dat naar wat zielespys hongert...
Laat ons vlug heenstappen over dit onderwerp. Hongeren is een afgezaagd thema.
Liever stel ik u 't vermaak voor, lezer, ons te vermeien in andere smart, in
specialiteiten-smart. Ge kent die niet? Ge wist niet op welk veld dat doornig onkruid
groeit? Ge weet niet hoe de schedelplaats heet, waar de navorsers van 't
onmetelyk-kleine gekruisigd worden? Ik zal u den weg wyzen.
Misschien moest ik, zoals de specialiteiten van den Nederlandsen Helikon,
beginnen met 'n fors: ‘Wat bralt ge, o Romers!’ of 'n melankoliek: ‘'t Is voor u niet
dat ik zing!’ om dan na 't minachtend doorlopen van allerlei andere smart, ten laatste
triomfantelyk neer te komen op 't onderwerp onzer complainte, en den lydenspalm
uit te reiken aan den martelaar die my den treurzang in de pen gaf. Niets van dat
alles. Tegen alle school, gewoonte en deftigheid aan, toon ik u terstond het uitgeteerd
gelaat van den armen speciaal-professor die gestruikeld is over 'n speciaal
eigenschapje van een speciaal-atoom zyner specialiteit.
Werelden vergaan of vergaan niet, 't is hem om 't even. De zon valt, hy bekommert
zich daarover niet verder, dan om 't verschrikt mensdom te berispen over den
ontaalkundigen geslachtsverkrachtenden uitroep: daar gaat-i! De geschiedenis van
wereldwording, mensheid en beschaving boezemt hem geen verder belang in, dan
nodig is om na te sporen of de eerste
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lichtstraal z'n naam wel behoorlyk met 'n ch schreef, en of er taalfouten waren in de
tien geboden. Paus Johanna interesseert hem enigszins, doch daar dat individu vrouw of man dan - in beide gevallen toch slechts een mens was, kan hy aan zyn
hoedanigheden niet zoveel aandacht wyden, als hy - en met zielewellust zeker! zou besteed hebben aan 'n klank. Van z'n kroost en huisgezin weet onze professor
genoeg om de overtuiging te koesteren dat al z'n meisjes onzydig zyn en dat z'n
vrouw soms mannelyk is. Z'n liefde tot de wetenschap, hoe gloeiend ook, is omtrent
dit alles voldaan, tevreden en in rust. Maar, helaas... daar nadert het vreselyk woordje
leur, en dondert den ongelukkige de vraag toe: ‘Welk geslacht kent ge my toe?
Antwoord of... leef, en schryf 'n woordenboek!’ Het baat niet of de ongelukkige dien
geslachtelozen inquisiteur van voren beziet en van achter om te onderzoeken of ze
wellicht een groot-inquisitrice, dan wel - wie weet! - 'n hettig inquisitorium is? Alles
tevergeefs! Die paus Johanna op 't gebied der taalkunde heeft de boosaardige
verstoktheid gehad zich nooit te vertonen - ik citeer - ‘met een bepalend woord,
waaruit haar geslacht zou kunnen blyken’. Sedert eeuwen wandelt hy, zy, het, de
wereld rond, zonder floddermuts of helm, zonder broek of schort, en toch - of juist
daarom - kan men maar niet te weten komen of 't 'n deern of 'n jongetjen is? Hoe
vreselyk, nietwaar, voor geleerden die hun hele leven toewyden aan 't geslachtsleven
van de klanken? Welke barbaar zou niet geroerd wezen... enz.
Men schreeuwt tegenwoordig overal om gelykheid. Ik ben er tegen, en beweer
dat het zeer billyk is dat de werkster die de vloer boent voor professors studeerkamer,
eerbiedig ruimte maakt als de man, zwanger van... teleurstelling over de ware sekse
van z'n leur, zich op den drempel vertoont. Dus: werkster, opzy! Ikzelf zou uit den
weg gaan als ik 't ongeluk had me in de buurt van zo'n studeervertrek te bevinden.
Honneur au courage malheureux! Dat het vruchteloos belegeren van de
geheimzinnige leur-vesting niet aan lafhartigheid mag worden toegeschreven, kan
bewezen worden uit 'n ander feit, dat ik te liever aanhaal omdat de vermelding me
gelegenheid geeft tot 'n welgemeend mea culpa. In myn Divagatiën over zeker soort
van Liberalismus nam ik de vryheid heel ongepast
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uit te varen tegen de kleingeestige schoolmeestery die onze letterkunde beheerst,
of liever: die in ons land zo onbeschaamd de plaats der letterkunde inneemt. Onder
andere voorbeelden wees ik op 't woord schildwacht dat in myn jeugd vrouwelyk
wezen moest. ‘Of dit nog zo is, schreef ik er by, weet ik niet.’ Welnu, bladerende in
De Vries en Te Winkel's handleiding ter letterkundige zaligheid, ontwaar ik dat die
zotterny wel degelyk met wortel en tak is uitgeroeid. Die twee letterdoktoren hebben
den schildwacht hersteld in z'n mannelyke eer, en vergunnen hem tegenwoordig
allervrindelykst zyn geweer op zyn schouder te dragen. Wie den moed heeft zulke
nieuwigheden in te voeren, mag waarlyk niet beschuldigd worden van gebrek aan
geestkracht. Toch zullen sommigen beweren dat er zo'n hoge maat van genie niet
nodig is, om in te zien dat er verschil bestaat tussen 'n persoon die zich loopt te
vervelen voor een schilderhuis, en de hem opgedragen funktie om heraus te roepen
als er een kolonel komt aanryden. Het onderscheid tussen een onstoffelyk begrip
en 'n man van vlees en been, is nogal te vatten, en daarom ligt dan ook de verdienste
die ik roem, niet zo zeer in dat vatten als in den moed van 't verkondigen. De
geschiedenis meldt niet of de dappere apostelen van des schildwachts viriliteit door
't afgodendienend Volk zyn verscheurd of verbrand geworden. We willen daarvan
't beste hopen. Bloed en brandstapels zyn wel 't zaad der taalkunde, maar... er is
hoger eer te behalen in 't strydperk der welschryvery. Een onbesuisd omwerpen
van de afgoden der menigte moog getuigen van oprechtheid en overtuiging, de
gematigd-welmenende boodschapper van 't ware nieuwe is niet afkerig van enig
beleid, en zoekt middelen om zo lang mogelyk onverscheurd en onverbrand te
blyven. Evenals Paulus, die te Athene zich meester maakte van den ‘onbekenden
God’ om dat nevelachtig spook heel handig te vereenzelvigen met den zynen,
hebben de heren De Vries en Te Winkel voor ze hun hermafrodiet bekleedden met
de mannelyke toga, omgezien naar 'n bondgenoot. En waar denkt ge dat ze dien
vonden, lezer? Eilieve, raad niet, ge zoudt uw scherpzinnigheid vruchteloos op de
proef stellen. Met bescheidenheid menen zy te mogen aandringen op de
mannelykheid des schildwachts: ‘omdat men in andere talen, byv. in het
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Zweeds, ons hierin is voorgegaan’. Zo-iets geeft inderdaad courage. De ware moed
immers mag toch niet in dolzinnigheid ontaarden? Met heel omzichtig beleid alzo...
Zie eens, indien onze woorden-apostels zich onnadenkend te vroeg hadden laten
verbranden, zouden zy den tyd niet gehad hebben ons nog veel andere dingen te
leren, o.a. dat men aan kuiter, wyfjesvis, het vrouwelyk geslacht wel zou mogen
toekennen en dergelyke wetenswaardigheden meer. Kater, uil, professor, e.d. zyn
mannelyk, naar we vernemen, en wie vroolyk met één o schryft is 'n dwaas.
Is 't genoeg, lezer? En is 't nog nodig u voor te houden wat de gevolgen zyn van
zodanige krachtsverspilling? In uw huishouding, in uw beroep, zoudt ge toch spoedig
inzien... ik zeg niet: dat het grote geschaad wordt indien ge u te veel toelegt op het
kleine, maar dat het degelyke teloor gaat - van welk geslacht is dat loor, o goden!
- door 't stelselmatig beoefenen van nonsense. Larochefoucauld schynt aan zo-iets
gedacht te hebben, toen hy de maxime schreef: Ceux qui s'appliquent trop aux
petites choses, deviennent ordinairement incapables des grandes. Ik, die weet hoe
moeilyk het is zich juist uit te drukken, maak hem geen verwyt van z'n ‘trop’ dat de
trop is. ‘Te veel’ werkt altyd en overal schadelyk, dit weten we. Ook begryp ik dat
z'n uitspraak hinken zou als men dat overbodige trop er uit liet. Hy gaf zich evenwel
zeer veel moeite om exakt te zyn, en ik weet by ervaring te goed hoe afmattend dat
eerlyk streven is om me niet verplicht te rekenen tot een welwillend nasporen van
wat hy bedoeld heeft. Petites choses zyn er niet, en de door Larochefoucauld
gewraakte fout ligt niet in de kleinheid der dingen-zelf, maar in 't wanbegrip over
hun opportuniteit. Een kok, die 't souper laat aanbranden omdat hy zich buiten de
keuken bezig houdt met den ring van Saturnus, heeft juist om 't zogenaamd-grote
het zogenaamd-kleine verwaarloosd en dus, stipt gesproken, een tegenovergestelde
fout begaan die evenwel in werkelykheid op 'tzelfde neerkomt, want de soep is er
niet smakelyker om. De tegenstelling was dan ook slechts schynbaar. Een speld
die te pas komt, is in zedelyk-logischen zin groter dan 'n heel zonnestelsel, wanneer
dat het nasporen van waarheid, het beant woorden aan roeping, het plichtdoen, in
den weg staat.
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Zou Larochefoucauld gedacht hebben aan onze professors in de dubbele o of e,
toen hy waarschuwde tegen 't verwaarlozen van de dingen die wel te pas komen?
Of was z'n welwillende bedoeling, U te waarschuwen, publiek, tegen 't voortdurend
genoegen nemen met het aangebrand souper van onze letterkoks, die zich
waarachtig niet op het grandioze van hun nevelringen mogen beroepen om de
oneetbaarheid te verontschuldigen van de gerechtjes waarop ze 't publiek onthalen.
Om nu eens by de prouesses van die dubbele-o-mensen te blyven, hebt ge er nooit
aan gedacht, lezer, dat zo'n woordenboek de plaats inneemt van iets degelyks?
Smart het u niet dat uw kinderen met verwaarlozing van beter dingen al de wysheid
in zich moeten opzwoegen, die daarin voorkomt? Hebt ge wel eens berekend hoeveel
tyd, inspanning, geheugen, geest, zy en gyzelf besteden moeten om behoorlyk op
de laagte te blyven van al die wetenschap, zegge: Wetenschap? En mocht u dit
alles onverschillig zyn, denk dan aan 't geld dat ge uitgaaft om zulke dingen te kopen,
aan de belasting die ge opbrengt om de lieden te bezoldigen die zich bezighouden
met die voddery, levenslang natuurlyk, want zy zyn Specialiteiten, de par le Roi
benoemde Specialiteiten!
En nog iets. Denkt ge dat één hollandse stad zich zal verdedigen tegen de Pruisen,
indien de prys der heldhaftigheid wordt uitgereikt in de zonderlinge gedaante van
'n akademie waar men zulke wetenschap doceert? Is 't niet om alle poorten
wagenwyd voor den vyand open te zetten?
Intussen zyn onze straten nog altyd vuil. Indien wy eens...
- Grote goden, ge wilt toch onze professors niet aan 't straatvegen zetten?
Wees bedaard. Ja in alle bescheidenheid wou ik dat, behoudens 'n onbegrypelyke
massa eerbied voor andersdenkenden, voorslaan. Na 't gebeurde met Epaminondas
en de Freule Von Stein - twee personen die niets misdaan hadden - is myn voorstel
zo vreemd niet, en in geen geval beledigend. Ik erken dat er 'n gegronde bedenking
zou liggen in de vrees dat de modder de overhand nemen zou. Misschien zullen de
heren, slecht vegende, zich beroepen op hun specialiteit als professoren in de
litteratuur, en verzekeren dat zy in dát vak... op dát terrein... right men... right places...
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Nu ja, op dát terrein schryven ze Woordenboeken van de Nederlandse taal, of
verheffen 'n kip tot zoogdier... ik stem voor 't vegen! Baat het dan onze straten niet,
de letterspecialiteit rust een beetje. Dat is iets gewonnen.
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Alles roept om emancipatie. Er wordt door sommigen beweerd dat we geen slaverny
geduldiger dragen dan dezulke welker afschaffing in onze macht staat, waaruit
volgen zou dat het verzet tegen tirannie niet zo zeer voortspruit uit afkeer van
dwingelandy, als uit lust in oppositie. Philips en Alva zyn weggejaagd, maar heel 't
schryvend Nederland buigt zich gedwee onder 't sic volo sic scribas van 'n paar
mensen die nooit het minste bewys gaven dat ze met 'n taal weten om te gaan, of
liever die duidelyk toonden dit niet te kunnen.
Misschien wachten wy op 'n Spaanse Armada, voor we ons verzetten tegen de
tiende penning die er nu dagelyks wordt geheven van ons gezond verstand. Lag er
wellicht een karakterkundige fynheid in den onwil van de Regering om de ‘nieuwe
spelling’ vast te stellen by de wet? Voorzag men dat het volk liever buigen zou onder
niet bevolen zotterny, dan gehoorzamen aan bloedplakkaten?
Hoe dit zy, we schikken ons in: vroolykheid, en zien met minachting neer op onze
groot-ouwelui die 'n tyd lang ogen en zo schreven. Thans vind ik die spelling zo gek
niet, maar toen ik kind was, gruwde ik van zo'n verregaande onkunde. Huiverend
vroeg ik mezelf hoe men tegelykertyd grootvader en zo dom wezen kon? Een
schryver die een levenloos voorwerp hy of zy noemde, inplaats van dezelve, was
in myn tyd 'n ondeftige knoeier dien ik met al de kracht myner
schooljongens-rechtzinnigheid ‘verachtede’.
Maar ik ben oud geworden, en heb nagedacht. Tot nadenken wens ik nu ook
anderen op te wekken, zo mogelyk vóór ze oud geworden zyn, of te oud althans.
De gissing van zo-even dat de leek liefst dan protesteert als een wet hem wil
dwingen tot gehoorzaamheid, wordt evenwel geenszins bevestigd door de vyftigjarige
regering van Siegen-
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beek, die gehoorzaamd werd in weerwil van 't gezag dat men hem officieel toekende.
Al zy dus die mening niet geheel en al verwerpelyk, de regel schynt toch niet
algemeen door te gaan, en dit blykt vooral indien we 't oog slaan op 'n ander
specialismus dat veel strenger wordt gehandhaafd door de kracht der legaliteit, en
waarin we even goedig berusten als in de schoolmeestery.
Ik bedoel: de Rechten!
Wat Molière, die doktoren, savantes en markiezen zo havende, weerhouden heeft
de advokaten te bedenken met 'n welverdiende tentoonstelling, is my een raadsel.
Of versmaadde hy dit, omdat de taak hem te gemakkelyk voorkwam? Was 't
onderwerp te afgezaagd voor 'n publiek dat van oudsher gewoon raakte z'n glossen
op rechters en advokaten zélf te maken, omdat het non satyram facere hier
onmogelyk is?
Op bladzy 569 werd over 't zogenaamd wél-spreken van die heren reeds iets
gezegd, ik mag dit alzo nu voorbygaan, vooral daar ik thans niet zo zeer de spreeken pleit-specialiteit bedoel, als wel de juristery. De mannen van parket en balie
menen aan de eer van hun ‘vak’ schuldig te zyn, de van-buiten geleerde Rechten
boven het Recht te stellen. Het eenvoudig-ware is hun niet mooi genoeg zo lang
het 'n deftig precedent ontbeert, of niet gestaafd wordt door zogenaamde
rechtsprincipes. Indien we dit laatste woord mochten opvatten in de letterlyke
betekenis, zou de zaak gezond wezen. Maar, o hemel, zó bedoelt het niet de
geschoolde jurist! Waarheid is hem niet wat inderdaad is, maar wat overeenkomt
met de uitspraak van dezen of genen voorganger. Gelyk De Vries en Te Winkel op
'n Zweed, wacht de rechtsman op 'n Cujas, op 'n Grotius, op 'n Diephuis, op 'n J.D.
Meyer, of 'n ander van die soort, voor hy zich verstout een opinie te hebben. Hy
vraagt niet zo zeer wat er geschiedde, als wat er door dezen of genen gezegd en
geschreven is over iets dat op het gebeurde gelykt. Feiten zyn hem byzaak, 'n woord
is hem alles. Akten gaan voor aktie. En waar hy zich niet op personen beroepen
kan, klemt hy zich aan 't behoudsplankje van 'n ‘regel in rechten’. Wees verzekerd
dat er op die rechten en op dien regel gewoonlyk iets volgt dat niet regelrecht en
dikwyls nogal héél krom is. Want - en hier komen we terug op de klacht in 't
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eerste hoofdstuk - zo'n regel waarmee door de rechts-specialiteiten geschermd
wordt, is veelal een dicton, een scie, een fiktie, een juridische deun, een ‘formule
die onder vals voorgeven van overbodigheid der redenering de aandacht van onjuist
redeneren moet afleiden’.
De meeste rechtsregels zyn stellingen die gemakshalve als waar worden
aangenomen, maar die voor den denker bewys nodig hebben. Deze neemt ze dan
ook gewoonlyk niet aan, voor er wél en deugdelyk bleek dat het aangevoerd dicton,
ten eerste: op zichzelf beschouwd aannemelyk is, en ten tweede: dat het van volle
toepassing kan geacht worden op de behandelde zaak. Dit laatste is zelden 't geval,
omdat het verschil der omstandigheden oneindig, en ons uitdrukkingsvermogen
beperkt is. Maar de rechts-specialiteit is zo keurig niet. Z'n ‘vak’ noopt hem tot
eerbied voor klanken die door gewoonte werden verheven tot afgoodjes, en dezelfde
man van wien men in 't dagelyks leven enig verzet zou mogen verwachten tegen
ongerymdheid, neemt genoegen met de grofste absurditeit, wanneer ze zich maar
in de gedaante van zo'n ‘regel in rechten’ of dergelyk door 't gebruik geykt
vooroordeel weet te vertonen. Ik heb de voorbeelden voor 't grypen, doch zal me
aanvankelyk vergenoegen met 'n paar die nog al sprekend zyn.
In Frankryk, waar de juristery vooral niet minder welig dan elders bloeit, was
onlangs een man beschuldigd van kerkroof. By gebrek aan bewys werd hy
vrygesproken. Enigen tyd daarna meende de justitie den waren schuldige in handen
te hebben, die alzo voor de rechtbank werd gebracht. Onder de getuigen à décharge
verscheen de vrygesprokene. Hy bewees de onschuld van den beklaagde door de
volledig geadstrueerde bekentenis... dat hyzelf de dader was. Hy had de goedheid,
allerduidelykst uit te leggen hoe hy 't voornemen had opgevat, hoe hy zich had
weten te verschuilen in de kerk, daar de armbus open te breken, en z'n roof in
veiligheid te brengen. Roerende openhartigheid! Men liet hem dan ook ongedeerd
gaan. Niet uit erkentelykheid evenwel voor die gratis voorgedragen handleiding in
't stelen werd hy vrygelaten, o neen, de brave man was onschendbaar omdat hy,
eenmaal vrygesproken, onder bescherming stond van den fanatieken eerbied voor
de rechtsfetisch: non bis in idem. Of
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de rechtbank hem behoorlyk bedankt heeft voor de genomen moeite in de zaak van
dien ander - z'n compère, denk ik met de Gazette des Tribunaux waaraan ik dit
voorval ontleen - is me niet gebleken. Ook niet of er een civiele aktie tegen hem is
ingesteld tot teruggave van z'n buit. Zeker is 't dat men den dief in de gelegenheid
stelde z'n handwerk voort te zetten.
Zulke misdadige zotterny is alleen mogelyk in personen die ‘levenslang’ hun
gezond verstand kluisterden aan de eisen van een ‘vak’.
Een ander voorbeeld. Onlangs in Londen bestelt zeker echtpaar by 'n voornaam
juwelier enige kostbaarheden, en maakt van de gelegenheid dat 'n bediende een
groten voorraad juwelen aan hun keus komt onderwerpen, gebruik om dezen te
bedwelmen, te binden, met den dood te dreigen, enz. De vrouw speelde in dit drama
de voornaamste rol. Haar gemaal wist met het gestolene aan de nasporing der
politie te ontsnappen, maar zy, gevangen genomen en voor 'n rechtbank gebracht,
werd... vrygesproken door de jury, na een schone redevoering van haar verdediger
die zich beriep op 't goddelyk en menselyk voorschrift dat de vrouw haar man
onderdanigheid verschuldigd is. De trouwe ega had den koopmansbediende van
achter overvallen, hem by de keel gegrepen, een doek met aether tegen neus en
mond gehouden, ze had geholpen aan 't knevelen, aan het zoekmaken van 't
gestolene... alles wáár, doch: ze deed het op bevel van m'nheer haar gemaal, en
alzo...
Maar, zegt men, het was een jury die haar vrysprak... eilieve, 't was 'n rechtsman,
'n advokaat, die in z'n pleit-jargon daartoe de motieven leverde! Ik neem noch die
jury, noch onvoorwaardelyk het jury-stelsel in bescherming, doch beweer dat in dit
geval de schande der vryspraak niet groter is dan de misdaad van 't vrypleiten. Zou
't iemand die niet was opgegroeid in 't speciaalvak van rechtverdraaien, in het hoofd
komen de voorgeschreven onderdanigheid van de gehuwde vrouw aan te voeren
als verontschuldiging voor gewelddadigen roof? Tot zulke afdwaling leidt alleen de
speciaalstudie. Alleen 't specialismus geeft den moed tot zulke misdaad. Den moed?
Och, die behoeft zo groot niet te zyn, want waar ieder ander zich schamen zou met
zodanige praatjes voor den dag te komen, kan de jurist dit on-
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gestraft wagen niet alleen, maar zelfs oogst hy by zeker deel van 't Publiek lof in
met z'n impudentie. ‘Dát is een advokaat, zegt Kappelman. Onder zyn handen is
geen zaak reddeloos, hy sleept er door wat hy wil!’ En Kappelman neemt zich voor,
dien pleiter in den arm te nemen zodra hyzelf er iets zal hebben ‘door te slepen’,
waarmee dan ook het doel van den praatman, dien 't om voordelige klandizie te
doen is, wel bereikt zal zyn. Of evenwel het belang van den kliënt meebrengt z'n
zaak met 'n stempel van wantrouwen te besmetten door haar op te dragen aan
iemand die byzonderen roem inoogstte als pleiter, schynt twyfelachtig. Oppervlakkig
gezien immers, zou men menen dat ieder die van zyn goed recht overtuigd is,
volkomen tevreden moet zyn met 'n eenvoudige voorstelling van feiten, en zelfs dat
het hem tegen de borst stuiten moet, z'n rechtvaardige zaak door 'n pleitman by
uitnemendheid te zien gebruiken als terrein voor 'n wedstryd in chicane en
kwasi-handige kunstjes. Hy legt zich de vraag voor, of niet het kiezen van een zo
‘byzonder knappen advokaat’ op den rechter 'n ongunstigen indruk maken moet?
Zo redeneert gewis de eenvoudig-eerlyke man van gezond verstand. We mogen
dus aannemen dat de meesten ánders redeneren, en die ‘meesten’ hebben wel
eens gelyk, al weten zyzelf gewoonlyk niet waaraan ze soms den triumf van hun
arglistig onverstand te danken hebben. Het kiezen van een ‘beroemd advokaat’ en
de slenters waarmee deze een zaak verdedigt, maken op den Rechter alleen hierom
geen walglyken indruk, wyl hy evenals de mooiprater-zelf bedorven is door de
specialiteit van 't ‘vak’. Toen Berryer, le prince des orateurs - d.i. naar myn
overzetting: 'n knoeier van de ergste soort - in één zitting voor en tegen dezelfde
zaak pleitte, kwam 't den voorzitter zeker niet in de gedachte dat het eigenlyk zyn
plicht was dien oneerlyken man de deur te wyzen. Integendeel. Zelf afgericht tot
specialiteit in advokatenkunstjes, moet hy de schelmery van dien allemansbabbelaar
heel aardig gevonden hebben. Ze werd dan ook in 'n levensschets van Berryer
voorgesteld als byzonder verdienstelyk, gelyk ik reeds hier-of-daar in m'n Ideeën
met de nodige verontwaardiging heb opgemerkt. Slimmigheidjes, zei ik, en iets
vroeger spraken we van kwasihandigheid. Wel zeker, 't is er ver vandaan dat zulke
advoka-
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terige debatteerkunstjes op logisch, rhetorisch, wysgerig of inderdaad-rechtskundig
gebied, waarde hebben... zouden, indien zo'n praat-specialiteit iemand tegenover
zich had, die met eenvoudig gezond verstand en ongekreukt rechtsgevoel begaafd
was. De zodanige slaat, zonder de minste inspanning en met de kracht der
waarheid-zelf, door 't webje heen, waarin een oneerlyke tegenparty hem poogt te
vangen. Maar - heel gelukkig voor den beoefenaar dier bekwaamheid van lage
verdieping, en den bloei der advokatery - de in den grond ónbekwame mooiprater
kan ongestoord z'n methode volhouden omdat hy te doen heeft met tegenstanders
en rechters, die - de eersten soms in den schandelyk-strikten zin, doch beiden altyd
in slechts weinig gunstiger betekenis van 't woord - z'n compères zyn. Als
specialiteiten immers van wat die heren ‘de Rechten’ gelieven te noemen, doorliepen
zy denzelfden akademischen kursus van verstands- en gemoedsbederf als hy, en
hieraan heeft de pleiter te danken dat z'n auditorium in rechtbank, parket en balie,
zich door de grofste vergrypen tegen Recht en Rede niet gestuit voelt. Al dat volkjen
eerbiedigt, zoals zakkenrollers op de kermis, vice-versa de eigenaardigheden van
't ‘vak’. Ze worden hierin gesteund door zeker gedeelte van 't publiek, dat blyk van
zaakkennis meent te geven door 't wegstoppen van z'n gebrek aan begrip. Indien
ieder die zich behoorde te ergeren aan ongerymdheden in wezen, vorm en incidenten
van onze rechtspleging, oprecht of moedig genoeg was om z'n oordeel uit te spreken,
zou 't met dat bespottelyk toejuichen van ‘knappe advokaten’ en den ‘eerbied voor
't geslagen vonnis’ spoedig gedaan zyn. By misbruiken als de hier gelaakte, hebben
de vakmannen altyd 'n trouwe bondgenoot in het verstandelyk en zedelyk
minstontwikkeld gedeelte van de menigte, een kategorie waartoe zyzelf dan ook grotentendeels juist ten gevolge van hun akademische leiding - gewoonlyk behoren.
Als om de maat van ongerymdheid vol te meten - schoon de zaak zeer makkelyk
te verklaren is - ziet men dagelyks dezelfde rechters die de onbeschaamdste
zottepraat geduldig aanhoorden, in de beslissing der zaak blyk geven dat ze op de
aangevoerde verdedigingsgronden bitter weinig acht hebben geslagen, of zelfs dat
die ‘gronden’ 'n geheel anderen indruk maakten dan de beschuldigde zeker recht
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had te verwachten. De franse advokaat Lachaud draagt den bynaam van grand
sauveur, en juist hierom kan men den ongelukkige die hém tot ‘verdediger’ kiest,
reeds vóór 't vonnis als veroordeeld beschouwen. Wie meent hém nodig te hebben,
verklaart zich ryp voor 't schavot. Het is immers nu eenmaal van algemene
bekendheid dat die niemand-reddende redder de specialiteit van ongerymde
stellingen beoefent, en dat 'n certifikaat van onschuld uit zyn mond vrywel gelyk
staat met 'n bekentenis van moord en doodslag. Ook waar dat bekennen niet meer
nodig is, blyft altyd de naam Lachaud 'n wichtig nummer op 't lystje van verzwarende
omstandigheden. Het hem door de publieke opinie toegeschreven talent hoofdzakelyk alweer bestaande in onbeschaamdheid - benadeelt z'n
beschermelingen, en komt dus in den grond, gelyk alle schelmery, op
onbekwaamheid neer. Wie dit betwyfelt, vrage zich af wat dán de invloed is dien de
kwasi-handigheid en spitsvondige kunstjes van 'n beroemde pleiter op de rechtbank
uitoefenen? Voor de waardigheid der rechterlyke macht is de minst-lelyke
veronderstelling dat die invloed... géén invloed is. Een rechter die zich liet ómpraten
door 'n advokaat - van 'n saamgeraapte jury spreek ik nu niet - zou by z'n
kollega's-zelf doorgaan voor 'n dwaas, en in deze opmerking ligt het doodvonnis
van 'n groot deel der advokatery.
Voor enige jaren durfden de advokaten van Jut en z'n vrouw, in lange
redevoeringen betogen dat de rechters hun beminnelyke kliënten moesten
vryspreken, d.i. men behoorde die moordenaars frank en vry terug te zenden in de
maatschappy, op 't gevaar af dat ze daar hun liefelyk handwerk tot eigen vermaak
en aanmoediging van anderen zouden voortzetten! Er blykt alweer niet uit de
processtukken, dat de voorzitter tot die heren de vraag richtte: of zy, indien ze de
eer hadden rechters te zyn, zodanig vonnis vellen zouden? Ook niet dat hy hun 't
woord ontnam en de deur wees, wat z'n plicht zou geweest zyn. Wel neen, ze waren
volkomen in hun recht, want de specialiteit van 't ‘vak’ schreef die schaamteloze
zotterny voor, of althans ze maakte die straffeloos mogelyk. Eenmaal aangesteld
als ‘verdedigers’ mochten en moesten zy loochenen en ontkennen, hoe brutaler
hoe mooier. 't Stond immers den rechter vry, er
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geen acht op te slaan? Wat moeten Jut en z'n geliefde Kristien wel gedacht hebben
van de integriteit der fatsoenlyke lui, zy die wisten - nu ja, ieder wist het, rechters
en publiek zo goed als de advokaten-zelf, maar zy toch in de eerste plaats - zy die
wisten hoe die mannen van de Wet daar stonden te draaien, te huichelen en te
liegen? Hebben zy 'n glimlach kunnen onderdrukken, toen ze een hunner
‘verdedigers’ hoorden verklaren dat z'n gunstig oordeel over Jut niet was: ‘een ex
officio gehouden praatje?’ Foei, edele rechtenmeester, wie zou op zo'n denkbeeld
komen? Het zou ons heel lelyk staan aan ‘praatjes’ te denken als we van u mogen
vernemen dat Jut ‘geen slecht karakter bezit’ en ‘dat men in hem zekere ridderlykheid
niet mag ontkennen’. By 't aanhoren van zulke betuigingen mogen wy in ons de
verplichting niet ontkennen, dankgevoel te bezitten voor die edelmoedige korrektie
onzer begrippen over slechte karakters en ridderlykheid, om nu niet eens te spreken
van 't lesjen in akademische balie-taal dat we hier zo onverwacht present krygen.
Ik vraag u... halt, ook ik wil eens mooipraten: ik wens gevraagd te hebben, myne
heren, wie de gedachte aan ‘praatjes’ zou kunnen bezitten, als hy ter verdediging
van Jut het inschrift hoort aanhalen, waarmee die preux den bybel zyner welbeminde
versierde, kort nadat ze met hun beidjes mevrouw Van der Kouwen en Leentje
Beeloo zo ridderlyk van alle wereldse zorgen hadden bevryd? Neen, neen, 'n
‘praatjen’ is het zeker niet, als de advokaat - volstrekt niet ‘ex officio’ lezer,
godbewaar-ons voor zo'n lasterlyke mening! - als hy, om eens geheel-en-al voor
z'n partikulier genoegen terdeeg nuttig te zyn, ons verkondigt dat hy in dat inschrift
zo'n ‘aardige aanwyzing’ vindt, die ons in staat stelt ‘een eigenaardigen blik te werpen
in het karakter van den beschuldigde’. Waar is de onverlaat die - en na pas zo'n
uitstekende les in ridderlykheid ontvangen te hebben, nogal! - waar is de snoodaard,
de booswicht, die aan 'n ‘praatje’ durft denken, by zoveel aardige eigenaardigheid
van blik? ‘Vanhier gy die...’ enz. Een ‘praatje’? Maar leest het dan, gy vuige belagers
van paladyn Jut en advokatenwaardigheid, leest en overdenkt de woorden die hy
op 't schutblad van den huwelykspresent-bybel z'n tedere hartsvriendin toeroept!
Leest, en vraagt uzelf af, of zúlke taal 'n pleiter aanlei-
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ding geven kan... wat zeg ik, of zulke taal mogelykheid overlaat tot het houden van
'n ‘praatje’? Wat staat er? Wy lezen: ‘Aan mijne geliefde Christina door H.J. Jut...’
Zo noemt-i zich, de edele ridder, met 'n eenvoud die aan de beminnelyke
nederigheid van 'n Godfried te Jeruzalem herinnert. De lezer weet immers dat de
eigenlyke naam van den held Tankred-Bayard is? Aan Christina dus, door Jut:
‘...die beiden hopen in de goedertierenheid...’
Van den prokureur-generaal, meent ge? O neen:
‘...in de goedertierenheid van Jezus Christus.’
Voor J.C. die toch ook jegens Mevr. Van der Kouwen en Leentje Beeloo zekere
konsideratiën heeft in acht te nemen, is 't een moeilyk geval. Maar dat is zyn zaak.
Wy hebben hier slechts te doen met de vraag hoe een advokaat die zich op zo'n
verheven bybel-illustratie beroept, op 't denkbeeld komen kan dat iemand hem zal
houden voor 'n praatjesmaker? Men kan de nederigheid te ver dryven. Hoogstens
zou deze of gene - ik, byvoorbeeld - in dat alles 'n staal menen te vinden van de
hoogte waarop men 't brengen kan in onbeschaamdheid, als men zich gedekt waant
door de specialiteit der advokatery.
Dat er overigens in die fraaie pleidooien nog meer theologie voorkomt, spreekt
vanzelf. ‘God’ kan niet buiten spel blyven by dat infaam spekuleren op de domheid
der menigte. Al baat dan die vuile kwakzalvery den kliënt niet - dat is byzaak voor
die heren! - ze rekommandeert den pleiter by 't gemeen, dat verzot is op zulke
loopjes. De ‘verdediger’ der edele Kristien verzekert ons ‘dat er een Hogere Macht
bestaat, die alles tezamen houdt’ - wel vreemd dan, dat ze die twee vermoorde
vrouwen niet heeft weten heel te houden - en aan die spikspeldernieuwe
hoepeldogmatiek knoopt hy de zalvende verzuchting ‘dat deze waarheid zo dikwerf
betwyfeld, en zo lichtvaardig ontkend wordt’. Och ja, zou juffrouw Laps zeggen, en
ook ik moet ronduit erkennen dat de klacht even gegrond als Kristien-verdedigend
en treurig is! Maar volstrekt onverklaarbaar vind ik de zaak niet. De in dit byzonder
geval niet al te best door Hogere Macht saamgehouden menselyke geest over wiens
vervloekte afdwaling de vrome advokaat zich zo bedroeft, zal opgemerkt hebben
hoe dikwyls die Hogere Macht tekort schiet in
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haar pogingen om 't droge zand saam te houden, waaruit sommige pleitbezorgers
hun redevoeringen vervaardigen. A l'impossible nul n'est tenu. Wat overigens ook
deze zysprong op theologisch gebied bewyzen moet voor de onschuld der lieftallige
Kristien... nu ja, naar logisch verband moet men nu eens-voor-al in zulk knoeiwerk
niet zoeken. De zaak schynt hierop neer te komen, dat Jut by 't afleggen van zekere
verklaring die in 't kraampje van den pleiter te-pas kwam ‘beheerst werd door
goddelyken invloed’ en dus de waarheid zei, terwyl men in 't belang der pleitery
mocht aannemen dat-i by andere gelegenheden - dán onder den invloed van den
Duivel zeker, of althans niet behoorlyk tezamen gehouden door Hogere Macht terdeeg gelogen had. Hoe men nu kan te weten komen wanneer 'n spreker door
z'n tezamengehouden toestand geloof verdient, en wanneer niet, blyft onopgehelderd.
Dat zullen we zeker uit 'n volgend pleidooi te weten komen, en niemand ziet naar
die theologisch-juristisch-kabbalistische toelichting met meer verlangen uit dan ik,
die tot m'n smart erkennen moet dat ‘God’ de duigen van myn begrip gewoonlyk
meedogenloos laat omvallen by zulke onderzoekingen. Jut en z'n dierbare Kristien
hebben voorzeker de zaak beter begrepen, want ze waren - zoals trouwens álle
misdadigers van die grove soort - beestachtig dom, en stonden dus volkomen op
de laagte om zulk geklets heel mooi te vinden. By 'n weinig minder domheid hadden
zy de oneerlyke wawelpraat hunner ‘verdedigers’ in hun voordeel kunnen aanwenden.
Een zwaar vonnis was nu eenmaal niet te ontgaan, maar 't zou gewis ridder Jut en
z'n tedere gade hebben goed gedaan in de publieke opinie, en dientengevolge
waarschynlyk ook by hun aanstaande opzichters in het tuchthuis, als hy 't laf
gemaseur der advokaten had afgebroken met den uitroep: ‘M'nheer 't gerechtshof!
Gestolen hebben we, gemoord hebben we, maar neem het niet kwalyk,
grootzeerhoogedelachtbare, het knoeierig liegen en slenteren van die... heren
kunnen we niet langer aanhoren, 't zou ons karakter bederven... veroordeel maar
toe!’ Moeten we in Jut het terughouden van zodanige uitboezeming niet zo zeer
toeschryven aan domheid, als aan de bescheiden vrees dat die
zeergroothoogedelachtbaarhedens hem niet-ontvankelyk zouden verklaren in z'n
eis en
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konklusie, als strydig met de Jurisprudentie van den Hove? Dit kan wel zyn. Het is
mogelyk en zelfs waarschynlyk dat Jut - in z'n hoedanigheid van ridderlyken
galgebrok beter dan gy en ik, lezer, met den eigenaardigen eredienst van die
‘Jurisprudentie’ vertrouwd - geweten heeft welk ontzag men den Themispriester
schuldig is, en alzo dat men een liegenden advokaat niet storen mag in de uitoefening
van z'n sacerdotale funktiën. Men had immers hém ook niet in z'n werk gestoord!
De rechtspleging tegen 't echtpaar Jut zou overigens stof leveren tot 'n gansen
bundel specialiteiten-onzin. Ieder begrypt dat ook de Voorzitter nu-en-dan met ‘God’
schermde, en - tegen 'n Jut! - met ‘al wat heilig is’! Wat de pleidooien der advokaten
aangaat, ze waren akademisch-doctoraal-slecht, zowel wat taal en styl betreft hiervan gaf ik reeds 'n paar staaltjes - als ten aanzien van de systemen waarop ze
hun zogenaamde verdediging meenden te kunnen gronden. Die ‘verdediging’ was,
om nu van al die knoeierige oneerlykheid niet meer te spreken, in één woord:
belachelyk. Van specialiteiten zou men dan toch, oppervlakkig gezien, kunnen
verwachten dat ze bekwaam waren in hun eigen vak, maar dit zyn ze, evenals de
bakkers van blz. 502, gewoonlyk niet! Het schynt dat de studie in algemene
onbekwaamheid - beleefdheidshalve ‘toewyding aan 'n bepaald vak’ genoemd - niet
zeer gunstig werkt op de ontwikkeling die dan toch ook voor de beoefening van dat
enge vak-zelf altyd enigszins nodig blyft. Wie slechts advokaat is, is 'n slecht
advokaat.
In het begin van dit hoofdstuk maakte ik melding van 'n paar in 't buitenland geslagen
bespottelyke vonnissen, doch we behoeven waarlyk niet zo ver van huis te gaan,
om voorbeelden te vinden van de krankzinnigheid waartoe 't specialismus van die
zogenaamde Rechten leiden kan. Onlangs werd in ons land 'n ontslagen
burgemeester, die met duidelyk te kennen gegeven moorddadig opzet 'n geweer
had afgeschoten op z'n plaatsvervanger, ontslagen van rechtsvervolging, omdat...
omdat... ja, wáárom? Niemand weet het. Men mag aannemen dat er in die zaak
deze of gene ondoorgrondelyk-aanbiddelyke jurisprudentie van den Hove in 't spel
geweest is. Minder geheimzinnig was dezer dagen de vryspraak van zeker
vrouwspersoon dat
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zich had schuldig gemaakt... ik vergis me, die, zonder de minste schuld dan, en
slechts tot tydkorting, zich vermaakt had met 'n poging tot vergiftiging. Het ‘Hof’ had
by die gelegenheid de goedheid z'n benevolentie ook voor den armen leek begrypelyk
te maken, door ze te omkleden met jurisprudente redenen welke allerplezierigst
luiden voor ieder die 't vooruitzicht heeft, ooit ofte immer by die dame in de kost te
komen. Dat de poging tot vergiftiging had plaats gehad... nu ja, dit was niet te
loochenen, maar de arme vrouw had zich vergist in de taxatie der hoeveelheid fosfor
die tot haar welwillend doel nodig was, en alzo liet men haar lopen, zeker om door
wat studie in warenkennis en toxikologie nauwkeurig te leren berekenen hoeveel
luciferkoppen van de ware soort er nodig zyn om met goed succes z'n evenmens
voor te lichten naar de eeuwigheid. Leve de Jurisprudentie van den Hove!
En den braven De Vletter - pedant, vervelend, koppig en lastig was-i, o ja, maar
'n braaf mens toch! - zond men naar het tuchthuis. Nog eens: leve de Jurisprudentie
van den Hove!
Waar zou ik eindigen indien ik voortging stalen te leveren van de misdadige zotterny
waartoe de verkeerd-begrepen speciaalstudie van de zogenaamde Rechten dagelyks
aanleiding geeft? Reeds de meervoudige vorm van dit woord verraadt de onlogische
- en dus: onzedelyke - betekenis. De grondslagen van die Rechten zyn merendeels
ellendig. Het ‘romeins recht’ liet gruwelen toe, schreef gruwelen voor, en kan in geen
geval 'n deugdelyken grondslag zyn voor ónze rechtspleging. Waar de tegenwoordige
toestanden met die van de Romeinen overeenstemmen, hebben we hun voorlichting
niet nodig om te weten: wat Recht is? En waar die toestanden verschillen - zoals
byna doorgaande het geval is - vervalt de behoefte aan hun barbaarse lessen en
voorbeelden vanzelf. Gesteld eens dat onze wetten het ombrengen ener jonkvrouw
uitdrukkelyk verboden, zodat, byv. het wurgen van 'n onmondig kind, het maagdelyk
dochtertje van een in ongenade gevallen staatsdienaar, niet geoorloofd was, dan
hebben onze rechtspraktikanten waarachtig de lessen van hun romeinse voorgangers
in chicane niet nodig, om 'n middeltjen uit te vinden waardoor de eerbied voor Wet
en
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Jurisprudentie behoorlyk gehandhaafd wordt. Men belast in zo'n geval - ik, goddank
geen specialiteit in de ‘Rechten’ erken dat ik zonder die romeinse les niet op 't
denkbeeld komen zou, en van harte wens ik den lezer 'tzelfde gebrek aan
rechten-kennis toe - men draagt in zo'n geval den beul op, z'n slachtoffertje, vóór 't
wurgen... rechtens-geschikt te maken voor 't schavot! Het geschiedde laqueum
juxta, zegt Tacitus. Wel zeker, de strop lag er naast, en het kind... maar genoeg
daarvan, we weten de hoofdzaak: de legaliteit was gered! Men zou de vraag kunnen
stellen, of niet de hier aangehaalde gruwel meer aan de zeden dan aan
rechtsbegrippen in strikten zin te wyten is, doch ze wordt voldoende beantwoord
door de opmerking dat de wetten van de Romeinen oorspronkelyker-inheems waren
dan de heterogene rhapsodie - zegge: de verwarde rommel - waarmee de moderne
maatschappyen zich behelpen, en dat ze dus veel meer dan by ons het geval wezen
kan, met die zeden overeenstemden. Het is waar dat Tacitus, noch by 't noemen
van de oorzaak die aanvankelyk het vermoorden van dat meisje scheen te beletten,
noch by de vermelding van 't rechtsmiddel (!) waarmee men dat beletsel uit den
weg ruimde, van eigenlyk gezegde Wet spreekt. Des te beter voor de kracht van
m'n betoog! Er blykt dan dat we hier te doen hebben met deze of gene onbeschreven
Jurisprudentie van den Hove, juist de bron alzo waaruit al die stoplappen voor luie
onkunde - in de dieventaal van rechtbank en balie: ‘Regels in Rechten’ genoemd voortsproten. Mocht men in weerwil van deze opmerking het aangehaald voorbeeld
niet klemmend vinden, dan ben ik bereid, ook door het aanhalen van uitdrukkelyke
Wetten, staaltjes te leveren van dat liefelyke en voor onze maatschappy in ónze
dagen zo byzonder praktisch-bruikbare Romeinse Recht.
Maar die vuile bron is niet de enige modderpoel waaruit onze rechtsmannen - uit
armoed van geest en luiheid alweer: het navolgen en samenlappen is makkelyker
dan 't scheppen! - zich veroorloven te putten. De oorsprong der latere ‘Rechten’ is
waarlyk niet van zuiverder aard. Om nu niet stil te staan by 't boek Levitikus - 'n
Codex waarin de Jurisprudentie van den ‘Heer’ in hoogsteigen persoon schynt vervat
te zyn, en dat dus nog altyd voor 'n groot deel van kracht is - stel ik de vraag, uit
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welken tyd de ambtelyke Rechtsbegrippen stammen, waardoor de moderne
maatschappyen zich laten beheersen? Onze wetten, en vooral de omslachtige
rechtspraktyk, zyn nog altyd gegrond op - of althans, zonder oordeelkundige leiding
voortgevloeid uit - de gewoonten, sprookjes, wanbegrippen en vooroordelen, die
voor wysheid doorgingen in de donkerste dagen der middeleeuwen. Ze dagtekenen
grotendeels uit den tyd... maar we behoeven zo héél ver niet terug te gaan. De
‘Wetenschap van de Rechten’ stond reeds, of nóg, of alweer, in vollen bloei, toen
de Jurisprudentie van alle mogelyke Hoven zich vermaakte met het biologeren,
gek-maken, betasten, ontharen, wegen, martelen en verbranden van ouwe vrouwtjes.
Wat is dat voor 'n Beschaving die zich niet verzet tegen zúlke gruwelen, wat is dat
voor 'n Wetenschap, die tot zulken onzin de hand leent? Nog dagelyks horen we
Rechters en advokaten zich beroepen op de opinie van personen die gewoon waren
'n groot deel hunner wysheid te zoeken in de ingewanden van 'n vogel, in den stand
van 't firmament, of in de wartaal van dezen of genen Heilige. In den Staat der
Intelligenz by uitnemendheid - d.i. Pruisen. Ik moet er dit wel byzeggen, omdat men
't zonder hulp misschien niet raden zou - in Pruisen bestaan nog altyd wetten tegen
Gotteslästerung, en ook over de Heilige Maagd mag men zich in dat land niet al te
oneerbiedig uitlaten. De heer Wenzelburger te Delft, die zich in 'n duits
tydschrift-artikel aan iets van dien aard had schuldig gemaakt, werd voor 't gerecht
geroepen om zich over die snoodheid te verantwoorden. Hy is vrygesproken, nu ja,
maar is de vryspraak zoveel minder zot dan 'n veroordelend vonnis zou geweest
zyn? Bovendien, anderen die zich aan gelyksoortige vergrypen schuldig maakten
waren minder gelukkig - misschien lieten zy zich ‘verdedigen’ door 'n advokaat - en
dagelyks blykt er dat er in dat zo byzonder-intelligente land rechtsmannen worden
gevonden, Doctores Juris, die zich kwasi-ernstig bezighouden met zulke zotterny.
Vanwaar zouden zy den moed halen zich zo bespottelyk aan te stellen, indien ze
zich niet gedekt waanden door de specialiteit van 't vak? Zo heeft de fachmässige
beoefening van ‘de Rechten’ te allen tyde en overal schade gedaan aan het Recht.
En de heren juristen weten het wel. Om hun afgodery met
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jurisprudentie-deuntjes en specialiteiten-sleur te verontschuldigen, te vergoelyken
of op te helderen, trachten zy den leek tevreden te stellen met 'n expresselyk ad
hoc gekomponeerd ander deuntje: summum jus, summa injuria. Nu, dit is juist wat
ik bewyzen wilde. Dit, en dat het tyd wordt aan de zotte heerschappy van dat
summum specialiteiten-jus een eind te maken. Als hulpmiddel stel ik met gepaste
schroomvalligheid voor: eerbied voor billykheid en gezond verstand te verheffen
tot... 'n ‘regel in rechten’ en tot den grondslag der ‘Jurisprudentie’ in 'n beschaafde
maatschappy.
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Sommigen zullen menen dat ik door in 't vorig hoofdstuk aan de advokatery wyder
plaats in te ruimen dan waarop die ziekte, in verband met het belang van andere
onderwerpen aanspraak heeft, in dezelfde fout verviel als die we dagelyks in de
gehele Maatschappy zien begaan. Straks zal ik me over dat schynbaar gebrek aan
evenredigheid verantwoorden, doch eerst wil ik my enige ogenblikken bezighouden
met de vraag - ik zeg niet: met de beantwoording van de vraag - wie we voor
gerechtigd mogen houden tot het uitreiken van diploom als specialiteit?
By nauwkeurig onderzoek zal er blyken dat het wantrouwen op de drie kategorieën
die ik noemde op blz. 544, gegrond is. Noch de spontane publieke opinie, noch 'n
willekeurig afgesneden brokstuk daarvan, noch 't rechtstreeks gezag in Lands- of
Stadsbestuur, leveren den minsten waarborg dat zulke aanstellingen niet worden
weggeschonken aan brekebenen. Door één hoofdfout worden in nagenoeg gelyke
maat die drie kategorieën beheerst. Door deze: dat gewoonlyk, óf rechtstreeks óf
langs 'n omweg, aan ónbevoegden 't oordeel over bevoegdheid wordt opgedragen
of overgelaten.
De roem van 'n geneesheer, byv. - spontane publieke opinie - grondt zich op de
mening van allerlei mensen die niet studeerden in geneeskunde.
De leden van Stads- en Landsbestuur worden gekozen door 'n willekeurig deel
van 't algemeen, door personen alzo, die noch door oefening noch door ondervinding
te weten kwamen wat er tot wél-besturen van Stad of Land vereist wordt.
Officiële aanstellingen in verreweg de meeste vakken gaan uit van
waardigheidsbekleders - de par le Roi, alzo - die in deze vakken vreemdelingen
zyn.
Hieruit vloeit de ongerymdheid voort, dat zeer veel specialiteiten hun prestige
ontlenen aan 't zelfde beginsel dat alle specialis-
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mus voor overbodig verklaart. Om tot het uitoefenen van zekere funktie te worden
toegelaten, moet men bekwaam verklaard zyn door personen die of géén diploom
van bekwaamheid kunnen overleggen, óf zodanig dokument aannamen uit
onbevoegde hand. En al ware dit laatste niet rechtstreeks het geval, al bestond de
keten waarmee tenslotte de toepassing verbonden is aan 't punt van uitgang, uit
enige schakels méér, byna altyd toch loopt zy uit op onbevoegdheid. Alweder dus
bevinden wy ons hier in de buurt der fiktiën, der gemakshalve als waar aangenomen
stellingen die te allen tyde zoveel kwaads stichtten. Dat zulke punten van uitgang
niet geheel kunnen worden gemist, levert geen reden om 't onderzoek naar de
stevigheid van den grond waarop men voortbouwt, te verzuimen. Het is nu eenmaal
waar, dat we in de praktyk dikwyls genoodzaakt zyn genoegen te nemen met 'n
axioma dat in 't afgetrokkene voor den wysgeer nog altyd bewys nodig hebben zou.
In de werkelykheid echter moet men zich vaak - altyd misschien - tevreden stellen
met enige kans op juistheid, en in zekeren zin ligt dat berusten evenzeer in de
roeping der wysbegeerte, daar zy wel degelyk verplicht is rekening te houden met
het feitelyk bestaande. Het verschil tussen haar en de onnadenkende praktyk ligt
slechts hierin dat zy - vooral niet minder praktisch dan de ‘mannen van zaken’
gebruik makende van 't bekende en voor wáár aangenomene - voortdurend zich
beyvert om door nauwkeurige berekening de kans op waarheid zo voordelig mogelyk
te maken. De theoretikus weet even goed als de gewone werkman dat er by 't
bewerken van materialen iets verloren gaat aan uitdamping, aan spaanders, aan
afslag, aan zaagsnee, enz. Ook weet hy dat de kracht die 'n machine in beweging
brengt, niet onverminderd wordt overgebracht op den last. Juist het wél achtslaan
op 't verlies aan tarra en door wryving, maakt 'n voornaam deel van z'n theorie uit.
En dit geldt almede omtrent de bruikbaarheid en opportuniteit der gevonden
waarheden. Wie by 't berekenen van den inhoud eens cirkels de evenredigheid zou
uitdrukken in 'n groot aantal decimalen, ook daar waar de rede 7:22 voor 't beoogd
doel voldoende is, zou in zeer veel gevallen evenzeer zondigen tegen wysgerige
waarheid als wanneer-i 'n geheel verkeerde verhouding tot grondslag had
aangenomen. Maar nog
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grover zou de zogenaamde praktikus dwalen, die z'n benaderings-waarheid wilde
toepassen op berekeningen welke door zeer wyde strekking behoefte hebben aan
meer nauwkeurigheid dan voor dagelyks gebruik nodig is. Het zou er slecht uitzien
met astronomie, indien afstand, inhoud en loop van hemellichamen werden berekend
naar de maatstaf die 'n kuiper gebruikt om te weten hoe groot de bodem wezen
moet van 'n vat welks veelhoekige omtrek door 'n gegeven aantal duigen van zekere
breedte bepaald wordt. Maar, zegt men, de kuiper is tot sterrekundige waarnemingen
niet geroepen. Dit is waar. Doch wél is in de zaak die we hier behandelen - onderzoek
naar bevoegdheid van specialiteiten - elk lid der maatschappy geroepen tot
beoordeling van de stevigheid der gegevens waarop voor 'n groot deel het welzyn
van die maatschappy gegrondvest is. Ik wil deze stelling betogen door 'n voorbeeld
uit het dagelyks leven.
Wie getuige is van 'n beenbreuk, is verantwoord door 't inroepen van de hulp eens
heelmeesters, en wel van de eerste de beste persoon die volgens de wet gerechtigd
is het vak van heelmeester uit te oefenen. Op dát ogenblik 'n onderzoek in te stellen
naar de wys waarop dat diploom verkregen werd, zou zeker heel onpraktisch
gehandeld zyn. En... onwysgerig evenzeer, want wysbegeerte die de eisen der
praktyk over 't hoofd ziet, is valse, d.i. géén wysbegeerte. Maar de zaak verandert
van aanzien, wanneer men tussen twee even naby wonende heelmeesters 'n keus
kan doen, of ook als men grond meent te hebben om aan 'n enigszins verder
wonenden chirurg de voorkeur te geven boven 'n kollega die nader in de buurt is.
De embarras du choix wordt groter - en alzo de beslissing van meer gewicht voor
't geweten - indien de omstandigheden toelaten een keus te doen tussen 'n ruimer
aantal geneeskundigen. Van nóg meer belang is de uitspraak, zodra er, zonder
periculum in mora, moet beslist worden wie in voorkomend geval, onverschillig waar,
by wien, of wanneer, gerechtigd is heelkundige hulp te verlenen? Een gebrekkige
methode toch in die wyze van bevoegd-verklaring over 't algemeen werkt
organisch-verkeerd, en benadeelt dus allen, terwyl aan 'n ongelukkige keus van
geneesheer in byzondere gevallen slechts de zieken worden opgeofferd die den
zodanige in
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handen vallen. De ‘Wetgever’ die 'n verkeerd stelsel van bevoegd-verklaring invoert
of handhaaft, is verantwoordelyk voor al de nadelige gevolgen van dat stelsel. Het
doet er nu niet toe, dat het woord ‘Wetgever’ hier niet altyd kan worden opgenomen
in strikten zin. By 't in stand houden van veel onbeschreven vooroordelen, treedt
de Maatschappy-zelf als wetgeefster op, zonder dat men juist bepaalde individuen
voor't verkeerde verantwoordelyk stellen kan. ‘Men’ is... niemand. Maar alle
niemanden tezamen genomen oefenen een macht uit, die zeer dikwyls de
beschreven Wet in uitwerking te boven gaat. Volkswaan is 'n monster dat in
onrechtvaardigheid, wreedheid en zotterny geen grenzen kent, zelfs niet de grenzen
der mogelykheid, want... ook 't ongerymde is hem welkom.
Kan dit verschynsel voldoende worden opgehelderd uit het gebrek aan
verantwoordelykheid, waarop ik reeds gewezen heb? Neen. Tot die mening zou
men slechts mogen overhellen, als men kon aannemen dat andere autoriteiten dan
'n onpersoonlyke volksopinie, wél verantwoordelyk waren voor hun vonissen inzake:
bevoegdheid. Maar dit is 't geval niet. Een minister die de schuld draagt dat aan
onbekwamen 'n diploom wordt uitgereikt, 'n ‘Wetgever’ die deze fout tot
stelselmatigen regel maakt, zy beiden zyn evenmin citabel voor 'n rechtbank als ‘de
man op 't kerkhof’ en z'n legio kornuiten die zónder ambtelyke roeping 't hunne
bydroegen tot vervalsing van de publieke opinie. Wanneer wy alzo dieper in de zaak
doordringen, blykt er dat hier geen tegenstelling plaats heeft, maar 'n treffende
overeenkomst, en dat ook in deze zaak alweer gelyke oorzaken gelyke gevolgen
hebben. De officiële beoordelaars van deugd, verdienste, bekwaamheid en
bevoegdheid, begaan precies dezelfde fouten als die we dagelyks in de
ongereglementeerde volksmening waarnemen. Waarom zou 't ‘gezag’ dat uit die
mening voortsproot, z'n oorsprong verloochenen? Dezelfde mensen immers, die
aan kwakzalvers den voorrang toekennen boven bekwame geneesheren, zullen by
stemming over de belangen van den geneeskundigen dienst, blyk geven van
gelyksoortige voorkeur, en weldra zal men ontwaren dat de zotterny niet veranderd
is van aard, doch dat men slechts 't aantal instantiën vermeerderd heeft, waarlangs
onzuivere indruk en vals oordeel uitlopen op
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gebrekkige toepassing. Zo meent de onkundige dat-i de kracht ener machine
verhoogt, of haar werking verbetert, door toevoeging van onnut - en dus schadelyk!
- raderwerk.
Deze laatste vergelyking zou kunnen leiden tot de mening dat de
niet-gereglementeerde opinie des Volks - d.i. de gebrekkige beweegkracht zonder
omslachtige belemmering - toch altyd enigszins hoger staat dan die welke buiten
en behalve de gelyksoortige fout in den oorsprong, nog bovendien de bedoelde
instantiën doorlopen heeft. Oppervlakkig gezien ware hier alzo stof te vinden tot
verheerlyking van de Vox Dei, waarvan ik op blz. 575 niet veel goeds gezegd heb.
Welnu, die spreekwys zou inderdaad enigen bruikbaren zin hebben, indien er: 1.
kans bestond den volkswil zuiver te leren kennen, en 2. als niet die wil verbasterd
was.
Wat het eerste punt betreft, moet men zich tevreden stellen met de opinie van de
meerderheid, en er zou iets gewonnen zyn, indien daaromtrent zekerheid te bekomen
was. Ik zeg: iets, want véél was 't niet. De waarde van x/2 + a - (x/2 - a) kan zeer
gering wezen, en de hele goddelykheid van de volksstem moest dan in die onnozele
2a gezocht worden, die by 'n oneven getal stemmen nog kunnen dalen tot de helft
van die waarde, zegge: tot één persoon. Herhaaldelyk wees ik op 't fiktieve van
deze methode. Maar ze is nog gebrekkiger dan uit deze redenering schynt voort te
vloeien. Zeer dikwyls namelyk wordt de stem van God tot iets als x/2 - a - (x/2 + a)
en alzo tot negatieve waarde teruggebracht, omdat het zuiver byeenbrengen van
de stemmen 'n onmogelykheid is. We hebben hier alzo te doen met fiktie in fiktie.
Eerst moeten we ons de gewaagde veronderstelling getroosten dat vier mensen
meer verstand hebben dan drie, om later in twyfel te geraken of we ons in die onjuiste
schatting nog verteld hebben bovendien, zodat zelfs onze konklusie ook dán zou
tekortschieten als we, 't vechten eens niet overslaande (Idee 7), haar lieten afhangen
van ruw geweld. Ik stem toe dat zodanige vergissing niet voorkomt in zeer
eenvoudige gevallen die zich oplossen in 'n opiniestryd over slechts twee
mogelykheden. Maar in de zaken die we hier behandelen, is dit nooit het geval. De
volksmening is altyd gesplitst in partyen, groepen en onderverdelingen, waarvan
het aantal schakeringen dat der individuen
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vry naby komt. De meerderheid waaraan we goddelyke eer bewyzen, bestaat alzo
nooit uit de grootste helft van 't gegeven aantal stemmers, maar God moet zich
vergenoegen vereenzelvigd te worden met de minst kleine van de breuken waarin
dat getal verbrokkeld is, en dus ook dan wanneer die breuk op verre na de som der
overige niet bereikt. De zaak komt hier neer op de ongerymdheid dat 1/10 meer
gewicht op de schaal brengt dan allerlei breuken met hoger noemer, die tezamen
9/10 bedragen. Wanneer een-en-twintig personen 'n keus te doen hebben tussen
twintig opiniën, dan moet noodwendig één van die opiniën worden aangekleefd door
minstens twee personen. Deze twee vormen alsdan 'n meerderheid tegenover de
negentien anderen, ingeval deze negentien over de overschietende meningen
gelykelyk verdeeld waren. In zo'n geval zou Gods wil slechts voor 2/21 door den wil
des Volks zyn uitgedrukt, en de Duivel zou zich in de nogal aanzienlyke meerderheid
van 19/21 te verheugen hebben.
En by dat alles lieten we nu nog de zonderlinge rekenfout buiten spel, die ik meen
voldoende toegelicht te hebben in den eersten bundel myner Ideeën. (121 en 133)
De uitvinding van 't zoeken naar ‘volstrekte meerderheid’ by herstemming, levert
'n nieuwe fiktie, nieuwe ongerymdheid. Om de verbrokkeling van stemmen tegen
te gaan, en den schyn te leveren alsof we werkelyk met 'n meerderheid te doen
hadden, wordt het aantal meningen waarover beslist moet worden, ingekrompen
tot twee mogelykheden. Deze methode kan leiden tot verschynselen als die welker
ongerymdheid in 't hier volgend voorbeeld wordt gekenschetst. Gesteld dat
twee-en-twintig personen te kiezen hebben tussen twintig opiniën, en dat twee dezer
opiniën respektievelyk door twee personen worden voorgestaan, dan blyven er
achttien personen over, wier meningen over de resterende achttien mogelykheden
kunnen verdeeld zyn. Dewyl er in dit geval niet verkregen is wat men heeft gelieven
te dopen met den naam van ‘volstrekte meerderheid’ dwingt men die achttien
stemmers party te kiezen voor een der beide meningen die zich in twee aanhangers
mochten verheugen. Van waarheid en juistheid is hier alzo weer geen spraak. De
achttien slachtoffers hunner verdeeldheid worden gedwongen
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aant.

tot medeplichtigheid aan leugen, en de uitslag der stemming die straks zal worden
verkondigd als 'n onvervalste naklank van 't wetgevend onweer op Sinaï, was niets
dan 'n armzalig faute de mieux. Wie de mening x, y of z van ganser harte is
toegedaan, werd gedwongen 'n keus te doen tussen a en b, al ware het ook dat z'n
inzichten op staatkundig of godsdienstig gebied hem voorschreven de eerste letters
van 't alfabet te verafschuwen. Hy mocht niet stryden voor wat hem voorkwam goed
te zyn, maar moet z'n invloed besteden aan de bevordering van iets dat-i voor
verkeerd houdt, om in 's hemelsnaam te ontwyken wat in zyn oog nóg verderfelyker
wezen zou. Ziedaar alzo de ‘stem van God’ onderworpen aan 'n belemmering die
ons van allen eerbied voor haar heiligheid ontslaat.
By deze aantoning der onnauwkeurige werking van ons kiesstelsel heb ik me tot
het allereenvoudigste bepaald, tot opmerkingen die onder de bevatting vallen van
elken lezer, en slechts voorzover de eis van m'n betoog meebracht. Wie dieper in
de zaak wil doordringen - of, juister uitgedrukt: in een gegeven kant der zaak - wordt
verwezen naar 'n zeer belangryke wiskunstige studie van den heer D.I. Korteweg,
in het Journal des Actuaires français, tome III, 1874: ‘Réflexions, calculs et solutions
particulières à propos du calcul des probabilités sur les votes’. Er is evenwel, om
de wetenschappelyke waarde en de praktische strekking van dat werk te beoordelen,
meer wiskunstige voorbereiding nodig dan waartoe ik tot nog toe in de gelegenheid
was. Waarschynlyk verkeren sommige myner lezers in 't zelfde geval, doch ieder
kan er uit leren - en dit is hier hoofdzaak - dat de Vox Dei heel ónalmachtig
onderworpen is aan de wetten der waarschynlykheidsrekening, en dus 't recht niet
heeft hoger toon aan te slaan dan de Aard der dingen toelaat.
Doch dit alles geldt nog slechts de methode volgens welke men tracht tot de
kennis van die fameuze Volksstem te geraken. Hoeveel treuriger nog is de uitslag
van 't onderzoek, indien we achtslaan op de wyze waarop die volksmening ontstaat.
Ze is verwrongen, vervalst, bedorven, en zou voor den denker niet het minst gewicht
in de schaal leggen, ook al bestond er kans tot het vormen of leren kennen ener
niet-gefingeerde meerderheid. Op het gebied der begrippen geschiedt de
voortplanting naar vaste
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wetten die - behoudens de uit den aard der zaak voortkomende verschillen - vrywel
overeenkomen met de regels die wy in de afstamming van planten en dieren
waarnemen. Niemand verwondert zich als-i bemerkt dat uit het zaad ener vrucht 'n
boom spruit van dezelfde soort als die waarvan de vrucht geplukt is. Dat ook hierin
door bykomende oorzaken afwykingen kunnen plaats hebben - afwykingen die toch
evenzeer als de hoofdregelzelf op vaste wetten berusten - mag ons niet doen
voorbyzien dat hoofdwet en afwyking beide van volle toepassing zyn op de
geschiedenis der begrippen, meningen en vooroordelen, jazelfs op de waggelingen
van den smaak. We hebben echter in dit betoog hoofdzakelyk met den regel te
doen. Volgens dien regel kan men zich verzekerd houden dat er fouten worden
gebaard door fouten, en wel gewoonlyk gelyksoortige. Het meer of min plotseling
overspringen van de ruimte die twee uitersten van elkander scheidt - reaktie - mogen
we nu buiten spel laten. Ook dat overspringen, die meestal onverwachte terugslag
- veel geregelderperiodiek dan men gewoonlyk meent - is een gemakkelyk te
verklaren gevolg van den aard der dingen. De slinger, nu eenmaal niet kunnende
stilstaan, moet wel door 't loodpunt heen naar de tegenovergestelde zyde zodra hy
aan den anderen kant de grens van z'n bewegingsvermogen bereikt heeft. Dat
veranderen van richting vereist slechts een ogenblik, 'n tydstip. Maar de
beweging-zelf heeft 'n aaneenschakeling van ogenblikken nodig, die een tydperk
vormen. Met zodanig tydsverloop hebben we by 't beschouwen der wording en
voortplanting van volksmeningen te doen, en de in zulke perioden voortgebrachte
wanbegrippen zyn gelyksoortig met hun oorsprong. Dezelfde fouten alzo die 'n Volk
verleidden tot mistasten in de keus van z'n voorgangers, zullen het den verkeerden
weg opdryven zodra er moet worden uitspraak gedaan in vraagstukken van
wetenschappelyken, socialen of zedelyken aard. Aannemende dat het denkbeeld
a zekere dwaling vertegenwoordigt en dat de persoon A daaraan z'n verheffing te
danken heeft, dan is de voortplanting van 't ongelukkig a-begrip - natuurlyk altyd
slechts tot op 't ogenblik van terugslag! - op 'n goeden weg, en de A-dynastie zit
voor langen tyd op troon of kussen. Over enigen tyd - dagen, maanden, jaren,
eeuwen, al naar de oorzaken die de perioden
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der slingerbeweging bedingen - verwondert men zich over het taai bestaan van
meningen die de naneef voor niet levensvatbaar houden zou, indien niet de
Geschiedenis hem leerde dat men wel werkelyk in zekeren tyd zo dwaas geweest
is! Vindt men deze opmerking banaal, afgezaagd tot vervelens toe? Ik erken dat ze
dit is, maar vraag waarom we dan dien naneef zoveel stof leveren om op onzen tyd
met minachting neer te zien? Waarom zo... middeleeuws berust in verkeerdheden
welker verbetering slechts wacht op de toepassing der voorschriften van 't gezond
verstand? Ook die stompzinnige berusting komt me banaal voor. Erger dan dat, ze
is onverantwoordelyk.
Maar... wie zal beslissen welk verstand voor gezond mag worden gehouden?
Wat is gezond verstand?
Dergelyke vragen zyn te voorzien, en ik hoop ze in 'n volgend hoofdstuk te
beantwoorden op 'n wyze die voor ons tegenwoordig doel voldoende is. De lezer
houde my ten goede dat ik hem by die gelegenheid niet onthaal op
akademisch-onverteerbare bespiegelingen over ‘Kritik der reinen Vernunft’ en
dergelyke vals-wysgerige schoolpraat. Ik veronderstel dat hy zich daarmee niet
ophield sedert de dagen zyner kindsheid, toen hy onthutst, angstig en onnozel naar
z'n spaarpot ylde, als 'n sprookjesverteller z'n verhaal gesloten had met de vreselyke
epiloog: ‘wie 't niet begrypt, betaalt 'n duit!’
Ik zou 't billyker vinden die duitenbelasting op te leggen aan 't volkje dat
onbegrypelyke praatjes voor wysbegeerte uitgeeft, en aan hen die kwakzalvery in
de hand werken door zich als verzadigd aan te stellen na 't nuttigen van 'n schoteltje
draderige spitsvondigheid.
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De vraag wie over de welvarendheid der respektieve verstanden beslissen zal, heeft
meer schynbare waarde in hoedanigheid van debatkunstje - ook als zodanig trouwens
sedert lang tot op den draad versleten! - dan gewicht in 'n betoog waarin naar
Waarheid gestreefd wordt. Op 't verstand van hen die menen blyk van verstand te
geven door voor te wenden dat ze geen verstand hebben van gezond verstand,
wenst geen verstandig mens invloed uit te oefenen. Wie er vermaak in schept zichzelf
voor krankzinnig te houden, mag 't doen. We geven hem volkomen gelyk. Maar ik
spreek in dit stuk tot volwassenen wier geest behoefte heeft aan 'n ándere soort
van uitspanning. Van de zodanigen verwacht ik dat ze zich ontdoen van den leiband
waaraan sedert eeuwen - misschien moest ik zeggen: sedert het bestaan van den
Mens - het denkvermogen der menigte is vastgehecht. Wie de zuiverheid van den
menselyken geest wantrouwt - er is reden toe! - wie ernstig zoekt naar 'n kriterium
van gezond verstand in 't algemeen, van z'n eigen denkvermogen in 't byzonderbest!
- beginne met het gebruiken en oefenen van dat denkvermogen, en doe vóór alles
afstand van 't gevaarlyk gemak dat hy putte uit de aanbidding der... wel eens heel
óngezonde verstanden van anderen. Men behoort uit eigen ogen te zien, en niet
voetstoots aan te nemen wat deze of gene vakman, al te boud steunende op onze
leken-onkunde voor waar, goed, bruikbaar of zelfs heilig gelieft uit te venten. Zoudt
ge alle onderzoek naar de pryswaardigheid van 'n dozyn hemden overbodig achten,
indien de verkoper spécialité de chemises op z'n uithangbord geschreven had, of
pronkte met 'n koninklyk wapen?
- Maar, zullen hier sommigen zeggen, tot dat ‘zelf-oordelen’ is kennis nodig!
Voorzeker. En hierover bedroeven wy ons niet. Juist het tegendeel zou treurig
wezen, daar 't streven naar kennis onze roeping
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is, en de onmisbare voorwaarde van 't benaderen der volmaaktheid. Wat zou er van
de Mensheid worden, indien gebrek aan kennis tot geluk leidde, of zelfs indien niet
de drang tot weten en kennen ons bestaan verzekerde? (Vgl. Idee 517) Zeker, zeker
tot het wel beoordelen der waarde van vakmannen is kennis nodig! Verwondert men
zich over dezen eis? Ik herinner me niet, ooit op onkunde en onwetendheid te
hebben aangedrongen, wat dan ook den ontwikkelden lezer 't recht zou gegeven
hebben geen acht op m'n woorden te slaan. Doch juist hierom ook mag men 't nóch
vreemd vinden noch euvel duiden, dat ik op 't vermeerderen onzer kennis aandring,
en vooral op den moed om die in toepassing te brengen by 't beoordelen der
personen die ons als uitnemend-bekwaam in een of ander vak worden voorgesteld
of opgedrongen.
Een andere vraag is, of niet de maat en de veelsoortigheid van kennis die hier
vereist wordt, soms de kracht en de gaven van den leek kunnen te boven gaan?
Dit is ongetwyfeld dikwyls het geval, wanneer men telkens en zonder byzondere
aanleiding z'n beoordeling van de waarde ener specialiteit tot elk onderdeel van z'n
vak zou willen uitstrekken. Maar 't bezwaar verliest z'n gewicht wanneer men de
ernstig-onderzoekende aandacht vestigt op het onderwerp in 't algemeen, en
voorzover tot bereiking van 't beoogd doel - hier bevordering van zedelyk en stoffelyk
welzyn - nodig is. Wie dezen grondregel met eerlyke omzichtigheid toepast, zal
weldra weten waaraan hy zich te houden heeft in 't beoordelen ook van die zaken
welke men te spoedig als ‘buiten ons bereik liggend’ beschouwt. Zeer gelukkig gaat
ook hier alweer 't welbegrepen belang hand-aan-hand met zedelyk en verstandelyk
plichtbesef. Het is ons niet geoorloofd schade te lyden door 't huldigen van
kwakzalvery, en de mondigheid van oordeel waarnaar we daarom behoren te streven,
wordt verkregen door de eigenaardige gymnastie van 't gemoed, waarin de ware
poëzie bestaat. Ik bedoel de poëzie der werkelykheid die zich oefent in 't samenvatten
en oordeelkundig behandelen van ál de gegevens die ze kan machtig worden. De
hiertoe nodige arbeid is... niet meer of minder dan onze gehele levensbestemming,
hy is ons leven-zelf! Wie dezen eis te zwaar vindt, zou z'n eigen doodvonnis
uitspreken. Dit geschiedt evenwel zelden of nooit, want
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wat ik hier voorstel als wenselyk, zien we dagelyks meer of min - hoe gebrekkig dan
ook, en veelal onbewust - in praktyk brengen. Vanwaar anders 't verschynsel dat
millioenen leken zich veroorloven Rafaël en Rembrandt voor uitstekende kunstenaars
te houden, Beethoven en Mozart voor ‘muzikale genieën’? Waarom durven duizenden
verzekeren dat de onfeilbaarheid van den Paus 'n zotterny is? Anderen weer, dat
de zaligheid slechts kan verkregen worden door 't geloof in Jezus Christus? Waarop
grondt zich de mening dat de turkse financiën slecht beheerd worden, en dat de
staatkunde der Engelsen... dit of dat is? Is het te veel gevorderd als we eisen dat
zy die den moed hebben tot zulke oordeelvellingen, en dus op 'n niet geringen graad
van kennis aanspraak maken, zich ook verstouten achter de schermen te zien by
toneelvoorstellingen van meer dagelyksen aard, en dat ze vryheid nemen om de
geloofsbrieven te onderzoeken, waarop specialiteiten van veel lageren rang dan de
zo stoutmoedig beoordeelden zich beroepen? De vrees tot dit laatste niet gerechtigd
te zyn, moge zwemen naar bescheidenheid, ze komt in den grond op traagheid en
lafhartigheid neer, en zet 'n wyde deur open voor bedrog. Er bestaan nog andere
redenen om die vrees te veroordelen. Vakmannen die tegen 't oordeelkundig toetsen
hunner bevoegdheid protesteren, zyn verdacht. Waarom zouden we schromen het
ongenoegen van dezulken op te wekken? En zy die werkelyk op de hoogte staan
van de hun opgedragen betrekking of den roep die van hen uitging, zullen dankbaar
zyn aan den scherpzinnigen en eerlyken leek die hen wist te onderscheiden van
minder waardige kollega's. Het komt me bovendien voor, dat de beoefenaars ener
bepaalde afdeling van kennis, kunst of wetenschap, die den leek 't recht ontzeggen
'n ongunstig oordeel over hun bekwaamheid uit te spreken, tevens afstand behoorden
te doen van den lof uit den mond van anderen die ze voor even onbevoegd moeten
houden, en welken zy zich toch gewoonlyk nogal gewillig laten aanleunen.
Moet ik hier byvoegen dat ik geen party trek voor onbekookte oordeelvellingen,
voor plompe, boerse, ongemotiveerde kritiek? Ik ben zo vry naar de regels in
Vorstenschool te verwyzen, waarin op blyken van rypheid wordt aangedrongen, op
't bewys dat
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de beoordelaar gewerkt heeft, en naar zeer véél plaatsen in m'n werken, waar arbeid
wordt voorgesteld als graadmeter van moraliteit. By 't ontleden van dezen eis zal
er blyken dat goede trouw en welwillendheid - dit woord in stipt-letterlyken zin
genomen, en niet opgevat als bonhomie - zullen samengaan met de nodige kunde.
Het mede-ondergaan der lydensgeschiedenis van den voortbrenger stelt ons niet
alleen in staat het voortgebrachte met zaakkennis te beoordelen, maar voert ons
tevens op tot de zedelyke hoogte die 'n kritikus behoort in te nemen om z'n woorden
ingang te verschaffen, en zelfs om hem die woorden in den mond te leggen. Hy
moet in staat zyn den beoordeelde te doen gevoelen dat-i zich niet ophoudt... met
‘praatjes’. Wie deze aan de pleitzaal ontleende uitdrukking niet fraai vindt, kan gelyk
hebben. Hy mag ze vervangen door de stelling dat de leek die specialiteiten
beoordeelt, zorgen moet blyk te geven dat hyzelf met eerlyke inspanning zich trachtte
te maken tot 'n specialiteit in begrip.
Nog eens terug naar de vraag of 't wél beoordelen van zekere specialiteiten
misschien de krachten van den oningewyde zou kunnen te boven gaan? Oningewyd?
In wat? In de eenvoudige regels van 't gezond verstand toch niet? Indien de specialist
dit veronderstelt, is hyzelf in de eerste plaats te beklagen, daar-i dan z'n gaven
slechts ten bate van onwaardigen gebruiken kan, waaruit voortvloeien zou dat de
hem toegekende waarde in omgekeerde rede tot z'n verdiensten staat. Er ware dan
aanleiding tot iets als de volgende redenering: ‘X, als schilder byv. arbeidt voor 'n
publiek dat geen verstand van de schilderkunst heeft. Dat publiek vindt smaak in
zyn werk, en vereert hem als specialiteit in 't vervaardigen van schone stukken.
Daar nu de lof die X inoogst, hem wordt toegekend door onkundigen, heeft ze óf
geen waarde, óf ze bewyst dat X 'n slecht schilder is.’ Zo zonderling mag en zal X
niet redeneren, en hy behoort alzo afstand te doen van 't uitvluchtje dat leken
onbevoegd zyn tot het beoordelen van zyn werk. In dit byzonder geval zou zelfs de
eis van gegrondheid in die oordeelvellingen niet meer te pas komen, daar de
kunstenaar om niet om te komen van gebrek, volgens sommigen wel verplicht is
z'n arbeid naar den smaak van dit goed of verkeerd oordelend publiek in te richten.
In hoe ver dit
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waar, wenselyk, geoorloofd of... mogelyk is, laat ik nu daar. Het behoort niet tot m'n
onderwerp.
Is de leek omdat hy leek is, onbevoegd om aanmerkingen te maken op zaken die
onder 't begrip vallen van elken welgeschapen mensengeest? Te wiens behoeve
ontsteken dan professors en specialiteiten hun licht? Moet men juist lantaarnopsteker
zyn om 't recht te hebben over duisternis te klagen? Is er 'n aanstelling tot kok nodig
voor men weigeren mag aangebrande of uitgekookte spys welsmakend en voedzaam
te vinden? Er zyn koks en lantaarnopstekers die deze leer wel zouden willen
gepredikt zien, maar juist omdat ik daarover anders denk, schreef ik dit boekje. Kom,
lezer, help me wieden! Waarlyk, de zaak is niet zo moeilyk als sommigen u willen
wys maken. Ge zult toch niet mogen erkennen dat myn aanmerkingen op de kunde
in letters die op onze scholen voor Letterkunde wordt uitgegeven, uw bevatting te
boven gaan? Ge meent toch niet dat er 'n diploom als ‘Doctor’ in die ‘Letteren’ nodig
is om te walgen van romannetjes die geen andere aanspraak kunnen maken op
oorspronkelykheid, dan dat de schryver 't hollandse ‘toen’ in 't duitse ‘als’ overzet,
en de tyden van 'n werkwoord op de ongerymdste wyze door elkaar haspelt? Zou
er diepe studie in harmonieleer vereist worden om op te merken dat er zoveel dieven
zyn onder de hedendaagse toonzetters die hun onhandig-saamgelapte reminiscentiën
van oude meesters brutaalweg uitgeven voor eigen werk? Mag 'n man die geen
militairen rok draagt - ik zeg: 'n man - zich niet ergeren wanneer hy verneemt dat
honderdduizenden gewapende mannen als weerloze schapen zich overgaven aan
den vyand? Moet men juist 'n schoolkursus in ‘krygskunde’ hebben meegemaakt
om 't vreemd te vinden dat Maurits en Spinola zo weinig smaak vonden in elkanders
omgang, blykbaar uit de hardnekkige nauwgezetheid waarmee ze de
hoofdeigenschap van evenwydige lynen poogden na te bootsen? Moeten we wachten
op 'n aanstelling tot Haags bureelkommies, voor we ons mogen verwonderen over
'n minister van financiën die niet weet wat de funktiën - en de belangen! - zyn van
'n administratiekantoor dat met de uitgifte ener geldnegotiatie belast is? Of over z'n
kollega - financiespecialiteit by uitnemendheid! - die alarm blaast over
honderd-en-dertien zoekgeraakte millioe-
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nen, zonder in staat te zyn z'n bewering te staven? Is 't alleen den jockey van 'n
legatie-sekretaris geoorloofd, verontwaardiging te voelen over de knutselarytjes van
de Schouwalows, Ignatjews, Salisbury's, Disraeli's en verder volkje van die soort,
dat zich door de kranten ‘Staatslieden’ noemen laat, in den grond evenwel slechts
'n bende effektenschacheraars is, en als zodanig nog valse spelers op den koop
toe, daar zyzelf beschikken over 't ryzen en dalen van den koers? Mag alleen zo'n
jockey ingewyd zyn in de nietswaardigheid van compérage-kongressen die, onder
voorwendsel van twistbeslechting, de melkkoe in 't leven houden welke men in 't
politiek bargoens doopte met den naam van ‘oosterse kwestie’? Moet men
scheepsjongen, tekenaar by 'n hydrograaf, of bewoner van Sumatra's Westkust
wezen, om de moessons te kennen waardoor de noordelyke reden van die kust
onveilig worden gemaakt in 't derde vierendeel des jaars? Om beter te weten alzo
dan zy die 't weten moesten en blyk gaven dat ze 't niet wisten, dat men tot het
uitzenden van oorlogsexpeditiën in die gewesten, gunstiger seizoen behoort te
kiezen? Is er 'n byzondere opleiding tot kamerbewaarder of parlementslid nodig,
om met minachting op onze volksvertegenwoordiging neer te zien? Wordt er
paedagogiek vereist tot het besef dat een Onderwyswet... 'n Wet is, en dus met
Onderwys als zodanig niets goeds kan hebben uit te staan? Of, lezer, wilt gy eerst
uw vrouw zien vermoorden door 'n Specialiteit in Verloskunde, voor ge 't recht meent
te hebben wraak te roepen over den accoucheur die - behoorlyk voorzien natuurlyk
van 'n diploom als Doctor in de Obstetrie! - de kraamvrouw die hy verlossen zou,
by 't verwyderen der placenta... totum eripuit uterum? De ellendeling die dezen
gruwel bedreef - 't geschiedde enige jaren geleden te Rotterdam - heeft zich uit de
voeten gemaakt, maar de fakulteit die hem diplomeerde, is nog altyd daar om de
Maatschappy van specialiteiten in Verloskunde te voorzien.
Is 't met ons Rechtswezen beter gesteld? Ik heb gezegd my te zullen verantwoorden
over de ruimte die dat treurig onderwerp hier inneemt. Helaas, 't moet wel! Zou 't
ons niet vergund zyn, lezer, by mangel aan speciale kennis van de ‘Rechten’ ongelukkigen die we zyn! - aanmerking te maken op vonnissen waar-
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in onhandigheid en onkunde worden aangenomen als verontschuldiging van poging
tot moord? Moet men dan juist ‘Meester’ in allerlei soorten van ‘Recht’ wezen, om
zulk Onrecht bespottelyk en infaam te vinden? En de dwaasheden die in de zaak
van 't echtpaar Jut werden ter markt gebracht, moeten ze voor extrakt van wysheid
worden gehouden door ieder die niet de eer heeft ‘jurist’ te zyn? Maar, eilieve, 't zyn
immers juist juristen van wie al die zotterny uitging, en 't is waarlyk niet van hén te
verwachten dat zy de afschuwlyke verbastering van rechtsbegrippen waartoe hun
speciaalstudie geleid heeft, zullen erkennen, gispen en brandmerken, veel minder
nog dat zy de hand zullen uitstrekken tot genezing ener kwaal waarmee ze zyn
opgegroeid, en die ze liefkregen als bron van aanzien en welvaart. Het verzet moet
immers wel uitgaan van den leek, van den opmerkzamen, niet tot scheefzien
afgerichten beschouwer die ongaarne gevaar loopt z'n dierste belangen overgeleverd
te zien aan de beslissing van mannen uit dezelfde school als waaruit rechters
voortkwamen die zulke vonnissen begingen, advokaten die zich schuldig maakten
aan zulke pleitery? Hoe kan 'n burger van den Staat vertrouwen stellen in de
toegezegde veiligheid van personen en goederen, wanneer hy dagelyks 't oordeel
over Recht en Onrecht ziet opdragen aan personen wier rechtsgevoel tot in 't
monsterachtige werd verwrongen door zeer speciale studiën in ongerymdheid?
Welken grond heeft de bewering der advokaten, dat ze verdedigers zyn van
‘weduwen en wezen’ van ‘verdrukte onschuld’ enz. wanneer elke verdrukte weduw
of wees die in rechten wordt aangevallen, haar bespringers dapper ziet bystaan
door... 'n advokaat? Welke slotsom moeten we halen uit de opmerking dat we na
sedert drie eeuwen leerstoelen voor studie in de ‘Rechten’ te hebben gehad, nog
altyd niet in 't bezit zyn van 'n oorspronkelyk-inheems, met den aard en de behoeften
des Volks overeenstemmend Wetboek? Dat het uitleggen van de Wet - die helder
als kristal wezen moest! - 'n winstgevend beroep is? Wat hebben we van die
uitlegging te verwachten, wanneer de jongelui die als volleerde ‘juristen’ aan de
Maatschappy worden afgeleverd, zich maar zelden duidelyk en korrekt weten uit te
drukken? Taal en styl van onze rechtsmannen zyn gewoonlyk ellendig, en ver
beneden 't peil waarop 'n hulponderwyzer be-
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hoort te staan om geen gek figuur te maken by z'n kollega's of zelfs in de school.
Men mene toch niet dat dit byzaak is. Het kan niet te dikwyls herhaald worden dat
zuiverheid van uitdrukkingen - ook vooral omdat daartoe veel arbeid vereist wordt
- 'n kenmerk is van moraliteit. Wie zich niet bekommert over de juistheid van 'n
woord, geeft blyk van onverschilligheid voor de zuiverheid zyner denkbeelden, en
neemt het dus niet zeer nauw in 't onderscheiden van goed en kwaad. In dit opzicht
vooral is 't poëtiek samenvatten van schynbaar ongelyksoortige gegevens van
toepassing, dat ik (blz. 578-597) als hulpmiddel tot ontwikkeling van ware
zedelykheidsbegrippen voorstelde. ‘De taal is gans het Volk’ is er gezegd. Wel zeker!
De gehele Mens kan beoordeeld worden naar de moeite die hy zich geeft om z'n
woorden tot den zuiveren spiegel zyner gedachten te maken, en deze opmerking
dwingt ons tot medelyden met ieder over wiens wel of wee door mannen van de
Wet moet beslist worden, tot deernis vooral met ‘Weduwen en Wezen’ die beklemd
raakten onder de bescherming van zekere advokaten. Rechtbanken, parket en
pleitbezorgers... komaan, om niet alleen te staan met m'n ongunstige mening over
die specialiteiten, wil ik ditmaal eens m'n opinie behandelen als 'n verdrukte weduw.
Ik stel haar onder bescherming van wetmannen, van... alle advokaten die ooit 'n
proces verloren, van alle publieke-ministeriën die zich door pleiters en rechtbanken
behandeld zagen als 'n overvragend marktwyf. Hoe is 't oordeel van die heren over
de rechtbank die maar niet tot besef te brengen was van 't ‘Recht’ dat zy verdedigden,
van de gegrondheid hunner ‘Eisen’? Welken indruk maakt het op den advokaat die
by A of B zweert - de man méént het, want hy zegt er uitdrukkelyk by dat-i dezen
keer eens geen ‘praatje’ verkoopt - wat heeft hy te denken van de Rechtenkennis
- en de eerlykheid! - zyns tegenstanders die z'n leven te pand geeft - liever: z'n
advokateneer: niemand moet meer wagen dan-i zonder schade missen kan! - voor
de gegrondheid zyner mening dat de zaak in kwestie X, Y of Z heet? Ook die
tegenstander houdt zich niet met ‘praatjes’ op - godbewaarme! - en van weerskanten
is de goede trouw van den geachten confrère boven allen twyfel verheven. Ligt de
schuld dan aan den rechtsprofessor die - in ogenblikken van romeinse distraktie,
zeker - meer dan één
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‘Recht’ tegelyk gedoceerd heeft? Of had misschien een der advokaten z'n studiën
gemaakt vóór, en de ander ná de dagen toen de:
‘dode kennis (?) van de uitspraken van het Romeinse Recht vervangen was door
de herleving van de Romeinse methode van rechtsvorming en rechtsbeoefening,
en toen het niet alleen de vraag werd wat recht is geworden, maar inzonderheid
hoe het recht ontstaan is?’
Volgens het stuk waaraan deze aanhaling ontleend is, worden sedert enigen tyd
- juicht, verdrukte weduwen! - de leerlingen in rechtskennis niet meer gevormd:
‘naar het model van oude elegante rechtsgeleerden die er hun werk van maakten
om de rechtsregels van hun tyd door geleerde aanhalingen, door byzonderheden
uit de latynse schryvers op te sieren, zonder over 't wezen der zaak iets meer licht
te verspreiden.’
Er schynen alzo volgens den schryver van die regelen - in vroeger tyd natuurlyk!
- inderdaad rechtsgeleerden geweest te zyn die geen licht verspreidden. Wel jammer
dan van al de studiën die ze ten koste legden aan duisterheid. En niet heel
aangenaam ook voor kliënten die er wel eens belang by hadden dat hun zaak tot
helderheid werd gebracht, en daarvoor betaalden. Gelukkig echter dat men van
methode veranderd is! Die heuglyke ommekeer heeft plaats gehad... niet by de
stichting van Rome, lezer. Ook niet by de oprichting der Leidse akademie, maar...
weinige jaren geleden eerst, en wel by de benoeming van den heer Goudsmit tot
hoogleraar. We moeten dus aannemen dat de duizenden juristen welke onder 'n
vroeger gehuldigd stelsel werden uitgebroeid, zich met ‘dode kennis’ behielpen en
hun verdrukte weduwen in 't donker lieten zitten. Thans evenwel, na dien heuglyken
ommekeer, onderzoekt men... wat Recht is, meent ge? Eis toch 't onmogelyke niet,
onbescheiden leek! Men zal voortaan onderzoeken ‘hoe 't Recht geworden is’ - wel
verbazend! - en hoe de Romeinen... maar genoeg daarvan. We waren bezig met
die twee advokaten wier ‘studiën’ misschien dagtekenden van zó onderscheiden
tydperken dat ze tweeërlei begrip opdeden van Recht, tweeërlei sleur van
rechtspraktyk. De een gebruikt ‘elegantie’ met ‘dode kennis’, terwyl de ander volgens
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de nieuwe methode zich liever bezighoudt met... met... wie zal ons zeggen waarmee?
Ik kan er waarachtig niet uit wys worden! En dit behoeft ook niet, als we maar inzien
dat die twee heren niet zeer veel méér eerbied dan ik kunnen hebben voor elkanders
juridische rechtgelovigheid, en dus kostbare getuigen zyn in m'n aanklacht tegen
het ‘vak’ dat zy als specialiteiten vertegenwoordigen. De advokaat die 't zeldzaam
voorrecht genoot ridderlykheid in Jut te ontdekken, moet woedend zyn over 't lasterlyk
vonnis waarin z'n held wordt uitgemaakt voor 'n tuchthuisboef. En - nóg meer
bondgenoten! - de rechters die Kristien niet beminnelyk genoeg keurden om de
Maatschappy langer door haar tegenwoordigheid te versieren, kunnen onmogelyk
gunstig oordelen over de bekwaamheid - of de integriteit? - van den advokaat wiens
advies luidde dat men die dame met rust moest laten.
Voor heden goddank genoeg van de juristery, schoon 't onderwerp ver van uitgeput
is. M'n verantwoording over de onevenredig-grote plaats die ik aan dat onderwerp
inruimde, ligt in de uitgebreidheid en 't gevaarlyke van de kwaal. Ik moest den lezer
opwekken en den weg wyzen tot het berekenen der gevolgen die ze na zich sleept.
Hy houde daarby vooral in 't oog dat de onzedelyke verwringing van rechtsgevoel
die door de hier behandelde specialiteiten fachmässig beoefend wordt, zich
geenszins tot eigenlyk-gezegde rechtszaken bepaalt. De ziekte dringt ongehinderd,
jazelfs onder bescherming van 'n gunstig vooroordeel, tot schade van allen, in Landsen Stadsbestuur door. Niet het minst, helaas, strekt ze ten verderve van 't zo
misdadig-verslonst Insulinde! Door kooplieden, zeelui en krygsvolk werd het
gewonnen... door advokatery zal 't voor Nederland verloren gaan: de Van Twisten
hebben eer van hun werk! Parasieten van die soort nemen alle ereplaatsen in,
matigen zich alles aan, voeren overal 't hoogste woord, dringen zich overal op,
maken zich van alles meester. Het wemelt in alle vergaderingen en korporatiën van
juridische beunhazen in bitjara kosong, die maar al te gemakkelyk met hun
‘Romeinen’ en hun ‘elegantie’ - och arm! - toehoorders en Volk in den waan brengen
dat zy iets degelyks te koop veilen. Het algemeen belang, altyd samengaande met
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ware zedelykheid, eist dat daaraan 'n eind kome, of althans dat er perken worden
gesteld aan 't dóórkankeren ener kwaal welker naam aldus geschreven wordt:
specialiteit in 't prostitueren van Waarheid, Recht, en... Volksbelang!
Mochten wellicht sommige advokaten met dit hoofdstuk niet tevreden zyn, ik
smeek om een genadig vonnis. De heren gelieven te bedenken dat ik nooit in dode
kennis studeerde, en dus wel beschouwd het rechte verstand niet hebben kan van
een vak dat sedert de benoeming van den heer Goudsmit zo loffelyk achteruitging
in romeinse elegantie.
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MXIII
Sommigen zullen 't misschien vreemd vinden dat ik tot nog toe één soort van
specialiteiten met stilzwygen voorbyging, die meer dan alle andere een nadeligen
invloed uitoefenen op de gehele Maatschappy. Ik bedoel de mannen die 't
precies-weten van de dingen welke zyzelf erkennen niet te begrypen, tot hun ‘vak’
kozen, de specialiteiten van 't ‘Geloof’. Het kwam me voor, dat ik ditmaal die heren
mocht overslaan, gedeeltelyk omdat ik op zo véél plaatsen van m'n werken op 't
schadelyke van hun invloed gewezen heb, doch hoofdzakelyk omdat de eigenaardige
kleur der godkundige bespiegelingen zó heeft afgeverfd op het denkvermogen van
de menigte, dat men stipt-genomen - en vooral met het oog op de definitie die bladz.
494 versiert - de verkondigers van goddelyke dingen niet onder de rubriek
Specialiteiten rangschikken mag. Wat 'n professor of doctor in de H. Theologie
eigenlyk leraart, is my 'n raadsel. Zyn niet al z'n hoorders even goed als hyzelf
doorkneed in de dingen die hy te vertellen heeft? Zó meende ik altyd, en de kornuitjes
van juffrouw Laps die zich niet ontzien hun dominees duchtig op de vingers te tikken,
zyn gewis van myn gevoelen. Wel verneem ik nu en dan dat er... 'n nieuw licht
ontstoken wordt, waarmee men de donkere mysteriën zal helder maken die sedert
de ‘Openbaring’ schitterden van duidelykheid (zie byv. Idee 271), maar iets nieuws,
iets ongekends kan toch, dunkt me, niet geleverd worden op 'n gebied waar men
den gewonen sterveling z'n wuftheid verwyt, noch in 'n wetenschap - noem ik 't
goed? - die zich tot taak stelt den wispelturigen wereldmens van die fouten te
genezen. God, Christus, Onsterfelykheid staan als rotsen. Het ‘Geloof’ in die rotsen
is... 'n rots. Eilieve, wat valt er nu verder op al die rotsen te ploegen, te eggen, te
zaaien en te wieden? Zónder al dien arbeid immers - en dit is juist de prettige
eigenschap van 'n behoorlyken rotsgrond - zal de oogst,

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

624
om me nu eens heel matig uit te drukken, wonderbaarlyk groot zyn. Waarom dan
zich zoveel moeite getroost om dien edelmoedigen bodem om te spitten, te
bemesten, te omheinen? Ik mag 'n rots worden als ik 't begryp. Maar deze
onvolkomenheid van myn denkvermogen verandert niets aan de waarheid dat de
Opzichters over 't onnodig gewurm waaraan zo véler handen meewerken, niet
behoren tot de rubriek Specialiteiten die ik me voorstelde in dezen bundel te
behandelen. Veeleer zouden de suppoosten der goddienery aanspraak kunnen
maken op 'n monografie in 'n werk dat aan 't behandelen van algemene volksdeugden
gewyd was, en waarin we dan tevens 'n behoorlyke statistiek van 't jeneververbruik
zouden aantreffen, en jubelzangen over de vlucht die de industrie der vervalsing
van levensmiddelen met Gods hulp in onze dagen genomen heeft.
Ik erken dat deze opmerking niet van stipte toepassing is op de katholieke
geestelyken die meer onmiddellyk - men zou byna zeggen: met meer rondborstigheid
- het standpunt innemen waarvan zy de heidense priesters verdreven. De uitsluitende
eigenaardigheid van hun werkkring en bevoegdheid, de kracht van hun invloed
bovenal, stempelen die heren inderdaad tot specialiteiten, tot meer dan dat: tot 'n
kaste. Doch juist hierom zou 't behandelen van dat zeer byzonder standpunt óf
ontaarden in 'n gewone of huis-fysiologie vol brandstapels, gifmengende monniken,
verkrachte nonnen van beiderlei geslacht, en dergelyke kloosterplechtigheden meer,
óf uitdyen tot beschouwingen die voor m'n tegenwoordig kader te breed zyn. Ik
behandel in deze studiën - en nog maar voornamelyk met het oog op onzen tyd maatschappelyke toestanden, geenszins zaken van algemeen historisch gewicht.
Wie 't woord ‘pastoor’ of ‘R.K. Priester’ uitspreekt, heeft: katholicismus gezegd, d.i.
hy noemde een der merkwaardigste verschynselen in de wereldgeschiedenis. Zo-iets
behoort niet tehuis in 'n werkje waarin de schryver zich den tyd gunde over professors
in de dubbele-e-kunde te lachen.
Na 't oversteken van die brede Westerschelde, ben ik wel genoodzaakt op z'n
staart te trappen. Ik mag namelyk niet onopgemerkt laten dat er sedert enige
tientallen jaren een nieuwe
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soort van specialiteiten is opgestaan, die... die... hoe zal ik ze noemen? Ik bedoel
de gewezen dominees die overgingen in de schryvery. Hun arbeid blyft rieken naar
den kansel, alsof ze betaald werden voor 't wáár-maken der latynse spreuk over
den eenmaal van zeker geurtje doortrokken pot. Zalf laat zich nooit gewillig onbetuigd,
en wie haar in deze specifiek-theologische hebbelykheid tegenwerkt, ziet z'n
pogingen verydeld juist door de middelen die hy aanwendde om den verraderlyken
pot te reinigen. De meest gebruikelyke remediën zyn gemaakte fermeteit,
nagebootste flinkheid, linkse jacht op iets ondeftigs, alles overgoten met 'n sausje
van zoeterig-vieze gemoedelykheid - liefst in Wandsbecker-Bote-manier, of iets van
dien aard als 't maar terdege namaak is - waardoor slechts onnozelen zich laten
foppen, 't geen nu juist niet zeggen wil dat het publiek van die heren byzonder klein
is. Wel mogen wy 't er voor houden dat O.L. Heer aan den afval van de meesten
niet veel verloren heeft, doch hierin ligt maar 'n schrale troost by de bedenking hoe
weinig er aan den anderen kant door Letteren, Beschaving en Zedelykheid aan die
overlopers werd gewonnen. Uitzonderingen bestaan er ongetwyfeld, maar typisch
gesproken is 't geschryf van de meesten 'n onsmakelyk kostje: servat odorem!
Voor ik van dit onaangenaam onderwerp afstap, 'n kleine opmerking ten behoeve
van 't nobele suum cuique. We hebben hier te doen met personen die met en door
‘God’ zich 'n redelyk plaatsjen in de Maatschappy wisten te veroveren, en daarvan
wel eens gebruik maakten om de arme drommels aan wie hun God zich niet had
gelieven te openbaren, uit te maken voor slecht volk. Naar de mode van den tyd
lieten zy, zodra 't met hun belang kon worden overeengebracht, die God varen, en
langs meer of min omwegen - altyd zoveel slagen om den arm houdende als maar
enigszins mogelyk was - namen ze dienst onder de vrydenkers. Hun vroegere
meningen? Wel, ze waren tot beter inzicht gekomen. Dit kan waar zyn. Maar zyn
ze dan niet vóór alles enig herstel van eer schuldig aan de mannen die zy gedurende
hun theologische loopbaan verketterden en uitscholden? Aan de mannen die dan
toch blyk gaven van helderder inzicht, van eerlykheid en moed, toen zy nog in hun
vermolmde preekkasten stonden te zwetsen op de alleen-zaligmakende
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kracht van hun leer? Dit zou billyk zyn, dunkt me, en 't gebeurt dus niet. Men moet
zich schikken. Maar nu van een hunner te vernemen - lach niet, lezer! - dat ‘geen
enkele vorm van studie, als instrument(?) tot veelzydige ontwikkeling, de aan alle
taken rakende(?), de wysbegeerte(?) en geschiedenis(?) in zich opnemende(?),
vry(?) beoefende theologie’ overtreft, dat gaat de schreef van 't verdraaglyke voorby:
Ik protesteer!
In die twee laatste woorden vat ik voorlopig samen wat verontwaardiging over de
onbeschaamde reklame van den gewezen theologant Busken Huet my in de pen
gaf. Mr Josse heeft zich verhangen uit spyt zich zo voorbygestreefd te zien. Toch
moet ik erkennen dat m'n bydrage tot karakterisering der schryvery van gewezen
dominees juist op het werk van den heer Huetzelf het minst van toepassing is. Wat
hy uit den preekstoel meenam, draagt voorzeker 'n geheel anderen naam dan zalf
of balsem, en verspreidt 'n byzonder-persoonlyken geur. Ik zou me dan ook wel
gewacht hebben z'n naam te noemen - daar ik wanbegrippen en geen individuen
bestryd - indien hy me hiertoe niet had gedwongen door die brutale ophemelary van
z'n kollega's in godgewezenheid. Die kermisbluf mocht niet onbestreden blyven niet onaangeroerd althans - in 'n werkje dat tegen den verkeerden invloed van zekere
specialiteiten waarschuwt.
Het bestryden van alle verkeerdheden waaronder we gebukt gaan door 't
blindstaren op een bepaald punt, gaat myn bestek te buiten. Zowel in belangryke
als in meer dagelykse zaken stuiten we telkens op de hoofdigheid en bekrompenheid
van speciaal-mensen. Wie zich niet voldoende ergert aan de tevredenheid van 'n
apteker over 't groot aantal zieken, kan tot oplettendheid worden gespoord door 't
zuurkyken van de huismeid die 't zeer ongepast vindt dat er bezoek komt nadat zy
zoeven den gang heeft geboend. Men had háár specialiteit - waarin de stumperd
'n instrument tot veelzydige ontwikkeling meent te zien - moeten eerbiedigen, pruilt
zy, en ze vindt een lydensgenoot in 't Raadslid dat tevergeefs een aangewaaid
dilettantisme scheikundig trachtte te verbinden aan z'n slecht begrepen roeping als
schoolopziener. Door slordigheid en onbekwaamheid geeft de werkman schyn van
billykheid aan de wrede terugzetting, waarover hy - overigens dikwyls ten rechte zo bit-
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ter klaagt. Hyzelf verstaat z'n vak evenmin als de plichtvergeten
volksvertegenwoordiger die den toestand van den arbeider geen aandacht waard
keurt. Krantenfabrikeurs wedyveren met leveranciers van vervalste levensmiddelen
in 't bedriegen van hun publiek. ‘Moralisten’ - zo noemen zich die heren - geven
aanhoudend blyk van de vuilste onzedelykheid door 't kwajongensachtig uitpluizen
en nasnuffelen van alkoofgeschiedenissen. De geschiedkundige yvert voor
Spartakus, maar glimlacht minachtend als men hem spreekt van den boerenkryg...
die voor de deur staat. Ginds horen wy een zanger... zingen. Dat zy zo, mits hy zich
van spreken onthoude. O gewis, de denker schept beelden uit klank, maar
uitsluitende beoefening der toonkunst bederft het denkvermogen. Elders zien wy
een schoolmeester die meent dat de jongelui trouwen om hém leerlingen te bezorgen.
De diplomaat, de staatsdienaar...
Hem is de Staat zyn zetel, zyn carrière,
Een speelplaats voor de heren van het hof,
Een draaibank van fortuintjes. Een fabriek
Van neurenberger eerzucht-duikelaars...

Wie na dit alles nog niet overtuigd is van de noodlottige gevolgen dier eenzydigheid,
trachte den stumperd te zien te krygen, die tussen Den Haag en Delft ‘levenslang’
schuiten door de vaart trok. Alsof de natuur der dingen ons waarschuwen wilde door
'n vreselyk en luidsprekend voorbeeld der gevolgen van 't specialismus: die man is
*
paard geworden, hy hinnikt!
Hinniken nu, doen onze staatslieden, schoolmeesters, advokaten en broodbakkers
niet. Zelfs in hun speciaal-vak brachten ze 't niet zó ver als die species equus van
't genus homo sapiens. Des te erger! Ze zyn in hun halve krankzinnigheid minder
oprecht dan dat tweebenig trekdier in z'n volslagen razerny, en laten ons in den
gevaarlyken waan dat wy te doen hebben met mensen.

*

Ik zag hem voor drie, vier jaren. 't Is te hopen dat de arme krankzinnige overleden zy. Doch
ook in dat geval zullen vele inwoners van Delft en 's-Hage de zaak kunnen bevestigen. Voor
'n aalmoes of een stuk brood dankte hy trappelend en briesend. Snyender satire op 't
specialiteiten-systeem is niet denkbaar.
(1871; 1879)
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De lezer kan uit Idee 269 weten dat ik me gewoonlyk onthoud van 'n professoraal
fabula docet. Ik laat liever het opmaken der slotsom over aan hemzelf.
Het kan evenwel ditmaal nodig zyn, zo-al geen konklusie te geven, dan toch iets
als handleiding tot het samenvoegen en vaststrikken der divergerende draden van
myn betoog. Het uiteenlopende myner bewysvoering, en de schynbare afwykingen
die ik me veroorloven... moest, om natuurlyk te zyn, geven misschien tot die behoefte
aanleiding.
Om alzo den knoop toe te halen, het komt me voor dat we 't onderzoek naar de
waarde der specialiteiten kunnen splitsen in twee hoofdvragen:
1e. Welk gebruik moet de Maatschappy van hen maken?
2e. Hoe werkt het specialismus op de waarde van den individu?
Tot het beantwoorden der eerste vraag ligt aanleiding in de vraag zelf. Hoe men
specialiteiten behoort te gebruiken? De Maatschappy moet hen gebruiken, d.i. zy
stelle ze niet aan haar hoofd. De specialiteit is ambachtsman die 't bestelde
vervaardigt, maar geen stem heeft in 't bestellen. Hy levere zyn vakkennis waar die
gevorderd wordt. Aan anderen blyve de beoordeling in hoeverre het geleverde
bruikbaar is, en hoe het moet worden aangewend. Een specialiteit zy als de expert
voor 'n rechtbank. Hy legt, zonder zich om gevolgen of strekking te bekommeren,
zyn verklaring af omtrent de byzondere zaak die hem werd opgedragen, en waarvan
hy verondersteld wordt - dikwyls een fiktie! - verstand te hebben. Wil hy de grens
zyner bevoegdheid overschryden en zich bemoeien met de toepassing van z'n
expertise op 't proces, dan verwyst hem de Voorzitter naar z'n vak en naar de
speciale taak waartoe hy geroepen werd. In deze schynbare terugzetting ligt niets
vernederends. Wie inderdaad in enig vak uitmunt, stelt zich met de erkenning van
die uitstekendheid tevreden niet alleen, maar zou 't zelfs onaangenaam vinden
indien men hem wilde gebruiken tot iets anders. Hy bezit in zyn specialiteit den
meestergraad, of streeft daarnaar, en wil zich dus niet laten aanwerven als leerling
in anderen werkkring. Dikwyls zelfs pronkt hy met z'n onbedrevenheid in zaken van
algemeen belang, om te doen in 't oog vallen hoe ver hy 't in zyn byzonder streven
gebracht heeft. ‘Van de dingen
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aan wal heb ik geen verstand!’ beduidt dan: ik ben een flink zeeman. ‘Met zulke
belangen hield ik me nooit bezig’ kan betekenen: ik ben door-en-door soldaat. ‘Die
wereldse zaken liggen buiten myn bemoeienis’ zal wel zoveel willen zeggen als: ik
voel me perfekt thuis in den hemel. Enz.
Dat het beoefenen van een bepaald vak niet volstrekt de bruikbaarheid tot iets
anders uitsluit, spreekt vanzelf, vooral waar zodanig vak slechts beroep is, middel
van bestaan. Doch dan houdt het specialismus op. Ik, byv. ben geen specialiteit in
schryvery, godbewaarme! Spinoza was het niet in brillenslypen, al sleep hy brillen
om zich in 't leven te houden. In zulke gevallen is het bedryf dat men uitoefent, geen
levensrichting, en dus juist afwyking van de specialiteit der persoon.
Ik vergeleek den specialist by 'n ambachtsman die tewerkgesteld wordt. Dit
tewerkstellen geschiedt door anderen, door niet-specialiteiten, van wie verondersteld
wordt - ook dikwyls maar konventie, helaas! - dat ze ruimer veld overzien dan de
werkman, en tevens dat ze bekwaam zyn tot beoordeling en goede aanwending
van 't geleverde. Deze staan tot den leverancier van speciaal-kennis in verhouding
als de fabriekheer tot den arbeider. Wie zich levenslang bezighield met
gaatjes-prikken (Idee 788) past niet aan 't hoofd der zaak en, omgekeerd, de
bestuurder van de fabriek zou niet the right man zyn om den ambachtsman te
vervangen.
De statistikus, de geschiedvorser, de land-ekonoom, de geneesheer, de zeeman,
de militair, de staathuishoudkundige, de jurist, de ambtenaar... al deze specialiteiten
behoren gebruikt te worden door wie aan 't hoofd staat ener Maatschappy, of van
een deel daarvan. Zy allen leveren in verslagen, rapporten, opgaven en adviezen
de vruchten van hun arbeid, en de autokraat, de wetgever, de uitvoerende of
beslissende macht... wat kan van hén gevorderd worden?
Welke eigenschappen behoren den fabriekheer te versieren, om den arbeid van
z'n ondergeschikten behoorlyk aan te wenden? Het antwoord op deze vraag zou
tehuis behoren in een verhandeling over niet-specialiteiten.
De spreuk de minimis non curat Praetor bevat een goede les, doch wordt zoals
veel spreuken misbruikt. Onthouding van bemoei-
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enis met zogenaamde kleinigheden sluit in zich de verplichting tot zorg dat ze
behoorlyk worden behartigd zónder die bemoeienis, en deze plicht is waarlyk géén
kleinigheid. Dat er tot de hiertoe onmisbare organisatie en tucht bekendheid met
dat kleine nodig is, spreekt vanzelf. Vóór zich de Praetor straffeloos kan onthouden
van onmiddellyke aanraking met het geringere, behoort hy blyk te geven niet
daar-beneden te staan. Wie dit verzuimt, verliest in de ogen van z'n ondergeschikten
- specialiteiten die zonder uitzondering vyanden van den meester zyn - de zedelyke
bevoegdheid om het geheel te regeren, en uit deze storende minachting zou dan
ook inderdaad een betrekkelyke onbekwaamheid voortvloeien.
Eén ding staat vast: tot wél overzien van dat geheel is vóór alles nodig een
geoefend verstand en veel hart. Deze twee hoedanigheden vertegenwoordigen het
kunnen en het willen, en sluiten evenzeer bekrompen vooroordeel uit, als ze borg
staan voor rechtvaardigheid en praktischen zin. Van den niet-specialist is te vorderen
dat hy den arbeid zyner onderhorigen wete te regelen, te beoordelen, te schiften
en te gebruiken. Ja zelfs, er behoort een tyd te komen dat hy dit alles - met
uitzondering van 't ál te stipt-ambachtelyke - gelyk Tiberius den medicynmeester,
ontberen kan.
Het streven naar deze onafhankelykheid is zyn specialiteit.
Ik vrees te moeten geloven dat nooit enig vak slordiger beoefend werd, en 't zal
dan ook wel hieraan te wyten zyn dat we overal aan byzondere bekwaamheden
den rang zien toekennen die in 't algemeen belang de beloning wezen moest van
harmonische ontwikkeling op universeel gebied. Waar 't uitstekende ontbreekt,
speelt het ordinaire den meester, en zolang alle ruimte wordt ingenomen door den
soldaat, blyft er voor maarschalken geen plaats.
Wat nu vervolgens den invloed van 't specialismus op de waarde van den individu
aangaat, ieder begrypt dat het niet gemakkelyk is de juiste grens te bepalen tussen
algemene en byzondere verplichtingen. Dat verdeling van arbeid in zekeren zin
voordelig werkt, mag niet ontkend worden, doch het overschryden van de juiste
maat dezer verdeling geeft aanleiding tot
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ongerymdheden als waarop ik herhaaldelyk gewezen heb. Er behoort daarby vooral
te worden acht geslagen op juiste waardering der uiteenlopende aanspraken van
rechtstreeks en indirekt voordeel. Het zou kunnen zyn dat de handigheid zich
ontwikkelde ten koste der bekwaamheid, en dat we ten laatste ónbekwaam werden
de vruchten van die handigheid te genieten. De Maatschappy zou dan beginnen te
gelyken op 'n letterzetter die zó mechanisch-vlug leerde werken, dat hy 't lezen
verleerde. Men bedenke dat onevenredige toepassing onzer gaven - ook zelfs uit
een industrieel oogpunt - niet praktisch is, daar byv. de behoefte aan letterzetten
vervallen zou als er niet meer gelezen werd.
Het kretinizeren der individuen kan nooit gunstig werken op het geheel. Wie op
beperkt terrein meer tyd en ziel uitgeeft dan in verhouding tot z'n
algemeen-menselyke roeping gepast is, werkt nadelig op de som van algemeen
welzyn, en schaadt tevens zichzelf daar geen uitstekendheid in een bepaald vak
opweegt tegen de vernedering als Mens.
En dit is niet genoeg gezegd. Zelfs in dat vak bereikt hy z'n doel niet. Het is te
betwyfelen of die Haagse paardman beter schuiten-sleepte dan andere mannen.
Maar beter dan andere paarden zeker niet! Wie met werktuigen en dieren
konkurreert, zal ervaren dat hy z'n menselyke waardigheid à pure perte wegwierp,
en daarvoor geenszins wordt schadeloos gesteld door 't behalen van een prys op
het lager gebied dat hy tot werkplaats koos. De geschiedenis levert voorbeelden in
menigte, dat speciaal-mannen in hun eigen vak overtroffen werden door personen
die zich op dat vak niet uitsluitend hadden toegelegd. En meer nog: alle voorgangers
in elke kunst, in elke wetenschap, in elk bedryf, op elk gebied van menselyke
ontwikkeling, waren leken. Wat in hen een gunstig samenvallen was van in- en
uitwendige roeping, werd door hun opvolgers vervormd tot beroep. (Idee 498 en
499. Voorts 921)
Dit nu kan niet vermeden worden. Te allen tyde werden school, reglement,
methode, aangewend als surrogaten. Door den individu: als surrogaat voor het
genie dat hyzelf onbewust in sleur verstikte... door de maatschappy: als surrogaten
voor de genieën die ze doodmartelde uit afgunstige baldadigheid.
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Hoe dit zy, de behoefte aan die plaatsvervangende middelen bestaat, en daarom
moeten wy ons schikken in zekere beroepsgewyze verdeling van den arbeid. Wie
zich tot het overzien van een ruim veld ongeschikt acht, doet wel zich te bepalen
tot enger gebied, doch hy vergist zich in de mening dat hy op het door hem gekozen
terrein nuttiger bezig is naarmate hy de grenzen daarvan nauwer beperkte. De
Staatsdienaar die 't heil der Mensheid verwacht van z'n papierkraam of diplomatie...
de babbelaar die frazen voor daden geeft... de koopman die z'n winkeltjen of
kantoortjen als het centrum van 't Heelal beschouwt... de militair die by al z'n
redeneringen een kazernig ‘by ons’ op den voorgrond stelt... de filoloog die de
beoefening der letteren inkrimpt tot 'n bespottelyke studie in letters... de huisvrouw
die meent dat ‘huishouden’ hoofdroeping is van moeder en echtgenoot... de publieke
aanklager die aan de eer van z'n funktie meent schuldig te zyn, elken beklaagde
voor 'n monster uit te maken... zy allen die hun specialiteitje willen doen voorkomen
als 't ‘instrument’ by uitnemendheid ter veelzydige ontwikkeling, ze vergissen zich
in de mening dat ze door die uitsluitingstheorie blyk gaven van uitstekendheid in
hun eigen ‘vak’. Het verkrachten van waarheid, het verwaarlozen der juiste
verhouding onzer verplichtingen, levert nooit goede vrucht. Tot het wel beoefenen
van elk onderdeel van kennis of wetenschap is nodig dat wy een open oog houden
voor andere zaken die tezaam genomen onze fakulteiten behoren bezig te houden.
Hierdoor wordt onze waarde als mens bepaald. Dezelfde bekrompenheid die ons
een al te klein onderdeel tot doel van ons streven deed kiezen, zal ons weldra
onbekwaam maken tot bereiken van dat nietige doelzelf. Een huismoeder die niets
dan huishoudster wil zyn, is geen goede huishoudster. Ze maakt noch echtgenoot
noch kinderen gelukkig. De krygsman die z'n gans gemoed weggaf aan de
kazernedienst, wordt onbruikbaar tegen den vyand, en is zelfs in vredestyd een
nietig voorwerp. De mannen van de dubbele o, die waarachtig geen meesterstukken
leveren in wezenlyke letterkunde, zyn daarom in hun speciaalvakje niet uitstekender
dan de eerste de beste die zich nooit met zulke nietigheden bemoeide. Een
liefhebbery-chemicus verhoogt geenszins de kans op 't ontdekken ener nieuwe
brandstof,
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door 't slecht vervullen van zyn ambt als opzichter over 't onderwys. De staatsman
die niets is dan staatsman, niets dan diplomaat... arm Volk!
In al die speciaal-mensen is iets dors, iets ongenietbaars, iets dat in tegenspraak
is met de veelzydige, ryke, gulle natuur. Zy bemoeit zich niet met verdeling van
arbeid en studie. Háár weten en werken is algemeen. Scheikunde, mathesis, statika,
sterrekunde, geschiedenis, hartstocht, ontbinding, groei, kristallisatie... alles heeft
zy in haar oneindig magazyn, alles wendt ze aan, alles beheerst ze, alles brengt ze
voort door gelyktydige en harmonische toepassing van haar krachten. Een harmonie
die zó ver gaat, dat we gedurig de ontdekking tegemoet zien dat ze dit alles teweeg
brengt volgens één wet, door één kracht, met slechts één soort van stof!
Het afwyken van deze algemeenheid der natuur is ongehoorzaamheid aan den
wenk dien ze ons geeft, en moge in zekeren zin een vergeeflyk gevolg wezen van
onze zwakheid, het blyft een fout die afwyking te verheffen tot stelsel. Wel weet ik
dat de inrichting onzer Maatschappy hiertoe aanleiding geeft, maar de ene
verkeerdheid verontschuldigt de andere niet. Juist door dat al te mechanisch
onderverdelen van roeping, is die maatschappy geworden wat zy is. Een
verstompende verdeling van den arbeid moge in zekere gevallen nodig zyn om niet
onder te gaan in den bloedigen Kampf ums Dasein, de wysbegeerte ontleent haar
voorschriften niet aan de door nood tot fouten geperste Industrie. Het is juist háár
roeping middel te vinden tot het verbeteren van die fouten, en mocht er ooit blyken
dat het bereiken van dit doel onmogelyk is, toch blyft het streven daarnaar de taak
van 't beter deel der Mensheid. Gelyk een boosaardige Tarquinius scheert, schaaft
en snoeit het specialiteiten-systeem alles af wat uitsteekt, en verlaagt daardoor
tevens gaandeweg het reeds zo diep gezonken peil der middelmatigheid-zelf. Wat
middelmatig genoemd wordt, zou veelal slecht heten, indien we ons in oprechtheid
afvroegen wat goed is. Hoe langer hoe meer gaan de individuen op in hun ‘vak’ en
't mens-zyn wordt uitzondering.
Dit is treurig!
Qui trop embrasse mal étreint, zeker! Ik verdedig geen onberaden
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verbrokkeling van gaven. Wie te veel omvatten wil, zou zich maken tot 'n specialiteit
van wanbegrip. Maar evenzeer is 't waar, dat men niet tot juistheid van oordeel
geraakt door 'n idioot starogen op 'n ál te gering deel van wat ons omgeeft. Op
geestelyk en stoffelyk gebied beide staat al wat is in verband met iets anders,
onmiddellyk met het naastliggende, middellyk met het verwyderde. By het waarnemen
van den aard der dingen is het achtslaan op dat verband onmisbaar. Wie slechts
met een loupe de stenen van een gebouw beschouwde, zal hoogstens enig oordeel
kunnen vellen over de soort van 't materiaal, het gebouw als zodanig heeft hy niet
gezien. Daartoe wordt wyder gezichtshoek vereist, meer ruimte van blik.
C'est mal étreindre que d'embrasser trop peu, sla ik voor als weerklank op de
aangehaalde spreekwys. De juiste grenslyn tussen te veel en te weinig moge niet
te trekken zyn, er zal toch wel geen wysheid liggen in 't najagen van het
állergeringste. We kunnen weliswaar geen zonnestelsel omvatten, maar 'n zandkorrel
evenmin. De zeloten voor 't nietige, de aanbidders der afgodinne beuzelary zyn ook zelfs naar den maatstaf van hun eigen bekrompen streven - even ver van
Waarheid en van 't praktisch nuttige, als de verongelukte hoogvlieger die dan toch
nog altyd een weemoedig in magnis voluisse kan aanvoeren ter vergoelyking van
z'n misslag. Wie te veel wil, bereikt niets, wordt er gezegd. Dit is onjuist. Dat
willen-zelf is een iets, en 't verachtelykste niet. Het medelyden met den gevallen
adelaar sluit geen eerbied uit, maar 'n struikelende schildpad is bespottelyk.
Ons leven is te kort om op alles te letten, zegt men.
Ons leven is te kort om ‘alles’ te verwaarlozen, is myn antwoord. Juist de
aanhoudende pogingen om 't verband tussen alles en alles te vatten - ziehier het
punt waar Poëzie en Wysbegeerte ineensmelten - zyn nodig om ons iets van de
onderdelen te doen begrypen. Zedelyke en verstandelyke ontwikkeling - identisch
met arbeid, genot en deugd - is gevolg en beloning van aanhoudende kritische
vergelyking der feiten die de Natuur ons te aanschouwen geeft. Wie den blik van
dat schouwspel afwendt, die punten van vergelyking geen aandacht waard keurt
en alzo de harmonische ontwikkeling zyner gaven veronacht-
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zaamt, krimpt in tot een dier, tot een machine, tot een zaak. De steen ligt. Dat is
alles wat hy kan... zyn specialiteit! We willen meer zyn dan zo'n steen.
Het rad draait. Het kan niet anders... zyn specialiteit! We willen meer zyn dan 't
werktuig dat zich zo dom eentonig beweegt. De plant groeit, bloeit, verdort en sterft
zonder genot, leed of besef... háár specialiteit! We willen meer zyn dan zo'n plant.
De koe eet gras, herkauwt, eet weer gras en herkauwt weder tot ze geslacht wordt.
Dat is háár specialiteit...
Excelsior, Excelsior:
De roeping van den mens is Mens te zyn.
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Voorbericht voor den tweeden druk
‘Het doet me groot genoegen dat er van dit werkje 'n tweede druk gevraagd wordt.
En, ronduit gezegd, het viel me tegen dat die niet sedert lang nodig was. 't Zal me
waarlyk 'n grote voldoening wezen als deze uitgaaf wat spoediger uitgeput raakt
dan de eerste, want - zo onbescheiden als men wil, maar heel oprecht - ik geloof
met zekeren my onbekenden recensent in den Spectator, dat er uit deze studie over
Specialiteiten wel iets zou te leren vallen voor Volksvertegenwoordigers, Kiezers
en... sommige anderen.’
Bovenstaande regelen maakten in 't najaar van 1875 den hoofdinhoud uit van
het Voorbericht waarmee deze tweede druk van m'n opstel over Specialiteiten in 't
licht verschynen zou. Velerlei verdrietige omstandigheden maakten my het afwerken
der in datzelfde Voorbericht toegezegde ‘Noten’ tot nog toe onmogelyk.
Bovendien werd me van vele zyden onder 't oog gebracht dat het voor de kopers
van den eersten druk myner werken niet aangenaam is, de volgende uitgaven
daarvan al te zeer uitgebreid te zien.
Na vriendschappelyk overleg met m'n uitgever, verschynt nu deze tweede druk
*
zónder die noten, en - op weinige min belangryke uitzonderingen na - onveranderd.
De toelichtingen die me

*

Een maand later. Onder 't gereedmaken van m'n werk voor de pers bleek me dat ik myn hier
geuit voornemen maar gedeeltelyk volbrengen kón. De bydrage tot de physiologie van
kamerdienaars is nieuw. Het viel my te zwaar die satyre achter te houden... er stonden zoveel
knechts op 'n spiegeltje te wachten!
Ook op andere plaatsen heb ik my aan enige toelichting en uitbreiding schuldig gemaakt,
zonder nu te spreken van de moeite die ik me gaf om, door 't omwerken van zinsneden die
my in 't oorspronkelyke niet korrekt voorkwamen, de uitdrukking beter in overeenstemming
te brengen met de gedachte. Of die moeite steeds met goed gevolg bekroond werd, is 'n
verdrietige vraag die ik liever niet beantwoord. Het is nu eenmaal zo, dat ik hier en daar iets
veranderd en bygevoegd heb, en daarvoor vraag ik met 'n beroep op Idee 112 verschoning
aan de kopers van den eersten druk.
De uitbreiding en de veranderingen die ik my veroorloofde, zyn evenwel geenszins van dien
aard dat zy de Noten en Toelichtingen overbodig maken, waarvan ik in bovenstaand berichtje
gesproken heb. Ik meen ze grotendeels gereed te hebben, maar weet by ondervinding dat
ik by 't overgeven van m'n werk aan de pers gewoonlyk de behoefte aan omwerking inzie.
Voor dien arbeid is gezondheid, stemming, loisir nodig. Zodra ik kan!
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geschikt voorkomen tot verdere staving van de juistheid der hoofddenkbeelden
waaraan dit werkje z'n oorsprong te danken heeft, zullen zo spoedig mogelyk
afzonderlyk worden uitgegeven.
Het is my onmogelyk dit berichtje te sluiten, zonder melding te maken van de
echt-humane wyze, waarop ik in deze zaak door den heer Waltman behandeld
werd. Met zachtmoedig geduld droeg hy den last en de schade die myn gedurig
uitstellen hem berokkenden, zonder ooit de verdrietelykheden die van dat dralen
oorzaak waren, te vermeerderen door afdoening te vorderen op 'n wyze als waartoe
hy van zyn standpunt volkomen gerechtigd zou geweest zyn. Hartelyk dank!
Wiesbaden, Oktober 1878
MULTATULI
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Aantekeningen
blz. 483 r. 15 - Wien 't om een modus agendi te doen is, kan dien vinden in de N.
Rotterdamse Courant van 6 Januari jl. waar al myn beschouwingen over ‘Vryen
Arbeid’ (Delft by J. Waltman Jr.) grondig worden wederlegd.
(1871; niet in 1879)
488:38 - Ik neem deze gelegenheid waar, om 'n lapsus te herstellen, dien ik 't eerst
in Idee 451, en later herhaaldelyk, beging. Ik zeg daar ten onrechte dreun. De
bedoeling is, de zinledigheid te kenmerken van uitdrukkingen en zegswyzen, die,
als veel laffe inhaltslose liedjes, alleen door 't wysje waarop ze geneuried worden
- d.w.z. op den klank af - genade vinden in oor en geheugen. Een denker die den
zin ontleedt, mag daarmee niet tevreden zyn. En tot die ontevredenheid met
deun-klanken wens ik op te wekken. Wie er my mee aan boord komt, beledigt my.
Ik was onlangs genoodzaakt 'n sedert overleden lid... wat doet het er toe, welke
betrekking Nederland dien man waardig keurde! Hy had gryze haren, langen baard,
sprak in 't publiek enz. Welnu, ik was genoodzaakt hem de deur te wyzen, omdat
hy in een gesprek over maatschappelyke toestanden, dat ik ernstig opvatte en met
inspanning behandelde, het deuntje begon te seuren: ‘men moet de mensen nemen
zoals ze zyn.’
- My dus ook, zei ik. Neem er dan genoegen mee, dat ik u naar de keuken verwys,
waar de lui thuishoren die uit zó'n sleutel zingen. Ge zyt hier niet on the right place.
Men wacht U in de... vergadering, waar ge uw praatjes plaatsen kunt met beter
succes. Men bedenke dat zo'n man zich aanstelt als ebenbürtig. Daarin ligt het
krenkende.
(1871; niet in 1879)
492:14 - Ideeën III, nrs 805-817... helaas, wanneer zal het my vergund zyn die voort
te zetten?
(1871; niet in 1879)
492:20 - Ik zal wel niet behoeven te verzekeren dat deze religie
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niets te maken heeft met de kinderachtigheden waaraan zich de eerste franse
Republiek te-buiten ging.
(1871; niet in 1879)
495:16 - Smart. Dit woord en de daardoor uitgedrukte hoedanigheid tevens, zyn
americanismen. Daarin ligt de betekenis van 't laag-hollands: betjoegdheid. Deftiger
vertaling zou onjuist wezen.
(1871; niet in 1879)
496:24 - Keelbedervend. Zeker! Er is nauw verband tussen dassen, kravatten,
bouffantes of caches-nez, en de angina diphtheritica die een zo noodlottige rol
speelt.
(1871; niet in 1879)
497:18 - Een deegje van roggemeel wordt in vormen tot boontjes geperst en daarna,
geroosterd, onder gebrande koffie gemengd. Dit alles geschiedt behoudens fatsoen
van zo'n industrieel. Zulk volk scheldt my uit, en met succes! Specialiteit van
nederlandse zedelykheidsbegrippen!
(1871; niet in 1879)
500:29 - Vgl. myn Ideeën in Deel IV, blz. 508 vlgg. (Verdeling van den arbeid)
(1871; niet in 1879)
502:25 - Ik hecht er aan, by gelegenheid van dezen hartelyk gemeenden uitval tegen
't baksel dat men in Holland ‘brood’ gelieft te noemen, uitdrukkelyk als myn
unmassgebliche mening te verklaren dat, over het geheel genomen, de spyzen en
de spysbereiding in ons land de voorkeur verdienen boven die in andere landen
van Europa, welke ik bezocht. Wat velen evenwel zal verwonderen, is dat men
nergens zoveel moeite heeft om goede boter te bekomen als in Holland. Er schynt
daarby te-veel amerikaanse smart gebruikt te worden. De boter wordt ál te kunstig.
(1871; niet in 1879)
522:9 - Er zyn er nu 'n dozyn meer, maar gemakshalve zal ik ze septuaginters blyven
noemen. ‘Elf-en-dertigers’ zou ook 'n goede benaming zyn.
(1879)
523:38 - Dit immers is het doel dat men zich voorstelt by het vormen of oproepen
van collegiën, conventen, comparitiën,
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conferentiën, conclaven, consulten, conciliën, congregatiën, commissiën,
consistoriën, synoden, en... parlementen?
Naar myn innige overtuiging staan al zodanige samenkomsten het vinden van
waarheid in den weg, en daarom opende ik myn Ideeën met enige korte stellingen
over dat ontwerp, q.v. Het tegenwoordig stuk bevat van enige dier theses de
toelichting. Ik hoop gelegenheid te hebben, op die wyze al de kortere uitspraken in
myn Ideeën op te helderen. Doch liever had ik dat werk overgelaten aan jongeren.
Indien zy zich met het preken hadden belast, zoude ik meer teksten hebben kunnen
leveren.
(1871; niet in 1879)
524:35 - In principe ben ik tegen de Onderwyswet. Maar ik erken dat zy de scholen
verbeterd heeft. Zy zal waarschynlyk bewerken dat we haar na twee, drie, geslachten
kunnen ontberen. Edele zelfmoordenaarster!
(1871; niet in 1879)
524:35 - Tot m'n verdriet voel ik me genoodzaakt deze bemoedigende premisse in
te trekken. Gedurende de zes, zeven jaren die er sedert het schryven van dit werk
verliepen, ben ik door nauwkeurig achtslaan op de verschynselen en ingespannen
nadenken tot de overtuiging gekomen, dat onze scholen - lage, middelbare en
hogere - inderdaad slecht zyn. De pas verschenen Onderwyswet - 'n hoogst
onvryzinnig-liberalistisch prul - zal de kroon zetten op 't spelletje van bederf, dat
sedert jaren door ministers van allerlei wankleur, geholpen door kamerleden van
gelyk allooi - liefst Specialiteiten! - in Den Haag gespeeld werd.
(1879)
525:18 - Slechts zeer onopmerkzame lezers zullen deze bemoediging voor iets
anders dan ironie hebben gehouden. Als zódanig slechts behoeft ze dan ook niet
te worden ingetrokken. De toestand in Indië is erbarmelyk. De zaken gaan er zo
hard achteruit als 'n franse maarschalk lopen kan.
(1879)
526:29 - Waaruit blyken zou dat ze, in zekeren zin, niet aan de orde zyn. In 't bekende
deliberante senatu wordt niet ál de waarheid gezegd. Niet alleen ging Saguntum
verloren gedurende 't gekibbel in den senaat, maar terwyl die stad belegerd werd,
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kibbelde men in den senaat over ándere dingen dan 't beleg van Saguntum. In
vergaderingen worden slechts enige byzaken op haar tyd behandeld, hoofdzaken
nooit, en ook zulke byzaken niet, welke dienen moeten om de hoofdzaken op den
achtergrond te schuiven. Wat, om een voorbeeld te noemen, ons indisch vraagstuk
aangaat, zien we nu sedert vele jaren slechts één kluchtspel in drie, vier bedryven
opvoeren, om de aandacht af te leiden van het drama dat zyn ontwikkeling nadert.
De naam der farce is Vry-arbeid of Kultuursysteem, en de bedryven kan men
betitelen: duitenplaatjes, consignatie-stelsel, kadaster en agrarische wet. De
hoofdrollen werden vervuld door Pahud, Fransen van de Putte en De Waal. Père
noble's, verraders, clowns, jocrisse's, utilités en stomme figuranten ga ik nu voorby.
Ik kan den lezer die niet op de hoogte der zaak is, een middel aan de hand doen
om de juistheid dezer opmerking te beoordelen, door de vraag: hoe 't komt dat we
op eenmaal niet meer vernemen van zaken, die maanden lang werden behandeld
alsof dáárvan nu alles afhing? Zodra ze voor 't besoin der ministeriële cause hebben
uitgediend, worden zy terzyde gelegd, en wie later serieus vragen zou: hoe is dat
nu eigenlyk ten laatste beslist? wordt uitgelachen: ‘Kyk, hy dacht dat het ernst was!’
(1871; niet in 1879)
527:10 - Het verschil der maatschappelyke waardering van het standpunt onzer
tegenwoordige Kamerleden en dat der Volksvertegenwoordigers van vóór 1848, is
zeer groot. De Kieswet - een ondemocratisch prul - heeft het Volk niet naar boven
geholpen, maar zyn vertegenwoordiging naar beneden gehaald. In den
tegenwoordigen stand van zaken bestaat slechts één middel tot gedeeltelyk herstel:
algehele afschaffing van census en incompetentie. Ik ga in dit beginsel verder dan
iemand, daar ik beweer dat ook aan tuchthuisboeven en publieke vrouwen het recht
van stemmen moet worden toegekend. De toelichting dezer mening is niet huius
loci.
(1871; niet in 1879)
530:16 - Ik geloof door deze uitdrukking de noot by blz. 488 enigszins te hebben
toegelicht. Ik weet dat het velen vreemd voorkomt zulke zaken te zien voordragen
als schennis van godsdienst, maar ik ben zo. (Idee 253)
(1871; niet in 1879)
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530:22 - Toch bestaan er zulke uitzonderingen! Ik heb wylen Mr J.C. van Hasselt,
lid van 't Provinciaal Gerechtshof in N. Holland, die - ik meen in 1848 - korten tyd
lid der Kamer geweest is, jaren daarna in woede zien opvliegen by de herdenking
hoe men getracht had hem tot stemmen in zekere richting over te halen, om redenen
buiten de te behandelen zaak gelegen. Hy gloeide van verontwaardiging, dat men
't gewaagd had, hem - zyn specialiteit was die van rechter! - zoiets voor te stellen!
't Spreekt vanzelf dat hy 't volk niet lang vertegenwoordigde, want - en dit is velen
onbekend - de leden der Kamer worden middellyk gekozen door de Kamer zelf. Wie
zich niet onderwerpt aan... de ‘usantiën van 't parlement’ is geen persona grata, en
houdt het daarin niet lang uit, of wordt althans zeker niet hérkozen. De brave Van
Hasselt vertegenwoordigde het Volk maar zeer kort. ‘Ik deug daar niet toe, zeide
hy my, en gy ook niet!’ Ik vlei my met de strelende mening dat hy gelyk had. Wie
zich de wyze herinnert, waarop ik by gelegenheden dat er spraak was van myn
lidmaatschap, de kiezers toesprak, zal erkennen dat ik nooit anders dan nu over
die zaak gedacht heb.
(1871; niet in 1879)
530:29 - Over deze mening van een niet-specialiteit, zal ik my by gelegenheid
verantwoorden.
(1871; niet in 1879)
531:15 - Ik geef hier der Kamer meer eer dan ze verdient, daar een grondige
behandeling van dit onderwerp inderdaad ‘aan de orde’ zou zyn van de
Volksbelangen. Ik heb my zeer ernstig over de Postery te beklagen, en beweer dat
er een middel is om 't stelen van brieven - de deftige term is: zoek raken - te
voorkomen. De zaak is van hoog belang, en myn middel aller-eenvoudigst. Deze
beide oorzaken zullen wel samenwerken om het remediëren der pest waaraan ons
postwezen lydt, ten eeuwigen dage uit te stellen.
Indien we eenmaal een minister krygen dien 't de moeite waard schynt, de
onschendbaarheid der brieven te verzekeren, wil ik aan myn woord gehouden
worden, het middel daartoe aan te wyzen. De enige beloning die ik vorderen zou,
ware dat men zich de moeite gave, myn opmerkingen daarover de eer van onderzoek
waard te keuren.
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Het getal brieven - met en zonder geldswaarde - dat thans verloren gaat, is enorm.
En ‘Publiek’ schikt zich!
(1871; niet in 1879)
437:1 - De geleerde Virchow heeft onlangs, als om den stempel der waarheid op
deze mening te drukken, zyn ontslag genomen uit het Duitse Parlement: ‘omdat hy
z'n tyd beter besteden kon.’
(1871; niet in 1879)
543:30 - Het openlyk en loyaal verkopen van plaatsen in de Vertegenwoordiging
van Stad of Land, aan den meestbiedende, zou nóg beter zyn. Voor dat stelsel laat
zich veel aanvoeren, vooral wanneer men het beschouwt in tegenstelling met het
tegenwoordige dat even onzedelyk als onstaatkundig is.
(1879)
553:27 - In zekeren zin. Vgl. Idee 167.
(1871; niet in 1879)
565:10 - Historisch.
(1879)
565:33 - De hier geleverde schetsjes van de werking der distriktskiezery stellen de
zaak te gunstig voor. Ik geef daarin nog toe dat de kiezers zeker voorwendsel zouden
kunnen aanvoeren, waardoor hun keuze wel niet gerechtvaardigd, maar toch
enigszins verklaard wordt. In de werkelykheid echter meent men zelfs dat
voorwendsel te kunnen missen. Niemand die de onlangs verschenen brochure van
den heer Van Vloten: ‘Kiezersindrukken, te boek gesteld tot waarschuwing en
opwekking van ieder naar ware vryzinnigheid strevend Nederlander’ aandachtig
leest, zal durven beweren dat ik my te sterk uitdrukte, toen ik in m'n Pruisen en
Nederland zeide: ‘wie 't oog slaat op de keukens waar de parlementspoppen
gebakken worden, is er misselyk van.’ Ook de t.z.p. aangehaalde woorden van
Louis Reybaud - den eerlyken en scherpzinnigen auteur van Jérôme Paturot - roep
ik by dezen terug in 't geheugen van ieder die de publieke zaak met gezond verstand
en goede trouw wil behandeld zien.
(1879)
573:1 - Ik schryf deze regelen den 26en Maart 1871.
(1871; niet in 1879)
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574:10 - Zie de noot by blz. 75 van ‘Een en ander over Pruisen en Nederland’. (Deel
IV, blz. 97).
(1871; niet in 1879)
576:18 - Sedert enige dagen is men inderdaad overgegaan tot iets als handeling,
maar tot heden - 12 April - bevestigt de uitslag dat myn minachting voor de ‘mannen
van 't vak’ niet ongegrond is. Dat de babbelaar Thiers die over de hulpbronnen van
geheel Frankryk beschikt, tenslotte triomferen zal over 't hoopje werklieden der
Commune, bewyst niets hiertegen. De Paryzenaars kúnnen niet slagen, daar ze,
ook na 'n zeer onwaarschynlyke zegepraal over Versailles, zouden stuiten op de
Duitsers. 't Is echter al zeer sterk dat die onspecialiteitige verdedigers der Commune
zich zo lang staande houden.
(1871; niet in 1879)
579:16 - Overal namelyk waar de toeschouwer zich niet juist op de loodlyn bevindt,
die op 't midden van een der zyden valt, en deze gunstige kans is oneindig-klein.
Van alle andere punten gezien, is 't ding scheef. De specialiteit-bouwheer schynt
niet geweten te hebben dat de ellipsvorm voor koepeldaken ongeschikt is.
(1879)
580:1 - Men beweert dat er in 't bouwontwerp van dat reusachtig ‘Volksvlytpaleis’
niet op 'n trap gerekend was, en dit komt gelooflyk voor als men 't spiraaltje
beschouwt dat nu als zodanig moet dienst doen. De schuld zal aan de Grieken
liggen, die verzuimd hebben ons voorbeelden van wenteltrappen in harmonie met
'n gebouw na te laten. Zodra 'n specialiteit geen ‘modellen’ vindt, staat hy met de
handen verkeerd.
(1879)
581:26 - Vlg. ‘Een en ander over Pruisen en Nederland’; deel IV, blz. 82.
(1871; niet in 1879)
582:23 - ‘Forsch’ vind ik voorgeschreven in 'n boekje van de letterspecialiteiten De
Vries en Te Winkel. Als superlatief pryzen die heren ‘forscht’ aan. Jongelui die by
zulke handleidingen tot wélschryven geen litterarische meesterstukken leveren,
verdienen gesmoord te worden tussen de drukproeven van 't Woordenboek der
Nederlandse taal.
(1879)
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583:11 - Zie De Vries en Te Winkel (twee doctoren natuurlyk, en leden der Kon.
Akademie van... Wetenschappen!) ‘Woordenlyst voor de spelling enz.’ in de na 't
voorbericht gegeven handleiding tot het bepalen der geslachten. Nogal komiek
erkennen de schryvers in § 6 dier handleiding, dat de grammaticus (gramma = letter;
Grammaticus, letterknecht?), mits hy daarby niet willekeurig maar naar analogie
van algemeen geldige regels te-werk-ga ‘het recht heeft in zekere gevallen 't geslacht
der woorden te bepalen’. Het vreselyk woordeken leur hebben zy evenwel niet
aangedurfd.
Het zotste van de zaak is, dat het onderwerp hunner onderzoeking - alleen
voorkomende in de uitdrukking te-leur-stellen - naar de scholastieke opvatting der
zogenaamde taalkundigen zelf, geen geslacht hebben kán, daar het zo min als
grabbel, pletter e.d. een nomen is.
(1871; niet in 1879)
583:38 - Die ‘Divagatiën’ verschenen fragmentsgewys in drie afleveringen van den
Nederland. De redacteur van dat tydschrift deelde my mede dat de fondsen niet
gedoogden my dien arbeid te laten voortzetten. Dat is zyn zaak. De myne is den
lezer mee te delen dat slechts het 1e hoofdstuk (Afl. Juli) door myzelf is gecorrigeerd.
Van hoofdstuk II en III gaf men zich de moeite niet my proef te zenden, zo min als
'n exemplaar na 't afdrukken! Ik moest myn eigen werk kopen om het te zien te
krygen, en... had moeite er uit wys te worden. De niet door my gecorrigeerde proeven
zyn een ware kakografie. Belangstellenden worden uitgenodigd taal, styl, zin en
inrichting van 't eerste kapittel met de volgende hoofdstukken te vergelyken, en te
beoordelen of men een schryver dommer en wreedaardiger vermoorden kan? Niet
in gelyke mate naar ik hoop, maar toch zeker enigszins, zal ik my te beklagen hebben
over de nieuwe (Volks?) uitgaven van de twee eerste bundels myner Ideeën en van
den Havelaar. Ik verneem dat de uitgever Funke my, al te grootmoedig, een
exemplaar der Ideeën heeft aangeboden! Wat ik overigens weet van den herdruk
dier beide werken, vernam ik uit de courant! 't Spreekt dus vanzelf dat er van myn
zyde niet de minste verantwoordelykheid voor de correctie dier werken bestaat. En
ook zonder gewone correctuur, lag het niet in de rede,
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dat men den schryver in de gelegenheid hadde gesteld tot het byvoegen van noten,
tot weglating, verandering? Niets van dat alles!
De hierin tegen my begane lompheid en 't vergryp tegen de rechten en de belangen
der Letterkunde, zullen waarschynlyk behoren tot de specialiteit van Nederlandse
uitgevery. De specialiteit van ons Publiek brengt mede dit alles geheel in de orde
te vinden. In Frankryk, Duitsland, België en Engeland zou zulke behandeling
onmogelyk wezen. Te onzent veroorlooft men zich alles wat niet verboden is door
de beschreven wet. Ik heb erger dingen mee te delen, en zal het doen, zodra de
door diefstal en bedrog veroorzaakte kommer my dit veroorlooft.
(1871; niet in 1879)
585:8 - ‘We hebben gemeend’ dat te moeten doen, staat er. Gemeend... wel
verbazend! Zulke apenkool wordt met allen schyn van ernst door vakmannen
opgedist, en de onnozele leek doet zonder protest z'n maal met die kost. Als ik my
den tyd gunde, zou ik nog zotter staaltjes van specialiteiten-wysheid op dit gebied
kunnen aanvoeren, o, in menigte!
(1879)
585:27 - Omtrent het verschil tussen vittery en opmerkingen die grond geven tot
twyfel aan des schryvers consciëntie, verwys ik naar Idee 736. Van Larochefoucauld
weten wy, dat hy zich zeer veel moeite gaf de waarheid der feiten te benaderen in
uitdrukking. Jammer dat zyn menskunde zich op een zo nauw terrein bewoog. Hy
overzag alleen wat er aan hoven geschiedde, en wel bepaald aan 't franse hof.
(1871; niet in 1879)
586:31 - Of Epaminondas zelf den bezem in de hand nam, weet ik niet. Een
geschiedschryver getuigt - ik meen Plutarchus, maar kan 't niet naslaan, want boeken
bezit ik niet - dat de straten van Thebe nooit zindelyker waren dan toen die veldheer,
in de dagen zyner ongenade, belast was met het opzicht daarover.
De gravin Von Giegh, dochter van den groten Von Stein, den middellyken
grondlegger der tegenwoordige Duitse eenheid, heeft op bevel van Napoleon ‘ihres
Deutschen Sinnes wegen’ te Mainz de straat geveegd.
(1871; niet in 1879)
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588:10 - Zelfs niet op hun eigen schoolmeesterlyk terrein. En dit was steeds het
geval by dergelyke specialiteiten. Men behoeft in deze zaak myn getuigenis niet,
daar ik my beroepen kan op de waardering der vakmannen onderling. Hoor Bilderdyk
uitvaren tegen den kleermakerszoon, Bilderdyk, die zelf als taalman...
Laat ons blyven in 1871. De mannen die onlangs ontdekt hebben dat de geleerden
van verleden eeuw zich vergisten in de kunne der schildwachten, maken nu - zonder
te wachten tot 'n Zweed of Laplander hun voorgaat - zeer heldhaftig aanmerking op
de kortzichtigheid van Weiland, Kluit en Siegenbeek, ‘die de onderscheiding tussen
het en de eigendom niet schynen gekend te hebben’. Zo weinig begrip baart geen
vertrouwen op de juistheid van blik der mannen die in 't zelfde vak doen.
Het letter-specialismus loopt dan ook in 't zotte. Onlangs las ik als 'n bydrage tot
het nieuw evangelie der welschryvery, dat zekere woorden van uitheemsen oorsprong
met c of k behoren gespeld te worden, naarmate de daardoor aangeduide zaak
meer of min aanzienlyk, belangryk of fatsoenlyk is. Klerk met 'n k, denk ik, en
advocaat met 'n c. Een beginnend prokureurtje zal zich met 'n k moeten behelpen.
Als de zaken goed gaan wordt hy tot 'n c verheven. Où diable l'aristocratie va-t-elle
se nicher!
(1871; niet in 1879)
591:19 - Goddelyk, zo zei de kerel. Hy verzuimde echter ons mede te delen waar
dat goddelyke wetsartikel te lezen staat. Mocht iemand het weten, dan verzoek ik
om inlichting. Men zie overigens over dit voorval een allergeestigst stuk in 't
Handelsblad. Ik gis dat het nog wel eens zal aangehaald worden, by gelegenheid
van debatten over 't Jury-stelsel.
(1871; niet in 1879)
595:30 - Uit schaamte voor de drukkery heb ik de vryheid genomen de woorden
van den advokaat in 't Hollands over te zetten. Hy drukte zich aldus uit:
‘En zeer zeker is het een aardige aanwyzing, werpt het een eigenaardige blik in
het karakter van den beschuldigde, als men leest het inschrift... enz.
Ziedaar 'n ‘het’ dat ‘een blik werpt, als men leest’. We komen
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niet te weten wie die ‘het’ is, en wat Z. Ed. werpt als men niet leest. Ter
schadeloosstelling voor deze gaping evenwel, wordt ons hier - als men leest gelegenheid geboden een niet-aardigen blik te werpen op de wél-eigenaardige
onzuiverheid van uitdrukking die oorzaak, gevolg en kenmerk is van
begripsverwarring en onzedelykheid. (Zie Idee 1057.)
(1879)
596:26 - Een dergelyk voorbeeld van verstandsverkrachting of misselyk hofmaken
aan bygeloof, vindt de lezer in Idee 908 en onlangs vernamen wy uit de troonrede,
dat we - onder 't ‘liberaal’ ministerie-Kappeyne! - dit jaar (1878) zullen geregeerd
worden ‘met Gods hulp’. Mag ik den heer Kappeyne doen opmerken dat die God
'n landverrader is? Om nu van z'n intieme relatiën met zeer veel Buitenlandse
Mogendheden niet te spreken, is het 'n uitgemaakte zaak dat hy in
byzonder-vriendschappelyke verstandhouding staat met de Atjinezen, een volkje
dat hem fanatiek vereert en zich brutaal durft beroepen op zyn bescherming.
(1879)
598:25 - By de behandeling dezer zaak heb ik gebruik gemaakt van het werkje:
‘Rechtsgeding tegen Hendrik Jacobus Jut en zijne huisvrouw Christina Goedvolk,
beschuldigd... enz. door B. de Vries. 's Gravenhage bij H.C. Susan, C.H. Zoon,
1876’. 't Is me niet bewust dat de delinkwenten - ik bedoel hier de moordenaars niet
- tegen den inhoud van dat boekje geprotesteerd hebben, en ik meen dus me
daaraan te moeten houden. Mochten de heren rechtenmeesters die zich verbeelden
Jut en Kristien verdedigd te hebben, ontevreden zyn met m'n oordeel over hun
arbeid, ik ben niet ongenegen tot nadere toelichting. De stof is ryk.
(1879)
599:18 - Over De Vletter heb ik roerende mededelingen te doen, die in de Noten
en Toelichtingen zullen worden opgenomen zodra de staat myner gezondheid me
zal toelaten die gereed te maken voor de pers. Ik bezocht den armen man
herhaaldelyk in de gevangenis te 's-Gravenhage, en ontving vele brieven van hem
uit het tuchthuis. Zyn veroordeling was 'n misdaad.
(1879)
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600:18 - Quia triumvirali supplicio adfici virginem inauditum habebatur, zegt die
geschiedschryver. (Annales V, cap 9)
(1879)
601:14 - De lezer sla eens Idee 279 op. Hy zal in dat nummer 'n aardig staal vinden
van akademisch-geleerde rechtskrankzinnigheid.
(1879)
609:21 - Ik kende het woord Actuaire niet, en heb 't opgezocht in Littré, die 't dan
ook 'n néologisme noemt en 't eerst in z'n Supplément heeft opgenomen. Ziehier
wat hy er van zegt: ‘mathématicien chargé de contrôler d'après le calcul des
probabilités les bases des contrats viagers ou d'assurances’. Men ziet alzo dat de
betekenis van 't woord Actuaire louter konventioneel is. Iets anders moet men dan
ook niet zoeken by Littré, 'n specialiteit - in franse onwetendheid - op 't gebied van
etymologie en algemene taalkennis.
(1879)
615:7 - Vgl. in den derden bundel Ideeën, de nummers die over kunst en kritiek
handelen.
(1879)
616:21 - ‘Als de schone Amalia uit haar bedwelming ontwaakt, is de bekoorlyke
Emilia neergezegen’ enz. Er zyn meer dergelyke oud-nieuwe snufjes in omloop,
waarover by gelegenheid 'n woordje.
(1879)
616:32 - Ik had hier honderd andere veldheren kunnen noemen. De
krygsgeschiedenis is er vol van. De specialiteit van dien Maurits was: door
brandschatten en plunderen z'n beurs te spekken. En daar Spinola hem hierin niet
te keer ging, mag men 't er voor houden dat die twee specialiteiten in krygskunde
tot hetzelfde gild behoorden. Het wordt tyd dat men de ‘Geschiedenis’ eens bestudere
in ándere werken dan onze schoolboekjes, specialiteiten gewoonlyk in
chauvinistische vervalsing!
(1879)
616:33 - Ideeën, bundel II; zie deel III, blz. 96.
(1879)
617:1 - Idee 322; zie deel II, blz. 511.
(1879)
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617:18 - Zie de noot by blz. 71 van den Max Havelaar. (Deel I, blz. 323)
(1879)
618:5 - Ik spreek hier nog niet eens van de armzalige rol die de specialiteiten van
politie en justitie in deze zaak hebben gespeeld voor zy de ware schuldigen ontdekten
en in hechtenis namen. De daarin ten-toon-gespreide onbekwaamheid gaat in 't
ongelooflyke over!
(1879)
618:26 - Een koddig staal van dien advokatenbluf vindt men in Bilderdyks brief aan
juffrouw Woesthoven, van 22 April 1784. (Bilderdyks Eerste Huwelyk, enz. Leiden,
by E.J. Brill)
(1879)
618:33 - Zie de parabel van den bruggeman in Idee 340.
(1879)
620:34 - De aangehaalde zinsneden zyn ontleend aan 'n allerzotst artikel in Eigen
Haard, waarin de schryver zich verbeeldt den heer Goudsmit 'n eerzuil te stichten.
De achtenswaardige man zal er niet mee ingenomen zyn. Komiek-onhandig is de
verwaandheid waarmee die christelyke jurist den heer Goudsmit wel vergeven wil
dat-i maar 'n Israëliet is. Het model van dien flater zal zeker uit de pandekten gehaald
zyn, maar elegantie is wat ánders, dunkt me.
(1879)
625:31 - Zie de parabel van de pasteibakkers in nummer 453 van de Ideeën. (Deel
III, blz. 185)
(1879)
626:22 - By gelegenheid 'n schoofje stalen van de ontwikkeling die de heer Huet
aan de wondervolle werking van het door hem uitgevonden ‘instrument’ te danken
heeft. Ik zal dat niet dan met weerzin leveren, maar nu eenmaal in m'n zesden
bundel Ideeën 't ongeluk gehad hebbende z'n kritische methode aan te pryzen - in
tegenstelling namelyk van 't gebruikelyke ongemotiveerd mooi- of lelyk-vinden moet ik me waarborgen tegen de verdenking dat ik party-trek voor z'n taal, z'n wyze
van uitdrukking, z'n betoogtrant, z'n meningen over Kunst, Letterkunde, Moraal,
Poëzie en... meer nog, helaas, al noemde ik reeds veel. Het meeste werk dat de
heer Huet in den laatsten tyd

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

651
geleverd heeft, is kopie for the million, en zelfs als zodanig vry slecht.
(1879)
627:7 - Zie de polemiek over Van Haren, en vgl. in Ideeën II de noot by blz. 52.
(Deel III, blz. 383)
(1879)
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Notities in handschrift
[In het Multatuli-Museum bevinden zich drie stroken kopij van ongelijke lengte en
met rood potlood genummerd 13, 15 en 16. Deze kopij was kennelijk bestemd voor
de tweede druk van Specialiteiten, maar werd daarin niet opgenomen. De aanhef
van de eerste en kortste strook correspondeert met de tekst op blz. 625 regel 2.
Waarschijnlijk is het afgeknipte stuk van strook 13 tezamen met strook 14 gebruikt
voor de beschouwingen die thans zijn afgedrukt op blz. 625 en 626.
Met weglating van de onvolledige zinnen aan het begin en het slot van de twee
fragmenten, luidt de tekst aldus:]
De heer Busken Huet beweerde onlangs in een zyner wel wat al te menigvuldige
geschriften dat niets gunstiger werkt op veelzydige ontwikkeling dan de theologie.
Quand on prend du galon on ne saurait trop en prendre! Ziedaar opeens 'n aantal
heren die zich vroeger met 'n zwart rokje vergenoegden, van top tot teen
gegalonneerd! We mogen aannemen dat onze Edison by ondervinding spreekt, en
zonder z'n eigen gewezen-godkunde niet tot die mirobolante ontdekking zou gekomen
zyn. Juichen wy, of - om ons meer theologisch-veelzydig-ontwikkeld uit te drukken
- hosanneren wy! Wy hosanneren. Gy, hy, zy, het, alles hosanneert. Niemand die
niet weldra gehosanneerd hebbende zal geweest zyn... behalve Mr Josse die zich
verhangen heeft uit spyt zich zo voorbygestreefd te zien. Orfèvres zyn 'n kittelorig
volkje.
Wat de zaak-zelf aangaat, bepaal ik me tot de verklaring dat de mening van den
heer Huet me zeer bruikbaar voorkomt als reklame voor 'n tydschrift dat zich in de
ontwikkelende handen van twee gewezen-theologanten bevindt, maar voor 't overige
kan ik er niet mee instemmen. En m'n goeie pater Jansen zeker ook niet, hy die
beweerde dat ‘de theologie 'n mens wat lebbe-

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

653
rig maakt’. Waarschynlyk zal bovendien de fonkelnieuwe stelling weinig kans hebben
op aanhangers onder de velen die niet byzonder ingenomen waren met den door
dominees gedomineerden oudeletteroefeningen-tyd, en die wel eens gemeend
hebben - onbetheologiseerde botteriken die ze waren! - dat de heer Huet, in dit
opzicht althans, een der hunnen was. Ik denk dat ze nu, evenals ik, met verlangen
uitzien naar smakelyker vruchten uit de godkundige broeikast, dan die gewezen
arbeider in den wyngaard des Heren zich wel eens veroorlooft zyn gasten voor te
zetten.
Het leven is kort, de theologische veelzydige-ontwikkelingskunst is lang... geen
ogenblik verloren: aan 't werk! Mitzraïm teelde Ludim, Anamim, Lehakim, Naftuchim,
Patrusim en Casluchim: vandaar zyn gekomen de Filistim en Cafthorim. Maar Kanaän
teelde Sidon, zynen eersten zoon...
De veelzydig-ontwikkelende H. Theologie leert ons dat de Heer ditmaal met 'n
byzonder doel den eersten zoon vóór den tweeden deed ter wereld komen. In
gewone gevallen opende de zesde of zevende de ry, en nummer één kwam
achteraan. Dit is me verzekerd door den vader van Klaasje van der Gracht, 'n man
die in veelzydig-ontwikkelende theologie naar z'n weerga loopt te zoeken. Op dien
voorbarigen Sidon - lees, leer en ontwikkel u veelzydig, lezer! - volgende de heren:
Heth, Jebusi, Amori, Girgasi, Hivvi, Arki, Sini, Arvadi, Tsemari, en... en...
En nóg een. Maar dien noem ik vandaag niet. Men moet zo'n cursus van
veelzydige helderziendheid niet in te snelle vaart aflopen. Door overmatig gebruik
kan 't beste geneesmiddel in gif verkeren. Als ik u heden opeens met de brieven
van Paulus op 't lyf gevallen was, lezer, of u den naam van Kanaäns laatsten zoon
ook nog genoemd had - hy ging in de theologie en ontwikkelde byzonder veelzydig
- dan, lezer, dan... Kyk, ik zou vrezen dat ge al te onbesuisd-veelzydig ontwikkeld,
u zoudt laten vervoeren tot misselyk gemaniëreerde potgietery, tot ongerymde kritiek
op den publieken weg, tot letterkundigen uitbraak door middel van valse paradoxen,
tot huisvredebreuk door 't kwajongensachtig - en vooral: begerig! - neussnuffelen
in de alkoof van overledenen, tot straatschendig aanranden van
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'n achtenswaardige vrouw, tot het begaan ener brutale Lidewyde onder vervelende
omstandigheden, en dat alles na herhaaldelyk wegens verregaande Brieven over
den Bybel en dergelyke zotteklap tot 'n beetje bescheidenheid te zyn veroordeeld
geweest. Voor al die liefelykheden wil ik u bewaren, lezer, en daarom ontvangt ge
geen theologie meer, voor de u heden toegediende portie behoorlyk in verstand en
hart opgenomen, en daar in de u nu wel enigszins bekende veelzydige ontwikkeling
is overgegaan.
Het doet me leed dat ik in dit gedeelte myner studie over Specialiteiten
genoodzaakt was een bepaalde persoon aan te vallen. Genoodzaakt! Ik mocht de
onbeschaamde aanmatiging van den heer Huet niet met stilzwygen voorbygaan,
omdat zy aan zeker soort van voorgangers 'n gewicht toekent, waartegen in een
werk als het tegenwoordige verzet moet worden aangetekend op straffe van groter
onvolledigheid dan ik me durf veroorloven. De mogelykheid bestaat dat deze of
gene geloof sloeg aan de marktschreeuwerige reklame van onzen gewezen
theologant.
Wat overigens den toon van m'n protest aangaat, de lezer bedenke welken indruk
het maakt daar onverwachts als byna uitsluitend nuttig te horen roemen, wat ik naar
plicht en geweten sedert zo langen tyd als verderfelyk bestreed. En méér nog.
Eenmaal gedwongen den heer Huet te noemen - liever had ik 't niet gedaan,
waarachtig! - moet men my ten goede houden dat ik me verantwoord op zeker
ongeluk dat me in 18... overkomen is. Met het oog op de laagte waartoe in ons
landje de moeilyke kunst van kritiek gezonken was, prees ik in den zesden bundel
myner Ideeën z'n methode, zonder met het merendeel van z'n slotsommen in te
stemmen. Na dien tyd evenwel gaf hy in z'n kritische opstellen zoveel blyken van
averechtse opvatting, van onbevoegdheid tot het beoordelen van zaken die tehuis
behoren op 't gebied van Kunst, Smaak, Zielkunde en vooral van Poëzie, zoveel
blyken ook van litterarische oneerlykheid, dat het my innig berouwt, aan 't betrekkelyk
populariseren zyner geschriften te hebben meegewerkt. Z'n taal is dikwyls slecht,
z'n uitdrukkingswys onnauwkeurig. Ik kan er stalen van leveren die de haren te
berge doen ryzen. Geheel daarmee
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in overeenstemming natuurlyk (alweer Idee 1057!) ontbreekt veelal het logisch
verband tussen de onderdelen van z'n redeneringen die gewoonlyk elkander door
hoezeer's, niettemin's, ofschoon's, nu-zou-men-kunnen-beweren's en
van-een-anderen-kant-bezien's omvèr gooien met 'n yver die lof verdient. De lezer
die zich door den heer Huet heeft laten voorlichten, heeft eigenlyk geen recht over
duisternis te klagen, maar niemand zal 't hem euvel duiden indien hy aan volslagen
duisternis de voorkeur geeft boven 't vals geflikker en vermoeiend gewarrel van de
dwaallichtjes waarmee de kriticus hem verblindt. Daar ik niet in de theologie
gestudeerd heb en me dus in den treurigen toestand van ontwikkelingsmoeilykheid
bevind, weet ik niet hoeveel soorten van styl er zyn. Bestaat er 'n ‘onoprechte’ styl?
Mag men spreken van ziegezaag-styl? Van slag-om-den-arm-styl? Wanneer die
benamingen niet op 't lystje van de School staan - en dus niet gebruikt mogen worden
- weet ik waarlyk niet hoe de kritische schryvery van den heer Huet behoort
gekenschetst te worden. By gelegenheid zal ik er pater Jansen naar vragen, die 't
wel weten zal uit z'n tweede theologie-jaar op 't Simmenarie, klasse Rhetoriek.
(1877 of 1878)

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

656
[Het Multatuli-Museum bezit voorts het manuscript van de aantekeningen, die de
auteur aan de tweede druk had willen toevoegen: dertien smalle stroken aan elkaar
gelijmde papieren, zeer ongelijk van lengte. Deze notities, onvoltooid gebleven en
slechts behorend bij de eerste helft van het boek, waren bedoeld om met
cijferverwijziging in de tekst, achter de ‘Specialiteiten’ te worden afgedrukt. Ze werden
eerst in 1910 gepubliceerd toen Mevrouw M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel
ze opnam als voetnoten in haar uitgave bij de Wereldbibliotheek.
Van de 44 notities zijn de meeste geheel nieuw; de overige bevatten een
gewijzigde of letterlijke herhaling van voetnoten uit de editie 1871. In dit laatste geval
zijn ze soms door Mevrouw Douwes Dekker overgeschreven, kennelijk al in 1875.
De lijsten worden hier volledig afgedrukt, met verwijziging naar de desbetreffende
bladzijden en met toevoeging van het jaartal 1871 in de bovengenoemde gevallen
van herhaling.]
blz. 483, r. 6 - Toen de eerste uitgaaf in bewerking was, heerste en regeerde op 't
gebied der krantenpolemiek 'n hevige kwestie over bevoegdheid, die eigenlyk zo
heel vreemd niet is aan 't onderwerp dat ik in dit bundeltje behandel. Zekere heer
Keer, lid van den amsterdamsen Gemeenteraad en, naar ik meen,
mede-gekommitteerd tot het opzicht over de stedelyke H.B. Scholen, voelde zich
geroepen in die betrekkingen z'n specialismus uit te oefenen. Hy liefhebberde
namelyk in scheikunde, en maakte van deze byzonderheid gebruik om den met het
onderwys in chemie belasten Dr Dibbits stadsvaderlyk te kapittelen. Hieruit ontstond
'n stryd die gedurende enige weken de topic van den dag geweest is. Wat eigenlyk
't punt van geschil was, doet minder ter zake dan de opmerking dat ook hier alweer
'n ware of vermeende specialiteit van zeer averechts nut was in 'n kollege welks
roeping zich bepaalde - liever zich behoorde uit te strekken - tot het algemene.
Indien de scheikundige bekwaamheid van den heer Keer te pas kwam by z'n funktiën
als Gemeenteraadslid, zou elk ander vak dat op de H.B. Scholen gedoceerd wordt,
evenzeer moeten vertegenwoordigd zyn in den Raad die over deze scholen 't opzicht
heeft. En al ware dit mogelyk, dan zouden we immers toch niet gebaat zyn met
dilettanten?
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483:15 - In de vorige uitgaaf was deze treurige bitterheid toegelicht door de woorden:
‘Wien 't om 'n modus agendi te doen is, kan dien vinden in de N. Rotterdamse
Courant van 6 Januari 1870, waar al m'n beschouwingen over Vryen- arbeid (Delft
by J. Waltman Jr) grondig worden wederlegd.’ Heel veel anders inderdaad dan
persoonlyke aanvallen, is er tegen m'n beweringen en betogen over dat onderwerp
niet ingebracht. Maar wel meen ik te mogen wyzen op de stilzwygende erkentenis
die uit de feiten spreekt. De voorstanders van den indischen Vryen-arbeid zyn
herhaaldelyk op 't kussen geweest, en hebben 't systeem waaraan ze hun verheffing
te danken hadden, niet durven invoeren. Die verheffing zelf echter is alweer 'n blyk
hoe weinig de hedendaagse parlementaire regeringsvorm met de belangen van 't
Land strookt. Een schreeuwer, die - meestal juist omdat hy iets onwaars verkondigt
- de meerderheid van de by-uitstek onbevoegde Kamer weet op z'n hand te krygen,
wordt aan 't hoofd van de zaken gezet. Dat ook hierby alweer de noodlottige invloed
van 't specialiteiten-stelsel niet ontbreekt, spreekt vanzelf.
488:38 - Ik neem deze gelegenheid waar, om 'n lapsus te herstellen, dien ik 't eerst
in Idee 451, en later herhaaldelyk, beging. Ik zeg daar ten onrechte dreun. De
bedoeling is, de zinledigheid te kenmerken van uitdrukkingen en zegswyzen, die,
als veel laffe inhaltslose liedjes, alleen door 't wysje waarop ze geneuried worden
- d.w.z. op den klank af - genade vinden in oor en geheugen. Een denker die de zin
ontleedt, mag daarmee niet tevreden zijn. En tot die ontevredenheid met
deun-klanken wens ik op te wekken. Wie er my mee aan boord komt, beledigt my.
Ik was onlangs genoodzaakt 'n sedert overleden lid... wat doet het er toe, welke
betrekking Nederland dien man waardig keurde! Hy had gryze haren, langen baard,
sprak in 't publiek enz. Welnu, ik was genoodzaakt hem de deur te wyzen, omdat
hy in een gesprek over maatschappelyke toestanden, dat ik ernstig opvatte en met
inspanning behandelde, het deuntje begon te seuren: ‘men moet de mensen nemen
zoals ze zyn.’
- My dus ook, zei ik. Neem er dan genoegen mee, dat ik u naar de keuken verwijs,
waar de lui thuishoren die uit zó'n sleutel
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zingen. Ge zyt hier niet on the right place. Men wacht u in de... vergadering, waar
ge uw praatjes plaatsen kunt met beter succes. Men bedenke dat zo'n man zich
aanstelt als ebenbürtig. Daarin ligt het krenkende.
(1871)
487:72 - Ik verwys hier nadrukkelyk naar Idee 460. In 't gedachteloos nawawelen
van zegswyzen speelt de biologie 'n grote rol, en dat haar dit zo byna algemeen
gelukt, moet worden toegeschreven aan traagheid. Het is me zelden mislukt, 'n
welwillend en middelmatig ontwikkeld hoorder te overtuigen óf van de zinledigheid
óf van de stellige onjuistheid der meeste spreekwyzen die in 't dagelyks verkeer als
gangbare munt worden aangenomen, en daarop volgde dan gewoonlyk 'n betuiging
van verwondering dat men op zo'n meestal eenvoudige waarheid niet vroeger gelet
had. De oorzaak van de fout waartegen ik me hier verzet, ligt dus niet in gebrek aan
inzicht, maar alleen aan 't uit luiheid voorkomend verzuim, zich gedurig de vraag
voor te leggen: is dat wel waar? En nu spreek ik nog niet eens van zulke
spreekwyzen die, hoezeer in zichzelf niet onjuist, verkeerd worden toegepast. Ik
heb 'n scheepskapitein gekend, die 'n geringe avery wist te verheffen tot groter
schade, om daarop aanspraak tot vergoeding door 'n assurantiemaatschappy te
gronden, en die deze handeling meende te rechtvaardigen door 'n beroep op 't
spreekwoord: ‘Ieder is 'n dief in z'n nering.’ De man vatte deze spreuk op, alsof 't
ieder geoorloofd was 'n dief in z'n nering te zyn! De voorbeelden van dusdanig
misverstaan zyn even menigvuldig als die van 't gedachteloos napraten der ónware
spreekwyzen.
(1871)
489:14 - Neen, dit wordt niet erkend, in Frankryk zelf zo min als elders. De
krantenschryvers in dat land frazeren er, ook na de geduchte les van 1870, dapper
op toe. Wie 'n model van 't genre begeert te zien, leze maar 't een-of-ander stuk
van Victor Hugo. Ik geef hier 'n staaltje ten beste dat ik wel niet aan hem ontleen,
maar dat den geest van de windmakery waarmee de Fransen door hun publicisten
bedorven zyn, heel aardig kenschetst. Zekere Covielle - 'n pseudoniem, natuurlyk
- verklaarde allerduidelykst waarom de Duitsers in 1870 overwinnaars waren ge-
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weest. Ze hadden dit te danken aan... hun lafhartigheid en gebrek aan eergevoel.
De zaak was aldus: 'n Duitser is van natuur heel bang voor gevaar, en heeft niet
het minst besef van schande. In den oorlog nu, dragen alle duitse officieren stokken
waarmee ze den soldaat op den vyand injagen. Daar nu de Duitser dien stok vreest,
en niet door eergevoel wordt gedrongen zich tegen zo'n behandeling te verzetten,
gelyk voorzeker 'n Fransman doen zou...
Nu ja, daarom zyn de Fransen die wél eergevoel hebben, en niet weerhouden
werden door vrees voor stokslagen, hard weggelopen, en dáárom hebben ze zich
by honderdduizenden aan die lafhartige Duitsers overgegeven.
Wil men 'n ander voorbeeld van misleiding door fraze? Toen Napoleon III te Berlyn
de proeven bywoonde van 'n nieuw soort van geweren, dat weer 'n beetje verder
schoot dan de laatst uitgevondene, en dus ook dan de Chassepots waarvan hy en
heel Frankryk ‘merveilles’ verwachtte, drukte z'n wrevel zich uit in de bluffende
woorden: ‘le Français aime à se battre de près.’ Zo althans meldden de franse
kranten, zonder te bedenken dat die woorden nóg ongepaster dan slechts
gewoon-winderig waren in den mond van den man die levenslang zich bezighield
met uitvindingen van vérdragend geschut. Hoe dit zy, 't Volk gelooft zulke praatjes,
voedt er zich mee, en windt er zich mee op. Vandaar de onbekookte geestdrift voor
den oorlog, en... vandaar ook de nederlaag. De stevigheid van de ‘Redensarten’
aan den duitsen kant, is in 1870 niet op de proef gesteld. De Fransen gunden hun
vyand geen tyd tot weglopen. Misschien zal de Geschiedenis ons nog eenmaal
leren wat er te bouwen valt op de grote woorden waarmee ook aan de linkerzyde
van den Ryn - niet zó erg evenwel als ginder! - publicisten en staatslui 't Volk weten
krankzinnig te maken. De bewyzen ontbreken waarlyk niet, dat ook duitse
vechtmannen - als die van meer natiën trouwens! - zeer goed weten wat weglopen
en overgeven is, zodra zy 'n vyand tegenover zich hebben, die deze hoogst eervolle
militaire bewegingen 'n ogenblikje langer uitstelt dan zy. Op dat ogenblikje later of
vroeger, komt gewoonlyk de hele zaak neer.
De Vredebonden - óók inrichtingen ter uitbreiding van de frazen-
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kultuur! - moesten 't Volk aansporen tot wat oefening in lezen van militaire
vechtrapporten. Hieruit zou waarschynlyk de billyke eis voortspruiten dat het ‘sterven
of overwinnen’ 'n waarheid werd. Oorlogen zyn nu eenmaal in 't algemeen
onvermydelyk, en in zekere byzondere toestanden noodzakelyk. Dikwyls zelfs
werken ze nuttig, vooral wanneer men ze vergelykt met zeker soort van
verrotting-bevorderende vredes. Maar schyn-oorlogen en kwasi-wetenschappelyke
militaire hansworsteryen zyn 'n kanker die uitgeroeid behoort te worden. Dit doel is
alleen te bereiken, door de Volken die geld opbrengen voor oorlogsbudgetten, op
de leegte der frazen te wyzen, waarmee men hen sedert eeuwen bedroog. Alle
onvrywillige krygsdienst behoorde afgeschaft en de bezoldiging der militairen
verhoogd te worden tot ze gestegen was op den, door verhouding tussen vraag en
aanbod te regelen, marktprys van heldhaftigheid. Hieruit zou 'n bezuiniging
voortvloeien, zodra ieder doordrongen was van 't zeer nieuwe grondbeginsel dat 'n
leverancier gehouden is aan z'n woord, en dat alzo iemand die zich voor held
verhuurt, by voorkomende gelegenheid tonen moet inderdaad 'n held te zyn. Ook
de veiligheid van den Staat zou by dezen maatregel winnen. Want buitenlandse
legers, nog altyd op de gewone wys samengesteld - d.i. met behoud van de kostelyke
wegloop- en overgeeftheorie - zouden weinig lust hebben in 't aanvallen van 'n
troepje dat, heel onkrygskundig maar eerlyk, staan blyft.
Of meent men misschien, dat by 't invoeren van de hier door my voorgeslagen
methode, ook de op 't dienstnemen gestelde voorwaarde, voor 'n fraze zou gehouden
worden? Men is er nu eenmaal zo aan gewoon, dat staatslui, moralisten, patriotten,
verzenmakers, dapperheids-verheerlykers, godverkondigers, enz. enz. - al dat
goedje werkt elkaar in de hand! - niet zo heel precies menen wat ze zeggen. Wáár
is het! En wie dit bedenkt, zou er haast weer genoegen mee nemen dat de Staat
ex plenitudine potestatis elken jongen van achttien jaar tot held proklameert, al zy
't dan ook maar om hem op schildwacht te zetten voor 'n onbewoond paleis. Maar...
dan hebben we ook geen recht van klagen over militairen die weglopen en zich
overgeven. Waarom zou hún opvatting van trouw en eer stipter zyn dan die van 't
Volk zélf dat ze heten te beschermen? Brisons! Zó redeneren-
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de, zou ik nog tot het besluit komen, dat de edele Van Speyk, hy die de afgelegde
belofte niet voor 'n fraze hield, 'n domheid beging. En dit wil niet uit m'n pen!
Op meer plaatsen in m'n werken dan ik nu lust heb aan te stippen, wys ik op den
noodlottigen invloed van zinledige uitdrukkingen. Voor zo ver 't bespottelyk
ophemelen van militaire heldendaden betreft, meen ik te kunnen volstaan met 'n
herinnering aan de nummers 744 vlgg. van m'n Ideeën.
490:5 - Dat het wanbegrip omtrent de wyze waarop men van specialiteiten nut
behoort te trekken, van hollandsen oorsprong wezen zou, is onjuist. De bedoelde
fout heerst overal. Des te dwazer dat we ons daarby beroepen op 'n engelse
spreekwys. We zouden dezelfde reden hebben om 'n vreemde taal te kiezen voor
de diepzinnige verzekering dat God groot is, als om te vorderen dat ieder de plaats
moet innemen waar-i behoort. Zal de wyzigheid nog wyzer worden als we dit leren
zeggen in 't perzisch? In 't irokees?
490:33 - Tautologie, wel zeker! ‘Hy is op die plaats de rechte man’, of: ‘die plaats
is voor hem de rechte’. Zó zou zich iemand uitdrukken, wiens denkvermogen zich
de weelde van eigen equipage kan veroorloven, en dus niet met huurfrazen hoeft
te ryden.
(1871)
492:13 - Zie de nummers 805-817 van de Ideeën.
(1871)
492:29 - Ter toelichting en rechtvaardiging van 't hier gebruikte woord: godslastering
beroep ik my op 't hoofdstuk ‘Het tableau’ in de Millioenenstudiën, waar de eredienst
wordt aangeprezen, dien men verschuldigd is aan 't Gezond Verstand. Ook 'n groot
deel van den derden bundel Ideeën is aan dat onderwerp gewyd. Ik zal hier immers
niet behoeven te waarschuwen tegen 't vereenzelvigen van den godsdienst der
Rede waarop ik aandring, met de zotternyen die daarover tydens de eerste franse
Republiek in omloop waren? Iets minder overbodig misschien is het wyzen op Idee
277, waar gesproken woord van het, met de Rede volkomen identische goede.
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493:19 - ‘Zo-even’ d.w.z. in de noot by pag. 490, regel 33, die in de eerste uitgaaf
onder de bladzy geplaatst was.
494:4 - De hier bedoelde waarschuwing ligt over 't algemeen in elke zinsnede
waarmee ik op zelfdenken, op zelfoordelen aandring. Heel in 't byzonder evenwel
roerde ik de zaak aan in den aanvang myner Ideeën, en wel in de nummers 50, 51,
52, 53 en 54.
494:28 - ‘Maseurig’. Ik meen hier 'n wenk gegeven te hebben om 't woord seuren dat N.B. door De Vries en Te Winkel met 'n z gespeld wordt! - aan z'n recht te helpen.
De oorsprong immers zal wel te zoeken zyn in uitdrukkingen als: en toen begon ze
te bidden en te smeken en te flikflooien, en: ‘ma soeur’ te spelen, of: te ‘maseuren’.
Een dergelyk woord dat ook soms verkeerd schynt begrepen te worden is
parlesanten, schoon ik niet weet of De Vries en Te Winkel die uitdrukking reeds
bedierven met hun byna officieel gezag. Maar er zyn leken die met hun slecht
schryven niet wachten op 't verlof van 'n professor. Van dat woord dan hebben
sommigen parlechanten gemaakt. 't Heeft noch met parler noch met chanter te
maken, en werd ingevoerd om door 't nabauwen van per todos los Santos of per
los Santos, 'n belachelyke kleur te geven aan spaanse hoogdravendheid in vloeken
en zweren.
495:16 - ‘Smart’. Dit woord en de daardoor uitgedrukte hoedanigheid zyn
Amerikanismen waarin de betekenis ligt van 't laag-hollands betjoegdheid. Deftiger
vertaling zou onjuist en... onamerikaans wezen.
(1871)
496:24 - ‘Keelbedervend.’ Zeker! Er is nauw verband tussen dassen, kravatten,
bouffantes of caches-nez, en de angina die sedert enige tientallen jaren 'n zo
noodlottige rol speelt.
(1871)
497:18 - Een deegje van roggemeel wordt in vormen tot boontjes geperst en daarna,
geroosterd, onder gebrande koffie gemengd. Dit geschiedt behoudens fatsoen van
zo'n industrieel. Zulk volk scheldt my uit, en met succes. Specialiteit van nederlandse
zedelykheidsbegrippen!
(1871)
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499:8 - ‘De eerlyke Jacob de Vletter’. Zonder de minste terughouding noem ik de
veroordeling van dien man tot twaalf jaren tuchthuisstraf, 'n gruwel. De
rechtvaardiging dezer kwalifikatie zou meer plaats vorderen dan hier de ruimte
toelaat. M'n voornemen is, die zaak afzonderlyk te behandelen, omdat ik dit meen
schuldig te zyn aan de nagedachtenis van 'n man die zowel tydens het tegen hem
gevoerd proces, als later uit het tuchthuis, herhaaldelyk m'n bescherming inriep.
Tot m'n zeer grote smart kon ik, destyds zelf in zeer pynlyke omstandigheden
verkerende, slechts zeer weinig voor hem doen. Zodra mogelyk hoop ik my te
verlossen van 'n gedeelte der kwelling die 't besef dezer tekortkoming me nog altyd
veroorzaakt. ‘Voor 'n deel’ mag ik maar zeggen, want voor den armen martelaar
zelf, komt m'n hulp te laat. Maar... hy liet vrouw en kinderen na!
Geheel afgescheiden evenwel van deze oorzaak, eist ook het algemeen belang
dat het tegen De Vletter geslagen vonnis worde getoetst aan de feiten en vergeleken
met 's mans persoonlykheid.
501:38 - Vgl. Idee 788 vlgg. over de mogelyke en vermoedelyke gevolgen ener te
ver uitgestrekte of verkeerd toegepaste verdeling van den arbeid.
502:11 - Wie weten wil wat hier bedoeld wordt met de uitdrukking: pleiterig vulsel
en: advokatige scheenworp, gelieve Idee 887 op te slaan, waar 't gebruik-maken
van zulke onwaardige debatteermiddeltjes gegispt wordt.
502:25 - In de vorige uitgaaf stond by deze klacht over broodvervalsing 'n nootje
dat ik hier van ganser harte herhaal: ‘Ik hecht er aan, by gelegenheid van dezen
uitval tegen 't baksel dat men in Holland brood gelieft te noemen, uitdrukkelyk als
m'n unmassgebliche mening te verklaren dat, over 't geheel genomen, de spyzen
en de spysbereiding in ons land de voorkeur verdienen boven die in andere landen
van Europa, welke ik bezocht. Wat evenwel velen zal verwonderen, is dat men
nergens zoveel moeite heeft om goede boter te bekomen als in Holland. Er schynt
daarby te veel amerikaanse smart gebruikt te worden, en wat weinig konsciëntie.
Onze boter wordt waarlyk ál te kun-
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stig!’ De oorzaak zal wel hoofdzakelyk hierin liggen dat de boter ten onzent meer
dan elders 'n artikel is van groothandel, maar dit verontschuldigt de knoeiery niet.
Ik neem deze gelegenheid waar om 'n fout te verbeteren, die ik op deze plaats
in den tekst beging door 't vermoedelyk getal aardbewoners op dertig maal honderd
millioen te stellen. Dit is 'n lapsus voor dertien, 'n cyfer dat, by nauwkeurige telling,
misschien blyken zou evenmin volkomen juist te wezen. Maar voor de redenering
waarby 't hier gebruikt wordt, is 't exakt genoeg.
502:16 - De hier bedoelde admiraal Jurien de la Gravière heeft enige zeevaartkundige
werken geschreven, die in Frankryk zeer geacht zyn. Toen hy in 1850 of '51 met
de Bayonnaise, op 'n reis om de wereld Menado bezocht, waar ik hem leerde kennen,
was-i capitaine de corvette dat is: kapitein-luitenant of overste. Ik meen te weten
dat er ook van die reis 'n beschryving in 't licht gekomen is, waarin dan zonder twyfel
van zyn aanleggen te Menado zal melding gemaakt zyn. Uit brieven van hem en 'n
paar zyner officieren weet ik dat hun verblyf op die plaats hun de aangenaamste
herinneringen heeft achtergelaten. De beschaafde en gulle wys, waarop de officieren
die met my 'n tochtje in de binnenlanden maakten, door de alfoerse Hoofden werden
ontvangen, wekte hun verbazing op. De verrassing van reizigers, die daar in den
verren oceaan, op den oosthoek van Celebes 'n soort van wilden menen te vinden,
en in plaats daarvan deftig, beleefd, en indisch-gastvry, doch overigens geheel op
europese manier, ontvangen worden, is inderdaad treffend. Indien ooit trots op
Nederlanderschap kon te pas komen, zou 't by zo'n gelegenheid zyn! De inlandse
Hoofden der Minahasa doen in zeer letterlyken zin, tegenover den vreemden reiziger,
Nederland eer aan. Ik noemde 't woord verrassing. Dit is te zwak. De uitdrukking
der Fransen was: ébahi. Om te voorkomen, dat dit woord gehouden worde voor
franse overdryving, voor 'n gelegenheidsfraze, verwys ik hier naar Deel I, blz. 425
van Veth's Insulinde, waar de engelsman Wallace den indruk schetste dien de
ontvangst in de binnenlanden van Menado op hem maakte. Het doet me leed hier
te moeten byvoegen, dat ook hier alweer die schryver zich 'n paar maal vergist. Ik
althans kan niet geloven dat men hem te
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Tomohon fricassée van vleermuizen zou hebben voorgezet, zonder daarom in 't
minst te beweren dat die spys onsmakelyk wezen zou. En ik ontken ten stelligste
dat de vader van 't inlands Hoofd te Tomohon, te wiens huize Wallace zo uitstekend
ontvangen werd, in zyn tyd nog 'n ‘reep boomschors als enig kledingstuk’ zou
gedragen hebben. Overigens heb ik reden om de beschryving die Wallace van z'n
ontvangst in de binnenlanden van Menado geeft, voor volkomen juist, en dus z'n
‘verrassing’ voor gegrond te houden. Hy had er wel iets mogen byvoegen over de
keurige riviervis die deze streken opleveren, vooral te Maoembi.
De vraag door wie tenslotte dat uitstekend ontvangen van europese vreemdelingen
betaald wordt, zou me op 'n terrein leiden dat ik in deze noot niet betreden wil.
505:9 - ‘Schlachtenbummler’. Misschien komt eenmaal de tyd, dat men vragen zal
wat dit voor 'n wezen is? En misschien vragen sommige lezers dit nu reeds. Een
Schlachtenbummler is de leverancier van oorlogsberichten, par excellence, de steen
des aanstoots van de veldgendarmerie, de parasiet op den legertrein, de verzamelaar
- of uitvinder! - van chauvinistische soldatenpraatjes, de uitgevlogen ‘wy’ uit de
krantenfabriek, de loftrompetter van ‘onze’ manoeuvres, de pekin met allures van
'n regimentskind, een ‘heer’ even beneden korporaalsrang, de spot van officieren,
't slachtoffer van zoetelaars, de interviewer van Bellona, en in al deze hoedanigheden
saamgenomen: onz' eigen korrespondent... heus! Ik heb nog vergeten te zeggen
dat zo'n commis-voyageur in veldslagberichten ook in litteratuur doet. Nu, dit spreekt
vanzelf, anders kon-i geen dienst doen by 'n krant. Gedurende den laatsten oorlog
heeft zich dit slag van mensen in Duitsland byzonder snel uitgebreid, en wel zó dat
er van hogerhand maatregelen moesten genomen worden om den geeuwhonger
naar oorlogsnieuws enigszins te beteugelen. De heren veldslagbeschryvers liepen
de generaals wel eens vooruit - in hun berichten, s' entend! - en men vond dit
onaangenaam. Of 't waar is dat sommige ‘eigen korrespondenten’ wel eens
zondigden door toegeven in dichterlyke fantasie, waag ik niet te beslissen. Minder
nog of 't wel eens gebeurd is dat hun naar kruit-
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damp riekende berichten niet zo heel precies op 't slagveld, maar wel eens... op de
redaktiebureaux werden opgesteld. Dit namelyk wordt door sommigen beweerd.
Daar evenwel de couranten niet onder de levensmiddelen behoren, kan ik niet dan
met moeite geloven, dat men ze zo vervalsen zou.
506:32 - Op den treurigen grondtoon van den Don Quichot heb ik gewezen in 't
Naschrift op de Bruid daarboven.
514:37 - Mi no sabi betekent in surinaams-negerengels: ik weet het niet.
(1871)
515:33 - ‘Andjing belanda’ met rang van citaat. Het is er een, en wel 'n historisch.
Het bezat dezen rang eeuwen voor die brutale dief overboord sprong. Wie er meer
van weten wil, zoeke den oorsprong en de betekenis van 't woord in de Minnebrieven.
(Deel II, blz. 162)
(1871)
516:28 - Atjar bamboe is de in azyn met zekere kruieryen gelegde eetbare top van
de bamboeplant. Op gelyke wys wordt ook 't merg uit de toppen van enige
palmsoorten tot toespys bereid.
522:9 - Zeventig orakel-drievoeten, d.i. zeventig zitplaatsen in onze Tweede Kamer,
zeventig ‘geachte leden’. Ik voorzie de mogelykheid dat deze uitdrukking te-eniger-tyd
zal gebruikt worden om m'n verregaande onwetendheid te bewyzen. Want, lezer,
er staan daarginds in 't haagse Binnenhof méér dan zeventig driestalletjes, en daarop
zitten méér dan zeventig ‘geachte leden’. Dit was reeds 't geval toen ik den eersten
druk voor de pers gereedmaakte, en onlangs zyn er weer 'n paar nieuwe bygekomen.
Niets goedkoper dan orakelpriesters en algemene geachtheid. Men knipt 'n paar
kiesdistrikten doormidden, of maakt er vier van drie, vyf van vier, enz. en de nieuwe
redders van 't vaderland zyn ogenblikkelyk present. Nooit bleef er 'n distrikt
onvertegenwoordigd omdat men geen ‘geacht lid’ wist op te schommelen, en dit
zou zo blyven, al verdeelde men ons landjen in duizend distrikten. Maar ik houd my
aan zeventig, septuaginta. 't Getal is waarlyk te omineus om er zo spoedig van af
te stappen. Om akkoord te blyven behoeft de lezer slechts by alles wat
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ik van onze Tweede Kamer zeg, zoveel toe te voegen als met de uitbreiding van 't
ledental overeenkomt.
523:38 - ‘Onopgetelde cyfers van individuele intelligentiën die men tot 'n som
verenigen wil.’ Dit immers is het doel dat men zich voorstelt by het vormen of
oproepen van collegiën, conventen, comparitiën, conferentiën, conclaven, consulten,
conciliën, congregatiën, commissiën, consistoriën, synoden, en... parlementen?
Naar myn innige overtuiging staan al zodanige samenkomsten het vinden van
waarheid in den weg, en daarom opende ik m'n Ideeën met enige korte stellingen
over dat onderwerp, q.v. Het tegenwoordig stuk bevat van enige dier theses de
toelichting. Ik hoop gelegenheid te hebben, op die wyze al de kortere uitspraken in
m'n Ideeën op te helderen. Doch liever had ik dat werk aan jongeren overgelaten.
Indien zy zich met het preken hadden belast, zou ik meer teksten hebben kunnen
leveren.
(1871)
524:35 - ‘De scholen deugen niet.’ De lezer houdt immers wel in 't oog dat deze
uitdrukking geenszins den apodiktischen zin heeft, die daaraan - met ongeoorloofd
voorby zien van 't verband dan - zou kunnen gehecht worden? De bedoeling is
natuurlyk: ‘gesteld eens dat er iets haperde aan ons Onderwys.’ In den derden
bundel myner Ideeën komen breedvoerige beschouwingen voor over... 'n gedeelte
van dit onderwerp. Noch daar, noch thans acht ik me bevoegd, zelfs over zekere
onderdelen van 't vraagstuk 'n beslissend oordeel uit te spreken. Nog altyd mag ik
slechts gissingen wagen. Misschien zyn wy op 'n verkeerden weg, zowel wat de
inmenging van den Staat aangaat, als ten opzichte der m.i. onoordeelkundige
verspreiding. Waarschynlyk is het desideratum voor de toekomst: onbeperkte
vryheid... ook voor Jezuieten alzo, heren Liberalen zonder vryzinnigheid! Hieruit
zou vanzelf in verband met de gaven, de aandrift en de behoeften van de leerlingen
kwantitatieve en kwalitatieve inkrimping der leervakken voortvloeien.
Dat de nu door den Staat uitgebroeide onderwyzers te karig bezoldigd worden in
evenredigheid met de in hen gevorderde kennis, is 'n waarheid. Maar, eilieve, ook
de ververs zouden ar-
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moed lyden, als men hun 't uitoefenen van hun beroep verbood, voor zy 'n premier
prix de Rome hadden behaald in de schilderkunst. Wie de programmen der examens
van hoofd- en hulponderwyzers aandachtig gadeslaat, zal erkennen dat er by
verreweg 't grootste gedeelte van 't Volk nog altyd geen vraag is naar de kundigheden
waarmee de officiële beschavingsapostelen - de moderne naam is minimumlyders
- worden toegerust. Ik voorzie de mogelykheid dat dit enigszins verandert, maar
thans meen ik den toestand te mogen vergelyken met dien van 'n leger waarby men
niemand tot korporaal zou benoemen dan de zodanige die examen voor officier had
afgelegd. Ik zie namelyk niet in waarom 't eerste onderricht in lezen, schryven en
de beginselen van 't rekenen - dat trouwens feitelyk voor 9/10 deel van 't Volk ook
't laatste en dus 't enige is - alleen zou kunnen gegeven worden door personen die
bewezen hebben veel méér dan dat te verstaan. Geen onzer ministers, geen onzer
Kamerleden, geen onzer professoren zelfs, die niet in zekere vakken met vrucht les
zou kunnen nemen by 'n geëxamineerd hulponderwyzer, die echter zodra 't aankomt
op de levering van de hem ingepompte knappigheid, verwezen wordt naar 'n terrein
waar-i z'n kunde niet plaatsen kan omdat ze niet begeerd wordt. By 't monopoliseren
van 't Onderwys had de Staat behoren acht te geven op verhouding tussen vraag
en aanbod. In plaats daarvan heeft men gemeend behoefte aan licht te kunnen
dekreteren. Nu ja, 't dekreteren is gemakkelyk, maar 't opdringen van licht kan
verblindend werken, vooral wanneer 't vals is. Ook hierin geldt voor 't ganse Volk
de noodzakelykheid om de opportuniteit in acht te nemen, die ik in Idee... by 't
onderwyzen van 'n byzonder kind meende te moeten aanbevelen. Zolang echter
dat Onderwys 'n regie blyft, houd ik dezen wens voor ydel. Wanneer 'n Regering
zich met het bakken bemoeit, krygt men altyd taartjes te veel, en... te weinig
roggebrood. By vryheid van onderwys zou de verhouding, na 'n weinig oscillatie in
't huisje komen. Dit staat geschreven in artikel zoveel van 'n Wet die niet in Den
Haag gemaakt, maar toch zo heel verkeerd niet is: in de Wet der feiten. In weerwil
van dit alles, herhaal ik hier de opmerking die op deze plaats in de eerste uitgaaf
aan den tekst was toegevoegd: ‘in principe ben ik tegen de Onderwyswet. Maar ik
erken dat ze de
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scholen verbeterd heeft, en waarschynlyk bewerken zal dat we haar na twee, drie,
geslachten zullen kunnen ontberen. Edele zelfmoordenaarster.’ Lees voor:
‘waarschynlyk’ 'n optatief: misschien, of vermeerder 't aantal geslachten dat er vóór
de bedoelde verbetering zal moeten voorbygaan.
525:26 - Kasi api (maleis), Tjokot seuneuh (soendaas), Ndjaloek geni (javaans) =
geef of breng me vuur.
526:29 - ‘Wryving van gevoelen over zekere belangryke onderwerpen, waarover
men alzo ernstige debatten in de Kamer tegemoet ziet’. Waaruit eigenlyk blyken
zou dat ze, in zekeren zin, niet ‘aan de orde’ zyn. In 't bekende deliberante senatu
wordt niet ál de waarheid gezegd. Niet alleen ging Saguntum verloren gedurende
't gekibbel in den Senaat, maar terwyl die stad belegerd werd, kibbelde men in dien
Senaat over heel ándere dingen dan 't beleg van Saguntum. In vergaderingen
worden slechts enige byzaken op haar tyd behandeld, hoofdzaken nooit, en ook
zulke byzaken niet, welke dienen moeten om de hoofdzaken op den achtergrond
te schuiven, en dus voor dat doel worden bewaard. Wat, om 'n voorbeeld te noemen,
ons ‘indisch vraagstuk’ aangaat, zien we nu (1870) sedert vele jaren één kluchtspel
in 'n beliebig aantal bedryven opvoeren, om de aandacht af te leiden van het drama
dat z'n ontwikkeling nadert. De naam der farce is Vry-arbeid of Kultuursysteem, en
de bedryven kan men betitelen: duitenplaatjes, konsignatiestelsel, kadaster,
agrarische wet, enz. De hoofdrollen werden vervuld door Pahud, Fransen van de
Putte en De Waal. Père noble's, verraders, klowns, jokrisses, valse specialiteiten,
utilités en stomme figuranten ga ik nu voorby. Ik kan den lezer die niet op de hoogte
der zaak is, 'n middel aan de hand doen om de juistheid dezer opmerking te
beoordelen, door de vraag hoe 't komt dat we op eenmaal niets meer vernemen
van zaken, die maanden lang werden behandeld met 'n voorgewende belangstelling,
alsof dáárvan nu eigenlyk alles afhing? Zodra ze voor 't besoin der ministeriële
cause hebben uitgediend, worden ze terzy gelegd, en wie later serieus vragen zou:
hoe is dan toch ten laatste die, die of die kwestie beslist? wordt uitgelachen: ‘Kyk,
hy dacht dat het ernst was!’
(1871)
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527:10 - ‘Twyfelachtige eer van 't lidmaatschap der Tweede Kamer’. In de eerste
uitgaaf was hierby de volgende noot gevoegd: ‘Het verschil der maatschappelyke
waardering van 't standpunt onzer Kamerleden, en dat der Volksvertegenwoordigers
van vóór 1848, is zeer groot. De Kieswet - 'n ondemokratisch prul - heeft het Volk
niet naar boven geholpen, maar z'n Vertegenwoordiging naar beneden gehaald. In
den tegenwoordigen stand van zaken, bestaat slechts één middel tot gedeeltelyk
herstel: algehele afschaffing van census en inkompetentie. Ik ga in dit beginsel
verder dan iemand, en beweer dat ook aan tuchthuisboeven en publieke vrouwen
't recht van stemmen moet worden toegekend.’ Wel zeker! Die zouden immers ook
mee vechten, als die methode van waarheid zoeken niet vervangen ware door 't
even onwysgerige tellen van stemmen? (Idee 7) Het uitsluiten van zekere personen
omdat men hun de vereiste maat van moraliteit niet toekent, zou dán alleen te pas
komen, indien 't by de samenstelling der Volksvertegenwoordiging inderdaad om
iets als moraliteit te doen was. Maar er blykt uit de voorwaarden van toelating dat
dit juist niet het geval is. De stemmen van kroeg- en bordeelhouders - om nu van
zeer veel andere ‘stemgerechtigden’ niet te spreken - wegen even zwaar als die
van achtenswaardige mensen. Men sluit vrouwen en kinderen van 't stemrecht uit.
Ik weet niet waarom? Mannen, die in de termen van den census vallen, mogen wél
meespreken, zonder 't minste voorlopig onderzoek of ze misschien idioot zyn. Dat
er uit 'n aldus geopenbaarden ‘Volkswil’ geen achtenswaardige vergadering kan
voortkomen (Idee 336) is niet moeilyk te vatten. En 't feit bewyst de gegrondheid
dezer redenering. Lezer, hebt ge ooit iemand ontmoet, die voor onze
Volksvertegenwoordiging - en voor de daarin uitgebroeide ministerschappen! - 'n
haarbreed meer ontzag aan den dag legde dan de Wet voorschryft? Ik niet. En nu
spreek ik nog niet van de fynere gemoedsaandoeningen die zich zouden kunnen
openbaren in eerbied, achting, aanhankelykheid, liefde! Galliërs - of Germanen! kunnen onze papiriussen op 't Binnenhof gerust aan den baard komen trekken...
als die beschreven vaders zich niet by-tyds uit de voeten maken om 'n schuilplaats
te zoeken in de distrikten waar ze zo byzonder geacht zyn.
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530:16 - ‘De Godsdienst van 't exakte’. Ik geloof door deze uitdrukking zekere
handelwyze waarvan ik in de noot by blz. 492 melding maakte, enigszins te hebben
toegelicht en gerechtvaardigd. Zeer wel weet ik dat het velen vreemd voorkomt
uitdrukkingen als de daar behandelde, te zien voordragen als schennis van
godsdienst, maar ik ben zo. (Idee 253)
530:20 - ‘Vak-religie die - by uitzondering - in sommigen de rol van 't geweten vervult’.
Die uitzonderingen bestaan werkelyk. Ik heb wylen Mr. I.C. van Hasselt, lid van 't
Provinciaal Gerechtshof in N.-Holland, die - ik meen in 1848 - korten tyd lid der
Kamer geweest is, jaren daarna in woede zien opvliegen by de herdenking hoe men
getracht had hem tot stemmen in zekere richting over te halen, om redenen buiten
de te behandelen zaak gelegen. Hy gloeide van verontwaardiging, dat men 't
gewaagd had, hem - zyn specialiteit was die van rechter! - zoiets voor te stellen! 't
Spreekt vanzelf dat hy 't volk niet lang vertegenwoordigde, want - en dit is velen
onbekend - de leden der Kamer worden middellyk gekozen door die Kamer zelf.
Wie zich niet onderwerpt aan... de ‘usantiën van 't parlement’ is geen persona grata,
en houdt het daarin niet lang uit, of wordt althans zeker niet hérkozen. De brave
Van Hasselt vertegenwoordigde dus 't Volk maar zeer kort. ‘Ik deug daar niet toe,
zeide hy my, en jy ook niet!’ Ik vlei my met de strelende mening dat-i gelyk had. Wie
zich de wyze herinnert, waarop ik by gelegenheden dat er spraak was van m'n
lidmaatschap, de kiezers toesprak, zal erkennen dat ik nooit anders dan nu over
die zaak gedacht heb. (Vgl. de tweede noot by blz. 145 van de Minnebrieven; deel
II, blz. 170)
(1871)
530:29 - ‘Bederf der Marine door 't pantseren van de oorlogsschepen’ In de vorige
uitgaaf staat hier 'n noot: ‘over deze mening van 'n niet-specialiteit, zal ik me by
gelegenheid verantwoorden.’ Ik geloof dat dit niet meer nodig is. Men begint in te
zien dat de honderden millioenen die door geheel Europa aan deze spelery zyn ten
koste gelegd beter hadden kunnen besteed worden. Héél veel scherpzinnigheid
was er niet nodig om dit te begrypen, nadat we reeds sedert zo langen tyd overtuigd
waren
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van de ondoelmatigheid der ridderharnassen. En ook zonder nu te spreken van de
traagheid der gepantserde schepen, en van 't onvoldoend weerstandsvermogen
der platen tegen de by-dendag toenemende kracht van 't geschut, werkt bovendien
het pantsersysteem nadelig op 't karakter, den militairen geest en de zeemanschap
van officieren en bemanning. De verbetering van 't geschut heeft hetzelfde gevolg.
De krygsman leert af: den vyand onder de ogen te zien. Dat de mannen van 't vak
hun uiterste best doen om door allerlei nieuwe uitvindingen dezen achteruitgang te
bevorderen, is 'n bewys te meer voor de waarheid van Idee 475. De epos-dichters
van de toekomst zullen hun Iliaden in 'n smidswinkel moeten zoeken, of in 't
laboratorium van den chemist. Komiek is de zedelykheids-pruderie die 't
hemeltergend vinden zou, 'n vyandelyk leger te vergiftigen met strychnine, maar
niet meent te kort te doen aan ridderlykheid wanneer men hem doodschiet met 'n
projektiel, dat door toepassing van nieuwe scheikundige ontdekkingen honderd pas
verder vliegt dan-i, volgens den stand der wetenschap van verleden week,
verwachten kon. Ziedaar subtiliteitjes die niet al te nauwkeurig mogen ontleed
worden!
531:15 - ‘Het stelen van brieven by de post’. In de vorige uitgaaf beweerde ik dat
men, door de mening dat de Kamer zich met dit onderwerp bemoeien zou, haar
meer eer geeft dan ze verdient: omdat, volgt er, 'n grondige behandeling dezer
kwaal inderdaad ‘aan de orde’ is op de agenda van Volksbelangen. Ik heb my zeer
ernstig over de postery te beklagen, en beweer dat er 'n middel is om 't stelen van
brieven - de deftige term is zoekraken - te voorkomen. De zaak is van hoog belang,
en myn middel allereenvoudigst. Deze beide oorzaken zullen wel samenwerken om
't genezen van de pest waaraan ons postwezen lydt, ten eeuwigen dage uit te stellen.
Mochten wy eenmaal 'n minister krygen dien 't de moeite waard is, de
onschendbaarheid der brieven te verzekeren, dan wil ik aan m'n woord gehouden
worden en zal hem 't middel daartoe aanwyzen. De enige beloning die ik vorderen
zou, ware dat men zich de moeite gaf, m'n opmerkingen daarover de eer van
onderzoek waard te keuren. Het getal brieven dat thans verloren gaat - met

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

673
of zonder geldswaarde - is enorm. En... Publiek schikt zich! 't Spreekt vanzelf dat
geen der dozynen ministertjes die we sedert dien tyd (1870) alweer versleten, nota
nam van m'n aanbod. De mensen hebben dan ook geen tyd voor iets degelyks.
Hun yver, lust, kunde, stemming, vaderlandsliefde... alles wordt geabsorbeerd door
't gekibbel met de ‘zeer geachte leden’ die van hun kant dat kibbelen als 't
hoofdmoment van hun mandaat beschouwen.
531:17 - ‘Gedwongen vaccinatie’. Hoe men oordele over de doelmatigheid van 't
inenten zelf, ieder vryzinnige moet erkennen dat het dwingen daartoe 'n
middeleeuwse gruwel is. Men rukt de moeder haar zuigeling uit den arm, om het
aan te steken met de etter van 'n ziek beest! En ware dit nog maar altyd zo! Veelal
wordt een smetstof gebruikt die god weet in hoeveel zieke kinderen gecirculeerd
heeft. Welke zekerheid heeft men dat het kunstmatig bestryden der natuurlyke
pokziekte, niet het overbrengen van tering en syphilis veroorzaakt? Doch ook zonder
deze treurige mogelykheid, blyft het altoos de vraag of 't voorkomen van ziekte anders dan langs hygiënischen weg, natuurlyk - wenselyk is? Men hecht te veel
gewicht aan de opmerking dat er sedert de inenting met koepokstof minder personen
aan de pokken sterven. Dit bewyst niet veel. De vraag is, of daardoor de algemene
gezondheidstoestand verbeterd is? En: of niet misschien die toestand zou verbeterd
zyn, indien men aan de pokziekte haar natuurlyken loop gelaten had? Met het oog
op de mening van Hippokrates, dat ziekte 'n genezingsproces is, meen ik deze
vragen te mogen stellen. Het zal den lezer overigens bekend zyn dat zich in den
laatsten tyd onder de geneesheren 'n zeer sterke afkeuring van 't vaccinestelsel
geopenbaard heeft, die met den dag toeneemt. Hoe, by zulke gegevens, 'n Regering
haar dwangstelsel durft blyven handhaven, is my 'n raadsel. Zo ooit, dunkt me,
kwam hier het in dubiis abstine te pas!
535:8 - ‘Andere soorten van dwaling die oorzaak zyn van 't laag gehalte onzer
Volksvertegenwoordiging’. Men zou ze kunnen verdelen in de zodanige die
onafscheidelyk zyn aan elke
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vergadering, en die welke uit onze Kiesmethode voortvloeien. Ik herinner me evenwel
by de hier aangehaalde passage zeer in 't byzonder het oog gehad te hebben op
mogelyk... gebrek aan integriteit, by de kiezers zowel als by de gekozenen. Dat in
onze maatschappy het geld 'n grote rol speelt, zal geen menskundige ontkennen.
Ik vraag wie ons verzekert dat de producten der stembus en de voten in de Kamer
niet betaald worden door 't Buitenland? Of: welken waarborg we hebben dat dit niet
het geval wezen zou, zodra eens 't Buitenland belang had by die zaken. De integriteit
der Kiezers is geheel buiten contrôle, en alzo die van de Kamerleden zelf ook, daar
't onzinnig wezen zou, hen hoger te stellen dan hun lastgevers. Onlangs vond ik in
zeker staatsstuk uit den tyd van De Witt de wenselykheid betoogd, om ten einde
zekere verwikkelingen tot 'n gewenst einde te brengen, de heren die invloed hadden
in 't engels Parlement ‘te smeren’. Zó staat er, lezer. Ik verbind me om 't stuk aan
te wyzen waarin zo gul gelegenheid gegeven wordt om 't oog te vermeien in de
fraaiigheden der staatkundery, doch heb vandaag geen tyd om 't op te zoeken. De
engelse heren - zegge: heren! - moesten ‘gesmeerd’ worden. Meent men nu in de
wys waarop ten onzent wordt uitgemaakt wie waardig is de Natie te
vertegenwoordigen, verzekerd te zyn tegen 't gevaar dat onze hollandse... heren,
zich ‘smeren’ laten zodra 'n vyand of mededinger daarin z'n belang ziet? Wie zegt
ons of de afstand der kust van Guinee, in ruil waarvan ons de noodlottige oorlog
met Atjeh op den hals werd geworpen, geen gevolg is van zodanige
smeermanoeuvre? Volgens de tegenwoordige regeringsmethode zyn we geheel à
la merci van de eerste de beste mogendheid die 'n ton of wat aan 't omkopen van
'n paar Kamerleden besteden wil. Voor 'n kwart miljoen mark levert Bismarck ons
'n ‘geacht lid’ die by voorkomende gelegenheid voor annexatie met Duitsland stemt.
Leden die zich tevreden houden met den slechten staat van leger en marine kan-i
goedkoper krygen, en byna te geef.
537:1 - ‘Een gewoon-uitstekend man, niet op z'n plaats in de
Volksvertegenwoordiging’. In de vorige uitgaaf haalde ik hier den beroemden Virchow
aan, die als om 'n stempel op deze
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mening te drukken, z'n ontslag genomen had uit het duits parlement: omdat-i z'n
tyd beter kon besteden.
In weerwil daarvan ontmoette ik z'n naam onlangs weder in de verkwikkelyke
debatten waaraan de duitse courantiers zoveel kolommen druks te danken hebben.
Misschien is Virchow lid gebleven van de pruisische Kamer. Men weet dat de duitse
burgers zich in 'n dubbele Vertegenwoordiging verheugen, die van den Staat en die
van 't Ryk. Bismarck heeft daarby 't diepzinnig principe in 't spel gebracht dat ik, om
't graf van den byzonder groten Thorbecke te versieren, inkleedde in de woorden:
Wie met gekken in vree wil leven,
Moet ze wat te kiezen geven.

Wat onzen Virchow aangaat, na de wyze waarop-i zich heeft ingelaten met het
stigmatisatie-sprookje van Louise Lateau, vind ik dat-i zonder scha voor z'n
wetenschappelyk standpunt, wel lid had kunnen blyven, van alle mogelyke
vergaderingen.
538:14 - ‘De geringheid onzer kennis’. Ik verwys hieromtrent naar de Ideeën 869
en 870. Het spreekt, meen ik, vanzelf dat de daar voorkomende redenering geen
verschoning inhoudt voor hen die, 'n ambt bekledende en de daaraan verbonden
voordelen genietende, blyk geven van onbekwaamheid. Evengoed zou de booswicht
zich kunnen beroepen op de waarheid dat ieder z'n gebreken heeft, en dat men
hem dus de zyne ten goede houden moet. 't Gebrek aan kennis waarover Socrates
klaagde, is geheel iets anders dan de onbekwaamheid van 'n Staatsman, die vertellen
durft dat ‘het muntwezen zo'n byzonder moeilyke zaak is’ of dan de bêtise van
zeventig Kamerleden die lang en breed zitten te redeneren over reklames inzake:
militaire willemsorde. Ze bedoelden reklamatiën, natuurlyk. Dat men zich vergist is
begrypelyk. Wien overkomt dit niet? Maar dat er onder die uitverkorenen geen enkele
was die zo'n plompe vergissing opmerkte, komt me ergerlyk voor.
543:30 - Het openlyk en loyaal verkopen van plaatsen in de Vertegenwoordiging
van stad of land aan den meestbiedende, zou nóg beter zyn. Voor dat stelsel laat
zich veel aanvoeren,
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vooral wanneer men het beschouwt in tegenstelling met het tegenwoordige dat even
onzedelyk als onstaatkundig is.
(1871)
545:11 - Kleinstädterei. Zie daarover Pruisen en Nederland, Deel IV, blz. 79, alsmede
Idee 775.
545:23 - De afgezaagde spreekdeun: er is geen groot man voor z'n kamerdienaar,
had ik behandeld in Idee 689. Ten opzichte van de oorzaken der hardnekkigheid
waarmee dat praatje zich staande houdt, verwys ik naar 't eerste hoofdstuk. Ten
eerste zegt men die onwaarheid in het frans, en vervolgens zit er geen zin in. Twee
redenen die het tot 'n allergezochtst artikel maken op de markt van stopwoorden.
553:26 - Dat ‘Vraagstukken over maatschappelyke belangen niet eenvoudig zyn’,
is slechts waar in zekeren zin. Zie Idee 167.
(1871)
557:1 - De meerderheid waarop 'n Samuel by 't aanstellen en afzetten van Koningen
moet gerekend hebben, behoeft niet juist 'n numerieke meerderheid geweest te zyn,
als die welke in onze dagen voor beslissend wordt gehouden. Deze fiktie namelyk
vervalt meestal by omwentelingen, wanneer de macht tydelyk in handen van de
stoutmoedigsten geraakt, die dan echter om de weifelenden over te halen en de
anders-gezinden vrees in te boezemen voorgeeft de meerderheid te
vertegenwoordigen. By beroeringen zal men altyd zien dat de autoriteit du jour zich
beroept op de gehele burgery... met uitzondering slechts van enige weinige
kwaadwilligen, 'n troepje lafaards, stommeriken en booswichten, van wie 't niet de
moeite waard is te spreken. Morgen evenwel zit dat ‘troepjen’ op 't kussen, en houdt
zich zo goed het gaan wil met dezelfde soort van praatjes staande.
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[Een afzonderlijke strook bevat nog een aantal zeer korte, moeilijk leesbare notities,
deels in potlood, en blijkbaar bestemd voor nadere uitwerking. De belangrijkste
ervan volgen hieronder.]
Parlementsleden zoeken geen waarheid, bestuurders geen volksheil.
Knoeiery regering 17de en 18de eeuw.
Weinig personen uit de oude ‘Staten’ bekend.
t

Luit in de Kamer, oordeelt over 'n generaal daarbuiten. Sypestein was Referendaris.
Gemachtigden te velde: géén milit. J. de Wit kommandeert de vloot in 1665.
Karel XII, op z'n 18 jaar. Stadhouder jong kapit.-generaal.
Geen spec. in algemene kennis, in vad. liefde, eerlykheid, genie.
Special. in Roomsigheid.
Staat ten onzent the right man on the right place? weerslag op blz. 8.
Is D. v. Tw. specialiteit? noot 29.
Ik, specialiteit voor Indië zou geen lust hebben in debat met Fr. v.d. Putte.
Kunstjes om op 't kussen te blyven. Verdeling van kiesdistricten.
Bilderdyk als taalgeleerde.
Beets prof. in K. geschiedenis.
Pahud minister.
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Brief aan den koning
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GESCHREVEN EIND SEPTEMBER
GEPUBLICEERD BEGIN OCTOBER

1872
1872
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[Brief aan den koning]
Aan den Koning!
SIRE!
De Openingsrede die de Ministers Uwe Majesteit dezer dagen in den mond legden,
bevat onwaarheden.
Onwaarheid door omissie, is 't verzwygen van den ellendigen toestand der
zogenaamd-lagere Volksklasse, en zelfs van den Burgerstand. Weet Uwe Majesteit
niet, dat verreweg het grootste gedeelte der Nederlandse Staatsburgers versterven
in bloedarmoede (starvation) omdat ze, bewoners van een weideland, nooit dierlyk
voedsel gebruiken?
Uwe Majesteit behoorde dit te weten, en Uwe Majesteit zou het weten, indien U
niet gedurig door een vervalste Volksvertegenwoordiging Ministers werden
opgedrongen, die evenmin op de hoogte hunner roeping zyn als de Kamers zelf.
Onze tyd, Sire, heeft mannen nodig van ándere soort!
Uwe Majesteit zelf schynt dit te erkennen door de verklaring: ‘dat het gehalte van
't Leger behoefte heeft aan verbetering’. Aan het hoofd van dat Leger stond altyd
een Minister. Altyd bemoeiden zich de Kamers met dat Leger. Uit het minder goede
gehalte daarvan, mogen we dus besluiten tot het gehalte van andere personen en
instellingen.
Deze beoordeling werd ons dezer dagen byzonder gemakkelyk gemaakt door
Uw Minister van Binnenlandse Zaken, die, by 't sluiten der zittingen van de
Staten-Generaal, die heren gecomplimenteerd heeft met de verzekering:
‘Dat hun arbeid gedurende het laatste zittingjaar niet geheel onvruchtbaar was
geweest.’
Het zou inderdaad moeilyk zyn de zedigheid verder te dryven. Ik echter neem nota
van die woorden, omdat zy een zo uitdrukkelyke rechtvaardiging bevatten van den
toon waarop ik me dikwyls over dergelyke Sprekers en Aangesprokenen uitliet.
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Uwe Majesteit zal gewis met my erkennen, dat het Volk behoefte heeft aan, en
tevens recht op, iets anders dan volstrekte onvruchtbaarheid der werkzaamheden
zyner Vertegenwoordigers en Staatslieden.
Wat nu in Uw Openingsrede, Sire, het verzwygen aangaat van den toestand des
Volks... ik geef toe dat deze zeer standvastig-periodieke omissie, met wat goeden
wil zou kunnen worden toegeschreven aan domheid en onkunde. De vleitaal die ik
aanhaalde in de voorlaatste alinea - want vleiery wás het, ondanks de nederigheid!
- geeft aanspraak op deze min eervolle verlichtende omstandigheid. Van de
verstandelyke ontwikkeling der personen, Sire, welke U door onze Staats-inrichting
als Raadslieden worden ter zyde gesteld, zoude ik dergelyke stalen kunnen leveren
by dozynen.
Doch ook op ander dan intellectueel gebied, draagt de zonderlinge Grondwet,
waaronder Nederland gebukt gaat, bittere vruchten. Men durft Uwe Majesteit in Uw
laatste Openingsrede een pertinente onwaarheid in den mond leggen.
De Ministers hebben Uw vertrouwen misbruikt, door U te doen verklaren:
‘Vriendschappelyke verstandhouding kenmerkt onze betrekkingen met alle
Mogendheden.’
Hier hebben Uwe Ministers gelogen, Sire! Opzettelyk, tegen beter weten aan,
gelogen!
We staan op zeer gespannen voet met de Mogendheid, die, gedurende onzen
worstelstryd met Spanje, het eerst ons erkende als onafhankelyk Volk. Met de
Mogendheid die Uwen Voorzaat Maurits begroette als Souverein, toen deze nog ten onrechte voorzeker! - in de ogen van geheel Europa niet veel anders was dan
een oproerling en een avonturier.
Uw Gouverneur-Generaal, Sire, staat op het punt, onder gezochte voorwendsels,
hoogstens op grond van kunstig geprovoceerde redenen, den oorlog te verklaren
aan den Sultan van Atjeh, met het voornemen dien Souverein te beroven van zyn
erfdeel. Sire, dit is noch dankbaar, noch edelmoedig, noch eerlyk, noch verstandig.
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Waarschynlyk is de tyd niet ver, dat een machtige nabuur Nederland aanvalt, en
trachten zal ook U de kroon te ontstelen. Is 't niet gevaarlyk, aan Europa een
voorwendsel te leveren - een grond, Sire! - tot onverschillig toezien? En dit toch zou
het zyn, indien er tegen den tyd van dezen voorgenomen aanslag een zo vers
voorbeeld in 't geheugen lag van een gelyksoortigen door ons zelf beganen roof.
Het belagen van den zwakkere is misdaad in den sterke. In den zwakke zelf is 't
bovendien een verregaande onhandigheid. We zyn niet machtig genoeg om ons
de weelde der geweldenary te veroorloven.
Reeds te lang, Sire, hebben wy door onze wanbedryven in Indië, alle aanspraak
op de sympathie van Europa verbeurd. Het aanvallen van Atjeh zou een door uw
vyanden gewenst zegel zetten op de algemene verachting.
De Minister die U durft voorstellen, Atjeh te stelen, behartigt noch de
rechtvaardigheid, noch de belangen van Nederland, noch die van Uwe Majesteit.
Hy behartigt de belangen van Pruisen, door aan dat Ryk de gelegenheid te
verschaffen zich voor te doen als tuchtwreker der geschonden gerechtigheid. Zou
niet die rol te schoon zyn? Is het onze taak, den vyand die rol toe te delen?
Sire! Met een beroep op Uw belang, zowel als op Uw eer, neem ik de vryheid U
voor te stellen, de mannen van U te verwyderen, die een zo... zonderling spel spelen
met de door U gerepresenteerde waardigheid en belangen des Nederlandsen Volks.
Daar ik noch Minister ben, noch lid van een der Kamers, zou het my inderdaad
leed doen, de in dezen brief vervatte welmenende waarschuwing veroordeeld te
zien tot meer of min volslagen onvruchtbaarheid.
Ik heb de eer te zyn
Uwer Majesteits dienstwillige Dienaar,
DOUWES DEKKER.
(MULTATULI)
Wiesbaden, September 1872
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Verantwoording
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Verantwoording
Onder de werken, die in dit vijfde deel zijn opgenomen, is meer dan één dat door
de tijd van ontstaan of van publicatie de litterair-historicus voor moeilijkheden plaatst
en hem dwingt inbreuk te maken op zijn principe van chronologische ordening. Van
de ‘Millioenenstudiën’ verscheen een gedeelte reeds in het voorjaar van 1870 als
feuilleton in druk, terwijl het slot pas in 1873 geschreven werd. In dit slot vindt men
dan ook toespelingen op de ‘Duizend-en-enige-hoofdstukken over Specialiteiten’,
die intussen waren geschreven en gepubliceerd. De brochure ‘Nog eens: Vrye
Arbeid in Nederlands-Indië’ was ten dele al in December 1867 gereed, maar werd
eerst in de laatste maanden van 1870 voltooid en uitgegeven. Bij de ‘Specialiteiten’
is de herdruk zó ingrijpend gewijzigd en uitgebreid, dat men wel verplicht is daar de
tweede versie te volgen, hetgeen tevens inhoudt dat de toegevoegde hoofdstukken
in dit vijfde deel verschijnen, hoewel ze behoren tot het allerlaatste wat Multatuli
geschreven heeft. Niettemin komt het mij voor, dat de teksten in de hier gegeven
volgorde de ontwikkeling van Multatuli's schrijverschap in de jaren 1870-1872 zo
nauwkeurig mogelijk weerspiegelen.
G. STUIVELING
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Millioenenstudiën
Geschreven tussen voorjaar 1870 en najaar 1873.
Aanvankelijk gepubliceerd onder de titel ‘Langs velden en wegen, Reisindrukken
van Multatuli. I. Millioenen-Studiën’ in: Het Noorden. Nieuw Amsterdamsch
Handelsblad, en wel op Donderdag 5 Mei (nr 100), Donderdag 12 Mei (nr 106),
Donderdag 19 Mei (nr 112), Donderdag 26 Mei en Vrijdag 27 Mei (nr 118),
Donderdag 2 Juni (nr 123), Donderdag 9 Juni (nr 128), Donderdag 16 Juni (nr 134),
Donderdag 23 Juni (nr 140), Vrijdag 1 Juli (nr 147), Vrijdag 8 Juli (nr 153), Vrijdag
15 Juli (nr 159), Vrijdag 22 Juli (nr 165) en Vrijdag 29 Juli (nr 171). De tekst was in
dit laatste nummer gevorderd tot: ‘met luider stem’ (blz. 64, regel 37), en werd niet
voortgezet, aangezien de lezers - blijkens Multatuli's voorbericht tot de latere uitgave
- ‘er niets van begrepen’.
Millioenenstudiën werd opnieuw gepubliceerd in afleveringen van 96 bladzijden,
waarvan de eerste in December 1871 verscheen, met als titelblad: Delft - J. Waltman
Jr. 1872. De tekst loopt tot: ‘Wat staat beneden zo'n Hertog, spreek!’ (blz. 76, regel
30). Het omslag bevatte op de laatste zijde de volgende mededeling:
‘Multatuli's Millioenen-Studiën zal compleet zyn in 3 stukken van ongeveer gelyken
e

e

e

omvang als dit 1 stuk. De uitgave van het 2 en 3 stuk zal spoedig plaats hebben.
e

De kopers van het 1 stuk verbinden zich ook voor de beide volgende. Omslag voor
het gehele werk wordt by het laatste stuk gevoegd.’
De tweede aflevering, lopende tot en met nr 33 in de berekeningen op blz. 151,
verscheen in December 1872, evenals de derde, lopende tot en met het einde van
het hoofdstuk ‘Vieux-Delft en moraal’ (blz. 226). Het omslag van dit derde gedeelte
bevat de mededeling:
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‘Multatuli's Millioenen-Studiën zal compleet zyn in 4 stukken in plaats van 3 stukken,
e

zoals by de uitgave van het 1 stuk bepaald was. Omslag voor het gehele werk
wordt by het laatste stuk gevoegd.’
De vierde aflevering verscheen na veel inspanning van de auteur eerst in October
1873. Het omslag, bedoeld voor het gehele werk, draagt dan ook het jaartal 1873,
terwijl het titelblad, dat reeds verstrekt was bij de eerste aflevering, als jaartal 1872
heeft. Dit werk is dus opgezet en deels gepubliceerd vóór Divagatiën en vóór
Specialiteiten, maar het werd eerst voltooid nadat ook de vierde en de vijfde bundel
Ideeën reeds verschenen waren. Herdrukt: Millioenen-studiën door Multatuli. Tweede
druk. Delft - J. Waltman Jr 1878.
Deze tweede druk is weliswaar in een groot aantal détails herzien, maar bevat
geen ingrijpende wijzigingen of toevoegingen.
Afgedrukt overeenkomstig de editie 1871-1873, met dien verstande dat de voetnoten,
voorzover zij uitbreidingen zijn, achter de tekst werden geplaatst; en voorts
behoudens de navolgende varianten:
blz. 12

r. 2

Het Noorden - volgens
1878; in 1873: 't Noorden

12

6

Dat is - volgens 1878; in
1873: Dit is

13

1

niet langer - volgens 1878;
in 1873: niet

13

14

inderdaad - volgens 1878;
in 1873: indedaad (ook
elders)

15

14

waarheen toch? - volgens
1878; in 1873: ontbreekt

15

23

van m'n kinderen - volgens
1878; in 1873: myner
kinderen

15

32

meerekene - volgens 1878;
in 1873: mederekene

17

5

pasverworven schatten volgens 1878; in 1873:
schatten

17

23

Al myn lezers kennen
zeker - volgens 1878; in
1873: Ieder myner lezers
kent

18

2

van z'n onderdanen volgens 1878; in 1873:
zyner onderdanen

18

10

by veel andere - volgens
1878; in 1873: by
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18

15

de natiën - volgens 1878;
in 1873: der natiën
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blz. 20

r. 35

onbegrypelyk goedkoop volgens 1878; in 1873:
allergoedkoopst

20

37

weer - volgens 1878; in
1873: weder

22

8

'54 - verbeterd uit: '56,
zoals, ook verderop, in
beide drukken staat,
behalve in het laatste
hoofdstuk. Dekker was het
gehele jaar 1856 op Java.

22

27

Gottsakraments - volgens
1878; in 1873: Gotts
Sacraments

23

5

zekere berusting die ik in volgens 1878; in 1873: een
in

23

5

pryzenswaardig vind volgens 1878; in 1873:
pryzenswaardige berusting

23

16

Dat ze toch - volgens
1878; in 1873: Dat toch zy

23

27

Gesetztheit - volgens
1878; in 1873: meerdere
Gesetztheit

24

16

er al aan - volgens 1878;
in 1873: er aan

25

3

oud-adjunkt-kommies volgens 1878; in 1873:
oud-kommies

25

25

van de - volgens 1878; in
1873: der

25

29

een verlopen - volgens
1878; in 1873: een

26

22

voorbeschikking - volgens
1878; in 1873:
praedispositie

26

23

of tot - volgens 1878; in
1873: of

27

2

zoals - volgens 1878; in
1873: als

31

4

van uw - volgens 1878; in
1873: uwer
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31

18

een zeer - volgens 1878;
in 1873: een

32

3

van die stad - volgens
1878; in 1873: dier stad

32

9

Dit is inderdaad - volgens
1878; in 1873: Dit is

32

15

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

32

17

En tegen my - volgens
1878; in 1873: ontbreekt

33

11

van de bordjes - volgens
1878; in 1873: der bordjes

33

16

verheffen zich - volgens
1878; in 1873: brengen het

33

35

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

34

13

lag er - volgens 1878; in
1873: lag

34

21

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

36

20

werd ylings - volgens 1878;
in 1873: werd
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blz. 36

r. 23

van de - volgens 1878; in
1873: der

37

5

van onze - volgens 1878;
in 1873: onzer

37

12

vermengen - volgens 1878;
in 1873: croiseren

38

7

in overvloed - volgens
1878; in 1873: genoeg

38

18

van de algemene - volgens
1878; in 1873: van
algemene

38

34

zoals uw - volgens 1878;
in 1873: als

38

38

alweer - volgens 1878; in
1873: alweder

39

33

niet meer dan - volgens
1878; in 1873: slechts

40

14

reeds voor veertien jaar
sedert lang geen kind meer
- volgens 1878; in 1873:
sedert lang geen kind meer
voor veertien jaar

40

16

en 't misschien - volgens
1878; in 1873: en
misschien

41

5

op... geld - volgens 1878;
in 1873: geld

41

6

Heel - volgens 1878; in
1873: Zeer

41

21

den vryen toon - volgens
1878; in 1873: de vrye
wyze

41

27

my dus - volgens 1878; in
1873: dus

42

4

zo weinig - volgens 1878;
in 1873: weinig

42

35

hebt opgenoemd - volgens
1878; in 1873: opnoemdet

43

33

lezen zal - volgens 1878;
in 1873: leze

45

26

van de - volgens 1878; in
1873: der
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46

1

Kampf - volgens 1878; in
1873: Streit

46

12

en vroeg - volgens 1878;
in 1873: met de vraag

46

15

Zyzelf - volgens 1878; in
1873: Zyzelve

48

1

van uw - volgens 1878; in
1873: uwer

48

6

omdat er wel bezien volgens 1878; in 1873:
daarom, wyl er

48

15

wat - volgens 1878; in
1873: wat er

50

20

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

50

24

van 'n - volgens 1878; in
1873: ener

51

9

stenen poppen - volgens
1878; in 1873: beelden

51

33

van uw - in 1878: van je; in
1873: uwer

52

23

poppen of stenen - volgens
1878; in 1873: de stenen

52

25

die beelden - volgens
1878; in 1873: de beelden
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blz. 52

r. 31

Myn dappere - volgens
1878; in 1873: Myn

52

35

soort van Deborah volgens 1878; in 1873:
Deborah

53

1

Hy kende - volgens 1878;
in 1873: en kende

54

6

schryver - volgens 1878;
in 1873: ontbreekt

54

7

zeer - volgens 1878; in
1873: zeer zeer

55

12

maar lengte van leven volgens 1878; in 1873: tyd
van leven

56

8

Met 'n zedig buiginkje
beloofde ik - volgens 1878;
in 1873: Ik beloofde

56

8

gevorderde - volgens
1878; in 1873: gevorderde
met 'n zedig buiginkje

56

37

doorgegaan. De
tegenstanders kunnen
gelyk hebben - volgens
1878; in 1873: doorgegaan

57

16

ter wereld - volgens 1878;
in 1873: der wereld

58

22

daarmee - volgens 1878;
in 1873: daarmede

59

9

vechten liet - volgens
1878; in 1873: liet vechten

59

27

bent - volgens 1878; in
1873: zyt

61

4

van 'n - volgens 1878; in
1873: ener

62

18

Goed - volgens N 1870; in
1873: Richtig

62

34

Alsof ik - volgens 1878; in
1873: Als hadde ik

62

35

genoemd had - volgens
1878; in 1873: genoemd

62

38

naar uit - volgens 1878; in
1873: uit
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63

3

van de wereld - volgens
1878; in 1873: der wereld

66

15

Geloof me - volgens 1878;
in 1873: Neen, mannetje

67

37

was - volgens 1878; in
1873: ware

68

36

om dat - volgens 1878; in
1873: dat

69

4

van hun - volgens 1878; in
1873: hunner

69

18

van hun - volgens 1878; in
1873: hunner

69

26

en ze - volgens 1878; in
1873: en

70

25

kennen - volgens 1878; in
1873: kunnen

70

34

verwacht had - volgens
1878; in 1873: verwacht

70

34

verdiend - volgens 1878;
in 1873: verdiend had

71

4

sommige - volgens 1878;
in 1873: vele

71

11

'n eigen - volgens 1878; in
1873: eigen

71

22

van z'n - volgens 1878; in
1873: zyner
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blz. 71

r. 28

nog altyd - volgens 1878;
in 1873: me vaak al te
duidelyk

71

28

niet behoorlyk heb
afgeschud - volgens 1878;
in 1873: herinner

71

35

als halfgoden aanbidden volgens 1878; in 1873:
aanbidden als halfgoden

72

22

om by de eerste
gelegenheid z'n gemoed
te koelen - volgens 1878;
in 1873: z'n gemoed te
koelen by de eerste
gelegenheid

74

27

worden - volgens 1878; in
1873: wezen

76

37

op 'n beschonken heloot
voor ogen - volgens 1878;
in 1873: voor ogen op 'n
beschonken heloot

77

22

dat is nog - volgens 1878;
in 1873: dat is

79

19

was - volgens 1878; in
1873: ware

79

24

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

80

28

'n onregelmatigen volgens 1878; in 1873:
onregelmatigen

80

29

alsof - volgens 1878; in
1873: of

80

31

hun ware - volgens 1878;
in 1873: ware

81

36

gevels - volgens 1878; in
1873: ontbreekt

82

10

van het gas - in 1878: van
de gas; in 1873: der gas

82

13

van de lucht - volgens
1878; in 1873: der lucht

82

29

en weerstaat - volgens
1878; in 1873: weerstaat
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83

7

Gustave Doré - volgens
1878; in 1873: Doré

84

1

van de - volgens 1878; in
1873: der

84

24

botvieren kon - volgens
1878; in 1873: botvierde

84

30

niets - volgens 1878; in
1873: niet

85

20

van hun roeping - volgens
1878; in 1873: hunner
roeping

85

22

Indien al 't kwaad dat men
gewoonlyk van vorsten
verhaalt, waar is - volgens
1878; in 1873: Indien er
waarheid ligt in al 't kwade
dat men van vorsten
verhaalt

85

32

van z'n lotgenoten volgens 1878; in 1873:
zyner lotgenoten

86

8

gylieden - volgens 1878; in
1873: gy

87

14

in uw leven - volgens 1878;
in 1873: van uw leven
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blz. 87

r. 23

Niet alles staat op 't spel volgens 1878; in 1873:
ontbreekt

87

37

Zoals - volgens 1878; in
1873: Als

88

12

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

89

2

van de - volgens 1878; in
1873: der

89

15

was - volgens 1878; in
1873: ware

89

19

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

90

19

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

90

19

om iets - volgens 1878; in
1873: iets

91

6

van z'n - volgens 1878; in
1873: zyner

91

25

van deze - volgens 1878;
in 1873: dezer

92

3

voortdurend - volgens
1878; in 1873: gedurig

92

9

van z'n - volgens 1878; in
1873: zyner

92

12

zei - volgens 1878; in
1873: zeide

92

19

myn kant - volgens 1878;
in 1873: myn zyde

92

26

lint los - volgens 1878; in
1873: lint

92

27

nam - volgens 1878; in
1873: los, nam

93

1

een wezenlyk mens volgens 1878; in 1873: een
mens

93

8

is nog - volgens 1878; in
1873: is

93

22

leergierig publiek - volgens
1878; in 1873: publiek

93

32

van die - volgens 1878; in
1873: der
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94

13

afgunst - volgens 1878; in
1873: hebzucht

94

23

kenmerken - volgens 1878;
in 1873: uitmaken

94

32

van z'n rede - volgens
1878; in 1873: zyner rede

95

31

mee - volgens 1878; in
1873: mede

95

37

moed en krygskunde volgens 1878; in 1873:
ontbreekt

96

7

My dacht - volgens 1878;
in 1873: 't Kwam my voor

96

19

van onze - volgens 1878;
in 1873: uwer

96

30

ik vernam - volgens 1878;
in 1873: vernam

96

36

van de - volgens 1878; in
1873: der

98

21

van de - volgens 1878; in
1873: der

98

28

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

99

18

is nu - volgens 1878; in
1873: is

100

13

rondgezworven - volgens
1878; in 1873: gezworven
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blz. 100

r. 19

In 't buitenland natuurlyk volgens 1878; in 1873:
ontbreekt

100

22

in iets als - volgens 1878;
in 1873: in

100

29

vermyd - volgens 1878; in
1873: myd

101

14

Oberkellner - volgens
1878; in 1873: Kellner

101

35

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

102

20

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

102

28

maar een - volgens 1878;
in 1873: een

102

33

my dan juist - volgens
1878; in 1873: dan my juist

104

14

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

104

14

of me nog - volgens 1878;
in 1873: of nog

104

21

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

104

36

wezen - volgens 1878; in
1873: zyn

105

30

gemakkelyk - volgens
1878; in 1873: makkelyk

106

9

we nu maar - volgens
1878; in 1873: we

106

19

zywormen - volgens 1878;
in 1873: wormen

106

19

satynen - volgens 1878; in
1873: zyden

106

29

Overbevolking - volgens
1878; in 1873: ontbreekt

106

30

ook nog - volgens 1878; in
1873: ook

107

5

van deze - volgens 1878;
in 1873: dezer

107

5

by analogie - volgens
1878; in 1873: analogisch

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

107

10

een beetje drinkbare volgens 1878; in 1873: wat

108

18

van z'n - volgens 1878; in
1873: zyner

109

12

en dus - volgens 1878; in
1873: dus

109

21

voorby te zien - volgens
1878; in 1873: over te
slaan

109

28

z'n kollega - volgens 1878;
in 1873: den kollega

109

30

van de - volgens 1878; in
1873: der

109

31

van 'n - volgens 1878; in
1873: ener

112

19

om wélke - volgens 1878;
in 1873: welke

113

2

van de - volgens 1878; in
1873: der

113

34

vromigheid - volgens 1878;
in 1873: religiositeit

114

15

van die - volgens 1878; in
1873: dier

114

26

gerinkel - volgens 1878; in
1873: geringel

115

33

m'n wyzighedens - volgens
1878; in 1873: ontbreekt

116

3

de dames - volgens 1878;
in 1873: dames

116

6

schapen van de wereld volgens 1878; in 1873:
schapen
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blz. 116

r. 11

't Zou den schyn krygen
alsof myn - volgens 1878;
in 1873: Myn

116

12

veroordeeld waren volgens 1878; in 1873:
schynen veroordeeld

116

26

ter wereld - volgens 1878;
in 1873: der wereld

119

10

was weer - volgens 1878;
in 1873: was

120

24

ook my - volgens 1878; in
1873: my ook

120

33

hm! Misschien - volgens
1878; in 1873: misschien

121

9

werd weldra - volgens
1878; in 1873: werd

121

24

van de beide - volgens
1878; in 1873: der beide

121

31

worden er - volgens 1878;
in 1875: worden

121

35

en niet - volgens 1878; in
1873: niet

121

35

van de - volgens 1878; in
1873: der

121

38

van 'n - volgens 1878; in
1873: ener

122

4

vroegen - volgens 1878; in
1873: vraagden

122

34

van kostbare - volgens
1878; in 1873: van

123

12

van de - volgens 1878; in
1873: der

123

28

mee - volgens 1878; in
1873: mede

123

29

kan misschien - volgens
1878; in 1873: kan

123

35

en die bovendien in 't
belang der spelers-zelf is
- volgens 1878; in 1873:
ontbreekt

124

15

van onze - volgens 1878;
in 1873: onzer
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124

17

die verloren gaat - volgens
1878; in 1873: die

124

18

pogingen - volgens 1878;
in 1873: pogingen verloren
gaat

124

27

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

124

32

paroli op de - volgens
1878; in 1873: de

124

34

hy nu - volgens 1878; in
1873: hy

125

8

niet liever - volgens 1878;
in 1873: niet

126

1

de nummers - volgens
1878; in 1873: zy

126

28

weer - volgens 1878; in
1873: weder

126

33

neerkomende - volgens
1878; in 1873:
nederkomende

127

3

van - volgens 1878; in
1873: aan

127

17

gewoon zyn toeval te volgens 1878; in 1873:
toeval

127

19

biedt elk der - volgens
1878; in 1873: bieden alle

127

31

dat - volgens 1878; in
1873: omdat
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blz. 127

r. 35

taak - volgens 1878; in
1873: zaak

128

8

wilde maar - volgens 1878;
in 1873: wilde

128

11

Wy allen - volgens 1878;
in 1873: We allen

129

1

by voorkeur - volgens
1878; in 1873: ontbreekt

129

6

om het - volgens 1878; in
1873: het

129

23

nummer 32 - volgens
1878; in 1873: nummer 34

129

26

maar - volgens 1878; in
1873: doch

129

26

ga ik nu - volgens 1878; in
1873: ga ik

129

32

mooi weer - volgens 1878;
in 1873: schoon weder

129

37

Nummer 32 - volgens
1878; in 1873: Nummer 34

130

3

Twee-en-dertig - volgens
1878; in 1873:
Vier-en-dertig (tweemaal)

130

32

van 'n - volgens 1878; in
1873: ener

132

13

is dus - volgens 1878; in
1873: is

133

26

Op - volgens 1878; in
1873: Het speltarief is - op

133

27

is 't speltarief nergens volgens 1878; in 1873:
nergens

133

34

invloed van - volgens
1878; in 1873; invloed nu
van

134

7

haar dan ook - volgens
1878; in 1873: haar

134

11

misschien denken volgens 1878; in 1873:
denken zullen

134

21

zei - volgens 1878; in
1873: zeide

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

134

26

het bedrag van één volgens 1878; in 1873: een

135

17

afgetrokken, waaruit volgt
- volgens 1878; in 1873:
afgetrokken

136

9

van die - volgens 1878; in
1873: dier

136

11

zou - volgens 1878; in
1873: zoude

136

19

of - volgens 1878; in 1873:
en

137

11

van de - volgens 1878; in
1873: der

137

13

op den duur - volgens
1878; in 1873: dikwyls

137

24

men - volgens 1878; in
1873: en

137

31

het gehele tableau volgens 1878; in 1873: het
geheel tableau

138

7

alles en plein - volgens
1878; in 1873: en plein

138

11

op 2, 3, 11 en 12 - volgens
1878; in 1873: en op de elf

138

12

mises - volgens 1878; in
1873: een mise
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blz. 141

r. 1

de andere - volgens 1878;
in 1873: andere

141

19

saamgenomen - volgens
1878; in 1873:
tezaamgenomen

141

36

dan het - volgens 1878; in
1873: dan

142

18

zou - volgens 1878; in
1873: zoude

142

38

't gevolg - volgens 1878; in
1873: een gevolg

142

38

van 'n - volgens 1878; in
1873: van

144

29

van deze - volgens 1878;
in 1873: dezer

145

12

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

145

26

van deze - volgens 1878;
in 1873: dezer

145

36

vient de partir - volgens
1878; in 1873: n'y est plus

145

26

van de dame - volgens
1878; in 1873: der dame

147

1

soms anders - volgens
1878; in 1873: anders

152

6

zelf - volgens 1878; in
1873: zelve

152

10

nummers - volgens 1878;
in 1873: nummers of van
een ander nummer

152

26

Maar 't - volgens 1878; in
1873: Het

152

27

alweer - volgens 1878; in
1873: toch wel

152

27

dan - volgens 1878; in
1873: dan alweer

152

29

met het opbrengen van volgens 1878; in 1873: met

152

35

zo'n spel - volgens 1878;
in 1873: zulk spel
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153

11

altyd enige nummers vooral 1878; in 1873: enige
nummers altyd

153

26

van hun - volgens 1878; in
1873: hunner

153

37

voer... aan - volgens 1878;
in 1873: breng... by

154

11

wel heel - volgens 1878; in
1873: heel

154

21

zyn weer - volgens 1878;
in 1873: zyn

154

27

orde, waarheid - volgens
1878; in 1873: waarheid

154

33

allen - volgens 1878; in
1873: ieder

154

33

ieders - volgens 1878; in
1873: 't

154

35

van de - volgens 1878; in
1873: der

155

15

En al moge er nu
misschien - volgens 1878;
in 1873: Er moge

155

16

manier - volgens 1878; in
1873: wys

155

28

daardoor niet - volgens
1878; in 1873: niet
daardoor

156

9

navelmerk - volgens 1878;
in 1873: navelwerk
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blz. 156

r. 11

was - volgens 1878; in
1873: ware

156

21

en vooral met - volgens
1878: in 1873: met

156

23

van de stof - volgens 1878;
in 1873: der stof

156

24

die mogen en moeten volgens 1878; in 1873: die

156

28

alweer - volgens 1878; in
1873: alweder

156

34

ganse - volgens 1878; in
1873: gehele

157

12

van uw - volgens 1878; in
1873: uwer

157

13

kan wezen - volgens 1878;
in 1873: is

157

15

dit bezwaar - volgens
1878; in 1873: dit

157

26

gebroken lenden - volgens
1878; in 1873: lenden

157

30

geleden - volgens 1878; in
1873: hoger

159

2

groot gevaar - volgens
1878; in 1873: gevaar

159

12

en wel de - volgens 1878;
in 1873: de

161

1

van hun - volgens 1878; in
1873: hunner

161

17

gemoed - volgens 1878; in
1873: geldje

161

18

wetenschap tegelyk volgens 1878; in 1873:
wetenschap

161

23

gaan dank wyten - volgens
1878; in 1873: dank gaan
wyten

162

4

van de nul - volgens 1878;
in 1873: der nul

163

8

den ernstigen - volgens
1878; in 1873: den

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

163

12

weddenschap - volgens
1878; in 1873:
weddingschap

163

15

van 'n mise - volgens
1878; in 1873: ener mise

164

2

I en C - volgens 1878; in
1873: C en I

164

6

moeten afwachten volgens 1878; in 1873:
afwachten

164

8

ze na zo'n refait - volgens
1878; in 1873: ze

164

10

heeft - volgens 1878; in
1873: heeft voor zich
liggen

164

11

kaarten voor zich liggen volgens 1878; in 1873:
kaarten

164

12

waarna door - volgens
1878; in 1873: en

164

12

publiek - volgens 1878; in
1873: publiek heeft

164

13

gedaan of ‘afgenomen’
wordt - volgens 1878; in
1873: gedaan

164

33

van de - volgens 1878; in
1873: der

165

30

van 'n - volgens 1878; in
1873: ener
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blz. 166

r. 4

is 't voldoende - volgens
1878: 1873; zy het genoeg

168

5

van de salons - volgens
1878; in 1873: der salons

168

7

hem - volgens 1878; in
1873: hen

168

13

van de Bank - volgens
1878; in 1873: der Bank

168

18

weet - volgens 1878; in
1873: weet het

168

28

dezelfde hoogte - volgens
1878; in 1873: gelyke
hoogte

169

8

van die systemen - volgens
1878; in 1873: dier
systemen

169

12

maar een - volgens 1878;
in 1873: een

169

30

van de roulette - volgens
1878; in 1873: der roulette

170

3

het standpunt dat hy
behoorde in te nemen volgens 1878; in 1873: zyn
standpunt

170

11

omtrent die seriën volgens 1878; in 1873:
daarvan

170

12

Ze spelen - volgens 1878;
in 1873: Die seriën dan
spelen

170

27

juist daardoor blyk geeft
geen speler te zyn volgens 1878; in 1873:
geen speler is

171

16

van de mise - volgens
1878; in 1873: is de vraag

171

19

moet hy zich de vraag
voorleggen - volgens 1878;
in 1873: is de vraag

171

36

wordt - volgens 1878; in
1873: is het, dat
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171

36

opgewogen - volgens
1878; in 1873: wordt
opgewogen

172

3

op rood - volgens 1878; in
1873: van rood

175

10

van de tweeslagen volgens 1878; in 1873: der
tweeslagen

175

23

de winst op die - volgens
1878; in 1873: die

175

27

en welker bedrag hy dus
verliest - volgens 1878; in
1873: ontbreekt

175

31

eindelyk eens kan laten
staan - volgens 1878; in
1873: staan laat

176

4

van de - volgens 1878; in
1873: der

176

4

die elk - volgens 1878; in
1873: die

176

7

meebrengt - volgens 1878;
in 1873: medebrengt
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blz. 176

r. 15

altyd op zeker ogenblik volgens 1878; in 1873
ontbreekt

176

24

't Is hier inderdaad volgens 1878; in 1873: 't Is

177

13

niet op eenmaal - volgens
1878; in 1873: niet

177

18

stygen dan hun uitgaven volgens 1878; in 1873:
klimmen zy alsdan

177

19

ze bereiken - volgens
1878; volgens 1873:
bereiken

178

1

van de - volgens 1878; in
1873: der

178

9

niet onlogisch - volgens
1878; in 1873: logisch

178

25

zou - volgens 1878; in
1873: zoude

178

25

door paroli, dit is - volgens
1878; in 1873: door

178

30

van één - volgens 1878; in
1873: ener

180

8

alweer - volgens 1878; in
1873: alweder

180

25

in de toepassing deze volgens 1878; in 1873: de
toepassing dezer

180

32

waarover - volgens 1878;
in 1873: waarvan

181

2

trachten - volgens 1878; in
1873: even

181

4

te brengen - volgens 1878;
in 1873: brengen

181

9

van die - volgens 1878; in
1873: dier

181

16

en evenveel keren volgens 1878; in 1873: met

181

16

winst behaald - volgens
1878; in 1873: winst

181

22

laat, geheel - volgens
1878; in 1873: laat

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

182

19

't geen wel bewyst dat ze
- volgens 1878; in 1873: 't
geen

183

2

in één coup dekken volgens 1878; in 1873:
dekken

183

14

Geen enkele - volgens
1878; in 1873: Geen

183

22

Hélas, zeide hy - volgens
1878: in 1873: Hélas

183

33

zou - volgens 1878; in
1873: zoude

183

34

zei - volgens 1788; in
1873: zeide

184

9

over een ‘Opperwezen’ uit
- volgens 1878; in 1873:
uit, over een ‘Opperwezen’

186

20

getal te gebruiken volgens 1878; in 1873:
getal

187

4

even en oneven - volgens
1878; in 1873: evene en
onevene

187

5

even - volgens 1878; in
1873: evene

187

12

of hy geregeld - volgens
1878; in 1873: geregeld

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

702

blz. 187

r. 26

zou - volgens 1878; in
1873: dan, zou

188

16

de door de Bank - volgens
1878; in 1873: de, tot het
noteren, door de

188

36

voor waarschynlyker volgens 1878; in 1873: als
waarschynlyker

188

37

te houden dan 'n andere volgens 1878; in 1873: den
anderen aan te nemen

189

1

van de - volgens 1878, in
1873: der

189

17

van die - volgens 1878; in
1873: dier

191

31

alweer - volgens 1878; in
1873: alweder

192

31

in dit geval: twee - volgens
1878; in 1873: twee

195

1

en wel om - volgens 1878;
in 1873: om

196

2

neerkomt op - volgens
1878; in 1873: ontbreekt

196

4

blykt - volgens 1878; in
1873: is, blykt

196

13

dat 'n koopman er groot
belang by - volgens 1878
in 1873: welk belang het
voor een koopman

197

7

schets - volgens 1878; in
1873: uitlegging

197

14

dat het overbodige moeite
wezen zou - volgens 1878;
in 1873: dat

197

15

te verbergen - volgens
1878; in 1873: niet behoeft
verborgen te houden

197

29

bestaan - volgens 1878; in
1873: bestaat

198

6

En nog - volgens 1878; in
1873: Nog

198

9

zo ongeveer tien - volgens
1878; in 1873: tien
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198

23

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

198

38

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

199

8

natuurlyk - volgens 1878;
in 1873: ontbreekt

199

20

flink z'n geld - volgens
1878; in 1873: flink

199

21

kleuren van de groene tafel
- volgens 1878; in 1873:
kleuren

199

33

van de - volgens 1878; in
1873: der

200

9

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

200

27

van dezulken - volgens
1878; in 1873: derzulken

201

1

ons - volgens 1878; in
1873: 't ons

201

2

haar eenmaal - volgens
1878; in 1873: haar

201

7

van de tabaksvrouw volgens 1878; in 1873: der
tabaksvrouw

201

18

de sjaal viel af - volgens
1878; in 1873: ontbreekt
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blz. 201

r. 28

zich opeens - volgens
1878; in 1873: zich

202

12

Als vragend om wat
opheldering stak het volgens 1878; in 1873: Het
stak

202

13

wyzer - volgens 1878; in
1873: wyzer, als vragend
om wat opheldering

202

16

zeven - volgens 1878; in
1873: en zeven

202

35

van kleingeestigheid
getuigen - volgens 1878;
in 1873: getuigen van
kleingeestigheid

203

10

een triumf - volgens 1878;
in 1873: triumf

205

18

zeide hy - volgens 1878; in
1873: ontbreekt

206

2

't minachten - volgens
1878; in 1873: de
minachting

206

3

van wat daarbinnen
voorvalt rechtvaardigen
zou - volgens 1878; in
1873: rechtvaardigen zou
van wat daarbinnen
voorvalt

206

24

van de dwaling - volgens
1878; in 1873: der dwaling

206

31

door stipte - volgens 1878;
in 1873: door

206

34

Speelbank - volgens 1878;
in 1873: Bank

207

3

dat juist - volgens 1878; in
1873: dat

207

6

van de Bank - volgens
1878; in 1873: der Bank

207

14

van de - volgens 1878; in
1873: der

207

24

van deze - volgens 1878;
in 1873: dezer
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207

33

1110 - volgens 1878; in
1873: 111

207

33

Stellen wy - volgens 1878;
in 1873: Wy stellen

208

11

moet de - volgens 1878; in
1873: moet

208

16

verhoudingen - volgens
1878; in 1873: verhouding

208

21

van de Bank - volgens
1878; in 1873: der Bank

208

26

verzekerd is - volgens
1878; in 1873: zeker is

208

29

een speler, die - volgens
1878; in 1873: die

208

37

kroeg - volgens 1878; in
1873: restauratie

209

10

zich eensklaps - volgens
1878; in 1873: zich

209

23

die speler in zyn
winstperiode - volgens
1878; in 1873: deze

209

26

gecoupeerd en gelegd volgens 1878; in 1873: en
gelegd

209

34

talryke - volgens 1878; in
1873: talloze
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blz. 210

r. 37

gezet had - volgens 1878;
in 1873: zette

211

36

aan - volgens 1878; in
1873: in

212

2

of 't - volgens 1878; in
1873: of

212

4

moeten worden - volgens
1878; in 1873: worden

212

6

van zo'n - volgens 1878; in
1873: der

212

19

juist dit - volgens 1878; in
1873: dit

212

20

als - volgens 1878; in
1873: tot

212

20

voorgesteld, en terecht! volgens 1878; in 1873:
gemaakt

213

13

maar zelden - volgens
1878; in 1873: niet

213

15

vordert - volgens 1878; in
1873: vordert zekere
inspanning en

213

16

zyn, en zekere inspanning
- volgens 1878; in 1873:
zyn

213

17

gewoonlyk meent - volgens
1878; in 1873: meent

213

17

van de - volgens 1878; in
1873; der

213

36

Dan eerst - volgens 1878;
in 1873: Dan

214

5

eens - volgens 1878; in
1873: eenmaal

214

11

onverwacht - volgens
1878; in 1873: plotseling

214

15

neer - volgens 1878; in
1873: neder

214

27

zo'n deun - volgens 1878;
in 1873: een deun

214

37

blyk geeft zich daarmee volgens 1878; in 1873: zich
daarmee schynt
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215

6

wordt door opsomming van
de - volgens 1878; in 1873:
leidt de optelling der

215

8

de juiste - volgens 1878; in
1873: tot juiste

215

8

huwelyk bevorderd (Idee
182) - volgens 1878; in
1873: huwelyk

215

27

en wel met - volgens 1878;
in 1873: met

216

1

En als ik tot verzwakt volgens 1878; in 1873:
Indien ik dus m'n stelling
betogen wil door
voorbeelden, zou ikzelf die
moeten kiezen, en dit
verzwakt den indruk

217

32

Ingestorte tot overledenen
- volgens 1878; in 1873:
kalk, steen en ingestorte
aardheuvels

218

2

Om zich tot porselein volgens 1878; in 1873: Hy
had
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blz. 218

r. 20

van zyn - volgens 1878; in
1873: zyner

218

22

hem landaard - volgens
1878; in 1875: hem
perioden uit de
geschiedenis, landaard

218

23

ja hele perioden uit de
geschiedenis toe te roepen
- volgens 1878; in 1873:
toe te roepen

219

16

Alzo: - volgens 1878; in
1873: ontbreekt

219

26

van inspanning jagen volgens 1887; in 1873:
jagen van inspanning

219

26

Ook verbeelden velen zich
blyken van
deugdzaamheid te geven
door 't mooi-vinden van
zulke vertogen. - volgens
1878; in 1873: ontbreekt

220

3

heel - volgens 1878; in
1873: zeer

220

14

van de nieuwheid - volgens
1878; in 1873: der
nieuwheid

220

37

van de - volgens 1878; in
1873: zyner

220

37

waarmee hy - volgens
1878; in 1873: die

220

38

van de - volgens 1878; in
1873: der

221

21

de zonderlinge zeden van
't hollandse volk - volgens
1878; in 1873: het hollands
volkskarakter

221

23

dat tevens 'n helder licht
verspreidde - volgens
1878; in 1873: dat me
tevens licht gaf in 't duister
vraagstuk

222

24

was - volgens 1878; in
1873: ware
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222

27

voor betrekkelyk weinig
geld - volgens 1878; in
1873: ontbreekt

223

8

immers reeds - volgens
1878; in 1873: reeds

223

25

die ander - volgens 1878;
in 1873: dit ander

224

19

van de balans - volgens
1878; in 1873: der balans

224

34

door den kleinen - volgens
1878; in 1873: door

225

6

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

225

8

u dan - volgens 1878; in
1873: u

225

15

weer - volgens 1878; in
1873: weder

225

28

van de grens - volgens
1878; in 1873: der grens

225

29

was niet anders dan volgens 1878; in 1873: was

226

1

molen, mannetje - volgens
1878; in 1873: molen

226

7

en nu om mynentwil volgens 1878; in 1873: en

228

4

In gouden munt worden
geen andere stukken volgens 1878; in 1873: Als
goud worden niet
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blz. 228

r. 24

byna altyd - volgens 1878;
in 1873: gewoonlyk

228

32

van m'n - volgens 1878; in
1873; myner

229

2

van de - volgens 1878; in
1873: der

229

15

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

229

22

hollandse ridderlykheid volgens 1878; in 1873:
ridderlykheid

229

23

party te trekken - volgens
1878; in 1873: 't party
trekken

228

28

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

228

36

in de wereld, dat - volgens
1878; in 1873: dat

228

36

meer sprak - volgens 1878;
in 1873: sprak

230

1

om haar - volgens 1878; in
1873: haar

230

20

zy reeds lang - volgens
1878; in 1873: zy

230

26

noch zelfs - volgens 1878;
in 1873: of zelfs

230

27

haar niet in den schoot volgens 1878; in 1873: niet
in haar schoot

231

32

We hopen de plechtigheid
by te wonen, en zullen volgens 1878; in 1873: We
zullen er by zyn, en

231

36

yourself - volgens 1878; in
1873: you

232

9

haar best te doen - volgens
1878; in 1873: zich te
beyveren

233

3

van de driehonderd volgens 1878; in 1873: der
honderde

233

5

genot - volgens 1878; in
1873: genoegen
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233

7

ik noem 't - volgens 1878;
in 1873: 't is

233

12

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

233

23

toch hebt ge hem zo
verkeerd ingelicht? volgens 1878; in 1873:
zeidet ge dat

234

9

zouden vertalen - volgens
1878; in 1873: vertalen

234

32

den duim - volgens 1878;
in 1873: 'n duim

234

37

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

235

8

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

235

10

vroeg-i - volgens 1878; in
1873: vraagd-i

235

10

weer - volgens 1878; in
1873: weder

235

22

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

235

27

van de - volgens 1878; in
1873: der

235

31

van den schoenmaker volgens 1878; in 1873: des
schoenmakers
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blz. 235

r. 34

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

236

11

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

236

14

Wat vroeger of wat later volgens 1878: in 1873:
Voor of na

236

26

kleine huishoudelyke volgens 1878; in 1873:
kleine

236

31

vinden we niet overal
elders - volgens 1878; in
1873: overal elders vinden
we

236

33

't leven en de wereld volgens 1878; in 1873: de
wereld

236

36

juist ook - volgens 1878; in
1873: ook

237

3

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

237

22

myn gnomen my iets over
haar toestand meedeelden
- volgens 1878; in 1873: de
mededeling myner gnomen

238

11

in ogenblikken van volgens 1878; in 1873: in

238

27

seriën van vijf - volgens
1878; in 1873: van vyf

238

34

van de - volgens 1878; in
1873: der

239

9

't zal eindelyk - volgens
1878: in 1873; 't zal

240

6

hem zeker - volgens 1878;
in 1873: hem

240

11

van z'n - volgens 1878; in
1873: zyner

240

23

zeer laag - volgens 1878;
in 1873: laag

240

30

onherroepelyk beslist volgens 1878; in 1873:
beslist
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241

6

kaarten had - volgens
1878; in 1873: had

241

7

zou dezen keer - volgens
1878; in 1873: zou

241

24

't was immers - volgens
1878; in 1873: 't was

244

16

dat in gnomentaal volgens 1878; in 1873: dat

244

17

niet recht - volgens 1878;
in 1873: niet

245

3

van de - volgens 1878; in
1873: der

245

8

weer - volgens 1878; in
1873: weder

245

9

van de - volgens 1878; in
1873: der

245

14

waarvan dan - volgens
1878; in 1873: waarvan

245

19

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

245

29

voor zich neer - volgens
1878; in 1873: voor zich

246

11

van de - volgens 1878; in
1873: der

247

36

encore ce coup - volgens
1878; in 1873: ce coup

248

3

een heel - volgens 1878;
in 1873: een
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blz. 248

r. 18

Madame c'est incroyable volgens 1878; in 1873:
ontbreekt

248

23

plaats geven aan de
opmerking - volgens 1878;
in 1873: de opmerking
plaats geven

249

1

'n geluid dat - volgens
1878; in 1873: die

249

1

voorspelling - volgens
1878; in 1873: uitdrukking

249

2

en 'n ademhaling na 't volgens 1878; in 1873: en
't

249

13

van de - volgens 1878; in
1873: der

250

5

van de - volgens 1878; in
1873: der

250

19

terstond na - volgens 1878;
in 1873: na

250

22

kunnen verlaten - volgens
1878; in 1873: verlaten

250

33

serie - volgens 1878; in
1873: taille

251

8

was er nu - volgens 1878;
in 1873: was er

251

26

hebben... horen bestellen
- volgens 1878; in 1873:
hoorden... bestellen

252

1

begreep wel - volgens
1878; in 1873: begreep

252

9

stikten haar - volgens
1878; in 1873: stikten

252

13

het kaartje waarop de
vorige geprikt stond volgens 1878; in 1873: het
geprikte kaartje der vorige

252

21

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

252

33

harkje - volgens 1878; in
1873: râteau

252

33

de râteau - volgens 1878;
in 1873: 't harkje
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252

38

en dat alweer voor rood! volgens 1878; in 1873:
ontbreekt

253

3

dominera cette fois volgens 1878; in 1873:
dominera

253

17

te houden by de
kaartentafel - volgens
1878; in 1873: te houden

253

30

niet gegolden had volgens 1878; in 1873: nul
geweest was

253

31

voelde zich - volgens 1878;
in 1873: was

254

2

maar voor - volgens 1878;
in 1873: voor

254

3

van de - volgens 1878; in
1873: der

254

20

Want: ‘Rouge perd!’ riep
nu de croupier - volgens
1878; in 1873: ‘Rouge
perd!’

254

26

van de - volgens 1878; in
1873: der

254

29

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde
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blz. 255

r. 30

lyfwacht van gnoompjes volgens 1878; in 1873:
lyfwacht

256

36

zat nog altyd - volgens
1878; in 1873: zat

256

7

zo onbarmhartig - volgens
1878; in 1873: zo

256

18

van de - volgens 1878; in
1873: der

256

21

Wy gnomen houden daar
boek van - volgens 1878;
in 1873: ontbreekt

256

23

Geslaagd is ze, maar... wie
- volgens 1878; in 1873:
Wie

257

2

weer - volgens 1878; in
1873: weder

257

2

wy een der roulette-tafels
- volgens 1878; in 1873:
we de roulet

257

7

vroeg - volgens 1878; in
1873: vraagde

258

17

laten zich - volgens 1878;
in 1873: nemen

258

17

van de Bank aanleunen volgens 1878; in 1873: der
Bank aan

258

18

om toch vooral tot
versmaad hebben volgens 1878; in 1873:
ontbreekt

258

22

wettig toekomt - volgens
1878; in 1873: toekomt

258

25

toch zou men - volgens
1878; in 1873: men zou

258

29

by 't roulettespel - volgens
1878; in 1873: op de roulet

259

5

dan ook zelden - volgens
1878; in 1873: zelden

259

11

dikwyls - volgens 1878; in
1873: gewoonlyk

259

14

van de - volgens 1878; in
1873: der
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259

20

'n publieke vrouw - volgens
1878; in 1873: publieke
vrouwen

259

32

getuige van dat - volgens
1878; in 1873: aan 't

259

33

ik 't af - volgens 1878; in
1873: ik ze af

259

33

of ooit - volgens 1878; in
1873: of ze ooit

259

34

vond in dat gekibbel volgens 1878; in 1873:
opleverden

259

35

kan 't in - volgens 1878; in
1873: kunnen ze in

259

37

waarschynlyk om - volgens
1878; in 1873: om

259

38

van 'n - volgens 1878; in
1873: ener

260

1

krantje - volgens 1878; in
1873: Courantje

260

4

in de wereld had
rondgekeken - volgens
1878; in 1873: had
rondgezien in de wereld
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blz. 260

r. 14

toch niet - volgens 1878;
in 1873: niet

260

18

van de - volgens 1878; in
1873: der

260

21

aktiëngenootschappen volgens 1878; in 1873:
ontbreekt

260

26

van de - volgens 1878; in
1873: der

260

27

naar huis - volgens 1878;
in 1873: naar hun woning

260

36

men - volgens 1878; in
1873: men wel

261

2

van de - volgens 1878; in
1873: der

261

8

's morgens tot hun grote
verbazing zich - volgens
1878; in 1873: zich 's
morgens

261

12

waarvan 't bespieden volgens 1878; in 1873: die

261

26

van 'n - volgens 1878; in
1873: ener

262

19

van hun - volgens 1878; in
1873: hunner

262

23

geldstuk - volgens 1878; in
1873: stuk

262

25

comment m'sieur - volgens
1878; in 1873: ontbreekt

262

29

had enige moeite om hem
uit te leggen - volgens
1878; in 1873: moest het
hem uitleggen

262

38

enig blyk - volgens 1878;
in 1873: blyk

263

14

heel - volgens 1878; in
1873: aardig

263

26

van de - volgens 1878; in
1873: der

263

33

het - volgens 1878; in
1873: het op de
aangewezen kleur
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263

34

op de aangewezen kleur,
dat - volgens 1878; in
1873: dat

264

2

daar - volgens 1878; in
1873: daar nu toch

264

28

bliksemafleider - volgens
1878; in 1873:
donderafleider

264

29

aan de stam van - volgens
1878; in 1873: aan

265

6

van zyn - volgens 1878; in
1873: zyner

265

8

het er op toe te leggen
onzen erfenisjager volgens 1878; in 1873:
onzen jager

265

9

goed onder schot te
brengen - volgens 1878; in
1873: onder schot te willen
brengen

265

26

tot het zoveel als ‘dief’
beduidde - volgens 1878;
in 1873: ontbreekt

265

34

van de - volgens 1878; in
1873: der

266

13

omdat ieder begrypt dat volgens 1878; in 1873:
omdat
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blz. 266

r. 19

juist op - volgens 1878; in
1873: op

268

7

van de - volgens 1878; in
1873: der

268

25

van z'n - volgens 1878; in
1873: zyner

270

7

één fatsoen, één soliditeit,
één P.G., één deugd volgens 1878; in 1873: één
deugd

270

37

maar karaktervol najagen
van uw - volgens 1878 in
1873: vervolgen uwer

271

8

van de zaal - volgens
1878; in 1873: der zaal

271

32

den overmatigen
huwelykszegen - volgens
1878; in 1873: 't overmatig
huwelyksgeluk

272

14

fatsoenlyk in wettig
huwelyk - volgens 1878; in
1873: fatsoenlyk

273

2

zoals - volgens 1878; in
1873: als

273

38

prae- en suffixen - volgens
1878; in 1873: en suffixen

274

1

moeite om - volgens 1878;
in 1873: moeite

274

3

lastig - volgens 1878; in
1873: moeilyk

274

18

om behoorlyk - volgens
1878; in 1873: behoorlyk

274

29

als men ze vergelykt by volgens 1878; in 1873: by

275

13

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

275

24

pleit - volgens 1878; in
1873: prouveert

278

23

ze. Maar ge - volgens
1878; in 1873: het mens.
Ge

279

18

zyn weer - volgens 1878;
in 1873: zyn
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280

25

menigvuldige
ridderschappen - volgens
1878; in 1873:
ridderschappen

281

8

worden van - volgens
1878; in 1873: worden

282

8

tevens zoekt hy - volgens
1878; in 1873: hy zoekt

282

31

allerlei vreemdelingen tot
Hollanders incluis volgens 1878; in 1873: de
Hollanders

283

14

weer even - volgens 1878;
in 1873: weer

285

8

zouden kunnen bestaan volgens 1878; in 1873:
bestaan kunnen

286

12

en juist die kennis heb ik volgens 1878; in 1873: Ik
heb dit

286

21

aan u af te doen - volgens
1878; in 1873: aan u

287

13

uw eigen - volgens 1878;
in 1873: uw

287

33

Lezen doe ik - volgens
1878; in 1873: Ik lees
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blz. 288

r. 4

door - volgens 1878; in
1873: leed aan

288

4

kiespyn of kramp gekweld
werd - volgens 1878; in
1873: kiespyn

288

35

van m'n - volgens 1878; in
1873: myner

289

5

heel - volgens 1878; in
1873: zeer

289

7

d'azur en d'or - volgens
1878; in 1873: d'or

279

13

van de - volgens 1878; in
1873: der

290

10

zie, en daarom - volgens
1878; in 1873: zie

290

19

met een éérste millioen
aanvangen - volgens 1878;
in 1873: beginnen met 'n
páár millioenen

292

20

worden - volgens 1878; in
1873: zyn

290

22

slechts zo - volgens 1878;
in 1873: zo

290

32

Zoals - volgens 1878; in
1873: Als

291

2

toch niet - volgens 1878;
in 1873: niet

291

28

Was dát nu - volgens
1878; in 1873: Was dat

293

28

Kerel, waar - volgens
1878; in 1873: Waar

294

2

hier niets - volgens 1878;
in 1873: niets

294

11

Nauwlyks - volgens 1878;
in 1873: Nauw

295

5

'n ouderwets - volgens
1878; in 1873: 'n

295

14

veroorloofd hadden volgens 1878; in 1873:
veroorloofden

295

28

En ziedaar - volgens 1878;
in 1873: Ziedaar
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296

5

als - volgens 1878; in
1873: wanneer

296

7

Ik boog - volgens 1878; in
1873: En ik boog

296

24

gezegd, riep ik - volgens
1878; in 1873: gezegd

298

16

byzonder vreemd - volgens
1878; in 1873: vreemd

299

27

alweer niet - volgens 1878;
in 1873: niet

299

36

Hm, zei m'n geleidster volgens 1878; in 1873: Hm

300

7

van - volgens 1878; in
1873: aan

300

31

Idee 952 - volgens 1878;
in 1873: Idee 589

301

5

poëzie - volgens 1878; in
1873: poëzy (ook r. 6)

301

19

Idee 1086 - volgens 1878;
in 1873: Ideeën VI, blz. 15

301

25

de zonderlinge - volgens
1878; in 1873: de

305

15

van den vyand - volgens
1878; in 1873: des vyands

306

24

Krygen we nooit een volgens 1878; in 1873: Is
er geen
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blz. 308

r. 18

van 'n - volgens 1878; in
1873: ener

308

18

Etymologisch tot onze volgens 1878; in 1873:
ontbreekt

308

29

grandioze plannen volgens 1878; in 1873:
plannen

308

33

staat hy - volgens 1878; in
1873: staat

310

17

van 'n - volgens 1878; in
1873: ener

311

11

vlak naast - volgens 1878;
in 1873: naast

311

28

er niet toe - volgens 1878;
in 1873: daartoe niet

312

20

wegliepen of zich - volgens
1878; in 1873: zich

312

28

berekening - volgens 1878;
in 1873: opgave

315

36

van de - volgens 1878; in
1873: der

316

9

den ernstigen wil - volgens
1878; in 1873: den wil

316

25

ze dus - volgens 1878; in
1873: ze

318

7

Dit doet niet terzake volgens 1878; in 1873:
ontbreekt

318

13

van de bank - volgens
1878; in 1873: der bank

320

14

ik tot nog toe - volgens
1878; in 1873: ik

322

28

beletten zou - volgens
1878; in 1873: belet

323

19

maar zeer - volgens 1878;
in 1873: zeer

323

28

ze onlangs - volgens 1878;
in 1873: ze

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

714

Divagatiën over zeker soort van liberalismus
Geschreven in de zomer van 1870; nimmer voltooid. Gepubliceerd Juli, Augustus
en September 1870 in: Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van
Nederlandsche letterkundigen, onder redactie van D.F. Tersteeg. (Platen naar
oorspronkelijke teekeningen) Tweede deel. Amsterdam, J.C. Loman Jr. 1870, blz.
243-260, blz. 405-432; en Derde deel blz. 95-108. De tekst is gezet in twee
lettertypen, groot voor het doorgaande betoog, en klein voor de tussengevoegde
uitweidingen.
Blijkens mededeling van Multatuli (zie bijv. deel IV, blz. 587) heeft de auteur alléén
van het eerste hoofdstuk drukproeven ontvangen. De twee andere, door hem niet
gecorrigeerde hoofdstukken worden inderdaad ontsierd door talrijke, waaronder
volstrekt zinstorende fouten. Ook komen een twaalftal regels in vrijwel gelijke vorm
tweemaal voor (vlg. blz. 358 en 368).
De medewerking aan Nederland werd niet voortgezet.
Afgedrukt overeenkomstig de enige publicatie, maar zonder onderscheid te maken
tussen de twee lettertypen; voorts met verbetering van vele kleine drukfouten en
met de navolgende wijzigingen:
blz. 346

r. 5

naar waarheid - in Ned.:
haar waarheid

347

2

zich - in Ned.: niet

347

12

beste - in Ned.: beide

348

8

velen - in Ned.: velen zich

349

24

sleets - in Ned.: slecht

352

33

Waarlyk - in Ned.:
insgelyks

357

16

hoefde - in Ned.: hoofd

363

38

kritieke - in Ned.: kritische

372

3

commanditair - in Ned.:
commandiet

379

14

barden - in Ned.: baryten

381

35

nietige - in Ned.: nuttige
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Nog eens: vrye arbeid in Nederlands-Indië
Gedeeltelijk geschreven te Keulen in December 1867, met directe politieke
bedoelingen ten aanzien van minister Rochussen; voortgezet te Gustavsburg in
October 1870 en voltooid te Wiesbaden in de eerste week van November 1870.
Uitgegeven in December 1870:
Nog-eens Vrye-Arbeid in Nederlandsch-Indië, door Multatuli. Delft, J. Waltman,
Jr. 1870.
Herdrukt: Nog-eens Vrye-Arbeid in Nederlandsch-Indie door Multatuli - Tweede,
door den auteur herziene, druk - Purmerende J. Muusses & Co 1882.
Deze herziening betreft bijna alleen de stijl; het aantal noten is vermeerderd.
Afgedrukt overeenkomstig de editie-1870, behoudens de navolgende varianten:
blz. 387

r. 3

zoals - volgens 1882; in
1870: als

387

17

dievelings - volgens 1882;
in 1870: niet erkend

387

23

minachting - volgens 1882;
in 1870: dédain

388

15

myn aanklacht - volgens
1882; in 1870: zyn
aanklacht

389

26

van die brochure - volgens
1882; in 1870: dier
brochure

391

15

lotelingen - volgens 1882;
in 1870: conscrits

391

18

inderdaad - volgens 1882;
in 1870: zeer

391

29

van myn - volgens 1882;
in 1870: myner

391

33

te stellen - volgens 1882;
in 1870: stellen

391

34

Evenals - volgens 1882; in
1870: Als

392

33

Men zou - volgens 1882;
in 1870: Men zoude

392

37

Ik zou - volgens 1882;
1870: Ik zoude

393

19

wezen - volgens 1882; in
1870: zyn

394

19

Landeigenaars - volgens
1882; in 1870: Een
landeigenaar
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blz. 394

r. 19

of bewoners - volgens
1882; in 1870: de
bewoners

394

23

niet beschermd - volgens
1882; in 1870: niet, buiten
hun weten, beschermd

394

24

Men zou - volgens 1882;
in 1870: Men zoude

394

31

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

395

22

Ik zou - volgens 1882; in
1870: Ik zoude

395

33

slechts - volgens 1882; in
1870: alweder

395

38

Hy is - volgens 1882; in
1870: en is

396

18

verheffen - volgens 1882;
in 1870: releveren

396

22

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

396

28

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

396

34

herhaling van de proef volgens 1882; in 1870:
herhaling

397

4

kon - volgens 1882; in
1870: kan

397

19

feitelyk - volgens 1882; in
1870: inderdaad

397

26

zou voorzeker - volgens
1882; in 1870: zoude

397

32

bestendigd - volgens 1882;
in 1870: gevestigd

398

16

werd gevonden - volgens
1882; in 1870: zich bevond

398

18

over 't algemeen - volgens
1882; in 1870: in 't
algemeen

398

21

zelfs zou men - volgens
1882; in 1870: zoude zelfs

398

23

had - volgens 1882; in
1870: hadde
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398

34

schryft voor - volgens
1882; in 1870: brengt
mede

399

2

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

399

4

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

399

7

kan - volgens 1882; in
1870: zou

399

10

van zyn - volgens 1882; in
1870: zyner

399

26

ten kwade - volgens 1882;
in 1870: kwalyk

399

28

Zou - volgens 1882; in
1870: Zoude

399

33

geheel vervallen zy nooit volgens 1882; in 1870:
doch vervallen nooit
geheel

400

4

heeft slechts - volgens
1882; in 1870: heeft

400

18

vloeit voor de landzaten volgens 1882; in 1870:
vloeit

400

31

van onze - volgens 1882;
in 1870: onzer

401

1

van die - volgens 1882; in
1870: dier

401

18

den zogenaamden; volgens 1882; in 1870: den
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blz. 401

r. 27

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

401

32

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

401

33

religie - volgens 1882; in
1870: godsdienst

402

8

toch - volgens 1882; in
1870: echter

402

21

hen die zich Liberalen
noemen - volgens 1882; in
1870: de
zich-noemende-liberalen

403

25

van de - volgens 1882; in
1870: der

403

34

was de heer Van Hoëvell,
een man - volgens 1882;
in 1870: was een man

403

38

Evenals - volgens 1882; in
1870: Als

404

21

Europeanen - volgens
1882; in 1870: Europeeërs

404

31

nachtmerrie - volgens
1882; in 1870: cauchemar

405

18

had ik recht - volgens
1882; in 1870: had ik het
recht

405

19

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

405

26

instructie - volgens 1882;
in 1870: instructiën

405

31

waarom men my
tegenwerkte, voorby volgens 1882; in 1870:
voorby, waarom men my
tegenwerkte

406

28

Ik wenste dat boek niet
geschreven te hebben volgens 1882; in 1870: Dat
boek ware liever
ongeschreven gebleven

406

32

van de wet - volgens 1882;
in 1870: der wet
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36

zich daarginder - volgens
1882; in 1870: zich

408

14

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

408

18

van de woorden - volgens
1882; in 1870: der
woorden

408

33

door zyn religieus ontzag
voor de autochthone
Hoofden - volgens 1882;
in 1870: door het

408

34

te maken - volgens 1882;
in 1870: maken

408

34

doel - volgens 1882; in
1870: doel, van zyn
religieus ontzag voor de
autochthone Hoofden

409

5

van een regeringssysteem
- volgens 1882; in 1870:
ener regeringswyze

409

6

door niemand onbillyk volgens 1882; in 1870:
billyk

409

38

tegemoetkoming - volgens
1882; in 1870: défrayering

410

1

genoodzaakt zyn - volgens
1882; in 1870: behoren
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blz. 410

r. 7

stellen - volgens 1882; in
1870: stelt

410

9

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

410

10

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

410

13

van die - volgens 1882; in
1870: dier

410

14

door - volgens 1882; in
1870: voor

410

17

van de Inca's - volgens
1882; in 1870: der Inca's

410

2

vergenoegde met - volgens
1882; in 1870:
vergenoegde

411

8

zou ik - volgens 1882; in
1870: zoude ik

411

11

zichzelf - volgens 1882; in
1870: zichzelve

411

20

van de - volgens 1882; in
1870: der

411

35

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

412

2

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

412

12

van den Javaan - volgens
1882; in 1870: des
Javaans

413

16

Zou men - volgens 1882;
in 1870: Zoude men

413

33

aan de - volgens 1882; in
1870: der

413

37

Inderdaad - volgens 1882;
in 1870: Indedaad

414

7

zoals - volgens 1882; in
1870: als

414

30

en deze boven - volgens
1882; in 1870: boven

415

21

heeft nu eenmaal - volgens
1882; in 1870: heeft

415

37

Javaanse - volgens 1882;
in 1870: Javase
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416

6

zou men - volgens 1882;
in 1870: zoude men

416

10

vraagt men - volgens 1882;
in 1870: antwoordt men

416

13

Dit zou - volgens 1882; in
1870: Dit zoude

416

18

van de wet - volgens 1882;
in 1870: der wet

416

22

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

416

22

losmaken - volgens 1882;
in 1870: oplossen

417

25

van de autoriteit - volgens
1882; in 1870: der
autoriteit

417

27

zonder daartoe - volgens
1882; in 1870: zonder

417

34

juist omdat - volgens 1882;
in 1870: indien

417

34

mag men - volgens 1882;
in 1870: mag men dan

417

36

niet wegwerpen - volgens
1882; in 1870:
wegwerpen?

418

3

van de Hoofden - volgens
1882; in 1870: der Hoofden

418

34

van de - volgens 1882; in
1870: der
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blz. 419

r. 20

onderhoudt - volgens
1882; in 1870: zorgt voor

419

23

van die - volgens 1882; in
1870: dier

419

24

suikerriet en koffiebomen
- volgens 1882; in 1870:
koffie- en suikerriet

419

33

Zonder - volgens 1882; in
1870: De Wedono zoude,
zonder

419

35

wordt, zou de Wedono niet
- volgens 1882; in 1870:
wordt, niet

420

17

zou men - volgens 1882;
1870: zoude men

421

11

zou hy - volgens 1882;
1870: zoude hy

421

27

Doch, hoor ik zeggen, niet
- volgens 1882; in 1870:
Doch niet

421

33

van de - volgens 1882; in
1870: der

422

2

inspektie-reis - volgens
1882; in 1870:
inspectiereize

422

15

in delicatesse - volgens
1882; in 1870: de
delicatesse

422

16

Europa - volgens 1882; in
1870: in Europa

423

12

bezigheden van de
landbouw - volgens 1882;
in 1870:
landbouw-bezigheden

424

4

te willen maken - volgens
1882; in 1870: te maken

424

20

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

424

33

zou zyn - volgens 1882; in
1870: zoude zyn

425

1

meegedeeld - volgens
1882; in 1870:
medegedeeld
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426

8

van de publieke zaak volgens 1882; in 1870: der
publieke zaak

426

27

om 't - volgens 1882; in
1870: zich en 't

427

6

door de Regering niet
gewenst werd - volgens
1882; in 1870: der
Regering niet aangenaam
was

427

17

waarmee - volgens 1882;
in 1870: waarmede

427

28

twintig millioen - volgens
1882; in 1870: veertien
millioen

427

35

zou men - volgens 1882;
in 1870: zoude men

429

28

vruchten - volgens 1882;
in 1870: vrucht

429

32

daarmee - volgens 1882;
in 1870: daarmede

430

14

zou - volgens 1882; in
1870: zoude
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blz. 430

r. 17

zou zich - volgens 1882; in
1870: zoude zich

430

22

zou - volgens 1882; 1870:
zoude

430

36

van de kwestie - volgens
1882; in 1870: der kwestie

432

3

Ze kan - volgens 1882; in
1870: en kan

432

14

zichzelf - volgens 1882; in
1870: zich

432

35

Dit zou - volgens 1882; in
1870: Dit zoude

432

37

immers - volgens 1882; in
1870: toch

433

1

Al kon hy - volgens 1882;
in 1870: Al konde hy

433

8

zou men - volgens 1822;
in 1870: zoude men

433

22

maar had - volgens 1882;
in 1870: hadde

434

11

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

434

29

werkt - volgens 1882; in
1870: werkte

435

15

lonenden afzet - volgens
1882; in 1870: lonend
debouché

435

16

zou niet - volgens 1882; in
1870: zoude

435

17

hoger - volgens 1882; in
1870: niet hoger

435

21

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

436

4

vermoordhad - volgens
1882; in 1870: vermoordde

436

12

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

436

22

zieken ook - volgens 1882;
in 1870: ontbreekt

436

28

raakt - volgens 1882; in
1870: geraakt
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436

30

zou hy - volgens 1882; in
1870: zoude hy

436

34

gevolg nog - volgens 1882;
in 1870: gevolg

438

4

te doen kennen - volgens
1882; in 1870: op te geven

438

7

van de winsten - volgens
1882; in 1870: der winsten

438

26

Het zou - volgens 1882; in
1870: Het zoude

438

29

waarin werkelyk - volgens
1882; in 1870: waarin

438

35

wezen zou - volgens 1882;
in 1870: zyn zoude

439

8

hebben zou - volgens
1882; in 1870: hebben
zoude

439

17

alweer - volgens 1882;
1870: alweder

439

32

zou ik - volgens 1882; in
1870: zoude ik

439

37

Toch blyf ik beweren dat
de - volgens 1882; in 1870:
Maar de
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blz. 439

r. 39

z'n treurigen nederlandsen
plicht deed - volgens 1882;
in 1870: deed zyn plicht

441

3

't Nederlands overwicht volgens 1882; in 1870: de
Nederlandse suprematie

441

4

van de - volgens 1882; in
1870: der

441

4

Nu is er... gebleken volgens 1882; in 1870:
Daar blykt

441

8

Nederlanders - volgens
1882; in 1870: ontbreekt

441

19

Zou men - volgens 1882;
in 1870: Zoude men

441

19

naar zulk een voorstel
luisterde - volgens 1882;
in 1870: luisterde naar zulk
een voorstel

441

24

van de Geschiedenis volgens 1882; in 1870: der
Geschiedenis

441

32

voor tien, voor honderd volgens 1882; in 1870:
tien, honderd

441

34

toch - volgens 1882; in
1870: dan toch

442

1

carbonari - volgens 1882;
in 1870: émérite carbonari

442

9

verpletterend - volgens
1882; in 1870: écrasant

442

17

Men zou - volgens 1882;
in 1870: Men zoude

442

29

Men zou - volgens 1882;
in 1870: Men zoude

442

33

hinkende - volgens 1882;
in 1870: claudicerende

444

22

van onze - volgens 1882;
in 1870: onzer

444

26

Twintig - volgens 1882;
1870: Veertien

444

34

zou - volgens 1882; in
1870: zoude
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445

6

tot andere - volgens 1882;
in 1870: ener andere

445

15

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

445

23

Zou men - volgens 1882;
in 1870: Zoude men

445

24

van een uurwerk vorderen
- volgens 1882; in 1870:
vorderen van een uurwerk

445

25

van de veer - volgens
1882; in 1870: der veer

445

28

vroeg - volgens 1882; in
1870: vraagde

445

34

van Macht - volgens 1882;
in 1870: van...

445

38

niet den minsten - volgens
1882; in 1870: geen

446

8

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

446

10

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

446

28

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

446

32

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

446

34

het wel zo - volgens 1882;
in 1870: het
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blz. 447

r. 1

van - volgens 1882; in
1870: der

447

5

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

447

20

dat zou - volgens 1882; in
1870: dat zoude

448

7

meebrengt - volgens 1882;
in 1870: medebrengt

448

18

offerzucht - volgens 1882;
in 1870: en offerzucht

448

23

zou zyn - volgens 1882; in
1870: zoude zyn

448

24

zou wagen - volgens 1882;
in 1870: zoude wagen

448

34

zal daarom - volgens 1882;
in 1870: zal

449

6

volkomen - volgens 1882;
in 1870: volkomene

449

28

binnen - volgens 1882; in
1870: in

450

13

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

450

14

van die - volgens 1882; in
1870: dier

450

15

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

450

16

evenals - volgens 1882; in
1870: als

450

19

Alweer - volgens 1882; in
1870: Alweder

450

20

op te leveren - volgens
1882; in 1870: met zich te
brengen

450

26

overdreven - volgens 1882;
in 1870: overdrevene

451

1

ik zou - volgens 1882; in
1870: ik zoude

451

13

het zou - volgens 1882; in
1870: het zoude

451

17

en de mening die - volgens
1882; in 1870: en dat
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452

9

over de - volgens 1882; in
1870: over

453

11

van de wet - volgens 1882;
in 1870: der wet

453

20

indien aan zulke
voorschriften de hand werd
gehouden - volgens 1882;
in 1870: indien ze oprecht
was

453

21

dit het geval is - volgens
1882; in 1870: ze wordt
opgevolgd

453

31

maar nu - volgens 1882; in
1870: maar

453

34

over - volgens 1882; in
1870: over de

454

4

had ik - volgens 1882; in
1870: hadde ik

454

5

Op geen - volgens 1882;
in 1870: Geen

454

18

Al geeft tot geloof ik u volgens 1882; in 1870:
ontbreekt

455

10

Thans zou tot
gehandhaafd worden volgens 1882; in 1870:
ontbreekt

455

13

middelen waarmee volgens 1882; in 1870:
oorzaken waardoor
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blz. 455

r. 14

dezer - volgens 1882; in
1870: dier

455

16

minder doelmatig acht volgens 1882; in 1870:
afkeurt

456

1

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

456

6

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

456

9

van de - volgens 1882; in
1870: der

456

11

van de - volgens 1882; in
1870: der

456

25

de macht die hun
opvolgers nodig hadden tot
handhaving van het goede
- volgens 1882; in 1870:
hun macht die voor 't
goede verantwoordelyk
was

456

32

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

456

34

bracht en brengt - volgens
1882; in 1870: bracht

457

10

woordvoerders - volgens
1882; in 1870:
voorgangers

457

18

die op deze wys - volgens
1882; in 1870: die

457

18

van hun - volgens 1882; in
1870: hunner

458

4

zoals - volgens 1882; in
1870: als

458

5

nu leidt - volgens 1882; in
1870: leidt

458

8

burgerlyk - volgens 1882;
in 1870: bourgeoisement

458

9

zo'n - volgens 1882; in
1870: zulke

458

23

van de - volgens 1882; in
1870: der

458

37

alweer - volgens 1882; in
1870: alweder
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459

22

zwakheid - volgens 1882;
in 1870: zwakte

459

26

nog altyd - volgens 1882;
in 1870: nog altyd van een
voldoende contrôle

459

27

van een voldoende
contrôle kunnen - volgens
1882; in 1870: kunnen

460

9

Opplichtsvervulling volgens 1882; in 1870:
Hierop

460

15

en voortdurend - volgens
1882; in 1870: en

460

17

men zich - volgens 1882;
in 1870: men

460

22

oorzaak - volgens 1882; in
1870: reden

460

28

evenals - volgens 1882; in
1870: als

460

31

En ligt - volgens 1882; in
1870: En zo ja, ligt

461

16

voor - volgens 1882; in
1870: dan ook voor

461

33

zeker - volgens 1882; in
1870: bepaald

461

36

meebrengt - volgens 1882;
in 1870: medebrengt
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blz. 462

r. 30

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

462

35

recht tot dezen eis volgens 1882; in 1870: dit
recht

462

38

van de zaak - volgens
1882; in 1870: der zaak

463

1

maar te eisen dat - volgens
1882; in 1870: voor

463

2

worden weerlegd - volgens
1882; in 1870: zullen
wederlegd zyn

463

7

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

468

28

achterlyke - volgens 1882;
in 1870: gearriëreerde

470

14

wordt - volgens 1882; in
1870: komt

470

15

die diefstal gebrandmerkt
- volgens 1882; in 1870:
daarover de minste
aanmerking gemaakt

470

26

tegen - volgens 1882; in
1870: voor

470

27

voor gereed geld - volgens
1882; in 1870: a comptant

472

6

van Menado - volgens
1882; in 1872: ontbreekt

472

11

vertoefde - volgens 1882;
in 1870: doorbracht

473

9

zou - volgens 1882; in
1870: zoude

473

10

streken - volgens 1882; in
1870: plaatesn

473

24

uit het wraken tot niet dat
juist - volgens 1882; in
1870: want het zy verre dat
ook

473

31

schynt met gezag te
mogen - volgens 1882: in
1870: mag

473

33

in 1845 namelyk - volgens
1882; in 1870: ontbreekt
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475

1

even zovele - volgens
1882; in 1870: zovele

476

7

Insulinde - volgens 1882;
in 1870: Java

476

11

hoeveel er - volgens 1882;
in 1870: dat er nog al iets

476

16

macht - volgens 1882; in
1870: suprematie
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Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten
Geschreven te Wiesbaden in het voorjaar van 1871; voltooid, blijkens de datering
in de eerste druk, in April 1871.
Uitgegeven in Mei 1871: Delft, J. Waltman, Jr. - 1871.
Opnieuw uitgegeven:
Tweede druk. Delft J. Waltman Jr 1879.
Doordat aan de herdruk in 1875 begonnen was en men het titelblad toen reeds
had gereed gemaakt, bestaan er van deze zelfde uitgave ook exemplaren met het
jaartal 1875. De onjuistheid hiervan blijkt uit de datum van het voorbericht: Oktober
1878. Bij geen enkel ander werk van Multatuli is het verschil tussen twee drukken
zo groot als hier. Niet alleen heeft de schrijver de tekst van regel tot regel gewijzigd
en aangevuld, maar bovendien heeft hij de inhoud met enige omvangrijke
hoofdstukken vermeerderd. Een kort woord omtrent dit feit heeft hij geplaatst onder
het lijstje met Verbeteringen waarmee de tweede druk besluit: ‘Ook had ik in 't
Voorberichtje wel mogen meedelen dat de opmerkingen over het Rechtswezen
enigszins uitgebreider zyn dan in de vorige uitgaaf.’ Deze woorden echter geven
geen juiste indruk van de werkelijkheid: het boek immers bestond in 1871 uit negen
hoofdstukken, en heeft in 1879 dertien. Na de hoofdstukken I tot en met IV, die
behoudens de bovengenoemde tekst-veranderingen in de twee drukken met elkaar
corresponderen, is van de ‘gesupprimeerde’ hoofdstukken de titel V-MVI gewijzigd
in: V-MV. In overeenstemming hiermee werd hoofdstuk MVII (1871) tot MVI (1879).
Hoofdstuk MVII (1879) is geheel nieuw.
Hoofdstuk MVIII kreeg aan het slot een nieuwe alinea.
Hoofdstuk MIX werd van enkele nieuwe noten voorzien.
Van hoofdstuk MX zijn alleen de eerste zes bladzijden gehandhaafd. Bij de
woorden: ‘Of evenwel het belang van de kliënt’
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(in 1879 blz. 154; in dit deel blz. 592 regel 8) begint een nieuw gedeelte, dat doorgaat
tot: ‘schade gedaan aan het Recht’ (in 1879 blz. 167; in dit deel blz. 601 regel 37).
Het hoofdstuk wordt daarna besloten met twee alinea's die ontleend zijn aan de
druk van 1871 en aldaar aansluiten bij de afgebroken tekst.
Hoofdstuk MXI is geheel nieuw.
Hoofdstuk MXII is geheel nieuw.
Hoofdstuk MXIII vangt aan met een nieuw gedeelte, dat eindigt met de woorden:
‘van zekere specialiteiten waarschuwen’ (in 1879 blz. 199; in dit deel blz. 626 regel
22). Hierna volgt het nog resterende gedeelte uit 1871, dat daar dus tot hoofdstuk
MX, maar in 1879 tot hoofdstuk MXIII behoort.
Behalve door deze, zeer ingrijpende uitbreidingen verschilt de tweede druk
bovendien van de eerste, doordat Multatuli een dertigtal voetnoten heeft geschrapt,
zij het met de bedoeling om ze in herschreven en vermeerderde vorm te doen
drukken als een afzonderlijke aflevering Noten. In strijd met deze plannen heeft de
schrijver, voornamelijk bij de tussengevoegde hoofdstukken, maar toch ook wel bij
de andere, een groot aantal nieuwe voetnoten geplaatst.
De toegezegde aparte aflevering is nimmer verschenen. Eerst in 1910 heeft
Mevrouw M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel de onvoltooid gebleven
aantekeningen afgedrukt in haar uitgave van de Specialiteiten (Wereldbibliotheek,
Amsterdam).
Voor de herdruk in deze Volledige Werken moest uiteraard gebruik worden gemaakt
van de tweede editie. De voetnoten, die óf enkel in 1871 óf enkel in 1879 te vinden
zijn, werden opgenomen als Aantekeningen achter de tekst; alleen de weinige, die
men in beide drukken aantreft, werden als voetnoot gehandhaafd.
De in 1875 geschreven en in 1879 niet gepubliceerde aanvullingen zijn thans,
overeenkomstig het manuscript in het Multatuli-Museum, afgedrukt als Notities in
handschrift.
De tekst stemt overeen met die van de tweede druk (1879), met dien verstande
dat steeds de vollere vormen: myn, zyn, een etc. aan de druk van 1871 werden
ontleend, en voorts behoudens de volgende varianten:
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blz. 483

r. 19

kapitein - volgens 1871; in
1879: kaptein

483

27

kapitein - volgens 1871; in
1879: kaptein

484

4

ter wereld - volgens 1871;
in 1879: van de wereld

484

22

bekennen - volgens 1871;
in 1879: erkennen

485

28

waarby hy - volgens 1871;
in 1879: waarbydi

486

22

Dat is - volgens 1871; in
1879: Dat 's

487

35

hoeft - volgens 1871; in
1789: heeft

488

17

maakt - volgens 1871; in
1879: maakte

493

1

had God kunnen
antwoorden - volgens
1871; in 1879: had het
zonderling spook kunnen
antwoorden, dat in
sommige gedeelten van
den bybel - volstrekt niet
overal! - voor ‘God’ wordt
uitgegeven, neen

498

14

niet - volgens 1871; in
1879: niets

499

9

boeven zitten daar volgens 1871; in 1879:
boeven, die daar wezen
moesten, zitten er

499

17

hoort dus - volgens 1871;
in 1879: hoort

501

17

dat is - volgens 1871; in
1879: dit is

504

13

die kombuis - volgens
1871: in 1879: de kombuis

506

28

Dat wist - volgens 1871; in
1879: Dit wist

514

32

dat - volgens 1871; in
1879: dit

518

23

gaan - volgens 1871; in
1879: wandelen
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521

10

die - volgens 1871; in
1879: ze

522

7

Is dat - volgens 1871; in
1879: Is dit

525

36

duizend-en-een - volgens
1871; in 1879: duizend

530

28

Dat is - volgens 1871; in
1879: Dat 's

532

35

En dat - volgens 1871; in
1879: En dit

534

10

moet - volgens 1871; in
1879: moest

534

37

past niet - volgens 1871;
in 1879: past gewis niet

536

6

duizend-en-een - volgens
1871; in 1879: duizend

559

6

Dat is - volgens 1871; in
1879: Dit is

582

14

wat zielespys - volgens
1871; in 1879: zielespys

587

4

Dat is - volgens 1871; in
1879: Dit is

589

19

de juristery - volgens 1871;
in 1879: juristery

589

24

de letterlyke - volgens
1871; in 1879: letterlyke

632

27

doel van - volgens 1871;
in 1879: doel aan
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Brief aan den koning
Geschreven te Wiesbaden in September 1872.
Gepubliceerd als brochure in begin October 1872: Brief van MULTATULI aan DEN
KONING over de Openingsrede.
Amsterdam G.L. Funke 1872.
In 1874, bij de herdruk van de vierde bundel Ideeën, opgenomen in de tekst van
Idee 982.
Afgedrukt naar de oorspronkelijke editie.
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Alphabetische lijst van verklaringen
De aanduidingen (I), (II) etc. verwijzen naar uitvoeriger omschrijvingen in
een der voorgaande delen.

absolvo (Lat.): ik vergeef.
Aegeus: koning van Athene, vader van Theseus. Hij wierp zich uit wanhoop in
zee, toen hij het schip van zijn zoon met zwarte zeilen zag naderen: deze had
hem beloofd witte zeilen te hijsen in geval van een zege op de Minotaurus in
Kreta, maar was die belofte vergeten.
agio (Ital.): percentage dat een bepaalde geldspecie meer waard is dan een
andere.
agrarische wet: wet van het Ministerie-De Waal, betreffende verkoop, uitgifte
(in huur of erfpacht) en verhuur van grond op Java en Madoera door Indonesiërs
aan niet-Indonesiërs (1870).
Ajax: held uit Homeros' Ilias, en de dapperste uit het Griekse leger na Achilles.
alcade (Sp.): Spaanse dorpsschout.
Alcibiades: Grieks veldheer en staatsman (450-404 v.Chr.). (II)
Alexander de Grote: koning van Macedonië (356-323 v.Chr.); veroverde
Klein-Azië, Egypte, Perzië en drong door tot de Indus. In Persepolis stak hij
de paleizen in brand, volgens het verhaal in dronkenschap en op aansporen
van Thaïs, een Atheense. (III)
à l'impossible nul n'est tenu (Fr.): het onmogelijke kan van niemand geëist
worden.
à l'instar de - (Fr.): in navolging van -.
Allah Akbar (Arabisch): God (is) de grootste.
alma mater (Lat. voedster-moeder): aanduiding van een universiteit.
amont; aval (Fr.): eig. naar de berg; naar het dal; dus: stroomopwaarts;
stroomafwaarts.
Amorie, Abraham des - van der Hoeven: Remonstrants predikant te Utrecht
(1821-1848); gevierd redenaar; jeugdvriend van Multatuli.
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andjing bĕlanda (Indon.): Hollandse honden. Bij de verovering van Jakatra in
1619 riepen de overwonnen Jakatranen: Itoe andjing belanda berkelahi sama
tahi! d.i. Die honden van Hollanders vechten met drek! (Zie deel II, blz. 162 en
185).
Andrieux, François -: Frans letterkundige (1759-1833). (III)
à outrance (Fr.): tot het uiterste.
archonten (Gr.): hoogste overheidspersonen in het oude Athene, na de
afschaffing van het koningschap.
Argonautentocht: scheepstocht met de ‘Argo’ van Griekse helden onder Jason,
om het gouden vlies in Colchis te halen.
Ariadne: dochter van koning Minos van Kreta; zij redde Theseus uit het labyrinth
van de Minotauros, waarin hij door middel van een kluwen garen de weg vond.
Arndt, Ernst Moritz -: Duits dichter (1769-1860). Schreef o.a. vaderlandslievende
liederen, waarvan ‘Der Gott, der Eisen wachsen liess’ populair werd.
asinus asinum fricat (Lat.): een ezel wrijft zich aan een ezel.
atjar bamboe (Indon.): in azijn gelegde spruiten van bamboeriet, toespijs bij
de rijstmaaltijd.
à tout péché miséricorde (Fr.): iedere zonde kan vergeven worden.
à tout prendre (Fr.): alles welbeschouwd.
atrium (Lat.): vierkante ruimte, bestemd voor het huiselijk leven, in het midden
van een Romeinse woning.
Ausonius, Decimus Magnus -: Romeins dichter (± 310-393); schreef een gedicht
over de Moezel, getiteld ‘Mosella’.
autochthoon (Gr.): eig. uit de grond zelf geboren; vanouds inheems.
Baälsdienst: het oorspronkelijke Kanaänietisch-Syrisch-Phoenicische
afgodendom; afgeleid van Baäl (Semietisch): God.
baar: afgeleid van baroe (Indon.) d.i. nieuw; nieuweling, iemand die als
vreemdeling voor het eerst in Indonesië komt.
babouche (Fr.): oosters muiltje.
backwoods (Eng.): oorspronkelijke wouden en onverdeelde landerijen in het
westen der Ver. Staten van Amerika.
Badoei's: oud-Javaanse volksstam in het zuid-oosten van Bantam (afd. Lebak);
van niet-Islamietisch geloof en eigenaardige hoge cultuur.
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Bartjens, Willem -: Nederlands schoolmeester (1569-1638), beroemd door zijn
rekenboeken ‘Cijfferinge’ (2 dln, 1604) en ‘Vernieuwde Cijfferinge’ (2 dln, 1633).
In de uitdrukking: ‘volgens (de rekening van) Bartje(n)s’ leeft zijn naam nog
voort.
Bayard: beroemd legeraanvoerder (1476-1524). (IV)
Beeloo, Adrianus -: Nederlands letterkundige (1798-1878); bekend door zijn
berijmd verhaal ‘'s-Gravenhage’ (1843) en zijn gedicht ‘Gods-oordeelen’ (1848).
Beeloo, Leentje -: dienstbode van Mevrouw Van der Kouwen, slachtoffer van
de opzienbarende moordzaak-Jut in Den Haag, December 1872.
bĕkĕl (Indon.): Javaans dorpshoofd.
Bellona: Romeinse oorlogsgodin, gehuwd met de oorlogsgod Mars.
Belsazar: laatste koning der Chaldeeën (± 550 v.Chr.). (IV)
berg-crétin: lijder aan kropgezwel en daardoor met beperkte geestvermogens
behept, zoals in Zwitserse Alpenstreken aangetroffen werd.
Berryer, Pierre Antoine -: Frans jurist (1790-1868). (III)
Berserkers: de twaalf zoons van Berserker, een reusachtig sterke krijgsman
uit de Skandinavische mythologie.
bersobat (Indon.): met iemand bevriend worden.
Beurs: de Amsterdamse Beurs, die Multatuli bedoelt, is het in de stijl van een
Mercuriustempel opgetrokken gebouw van de architect J.P. Zocher, dat van
1845-1903 aan het Damrak stond.
bitjara kosong (Indon.): beuzelpraat, zinloos gebabbel.
Boileau, Nicolas Despréaux -: Frans classicistisch dichter en theoreticus
(1636-1711). (IV)
Bosch, Johannes Graaf van den -: Nederlands staatsman (1780-1844); voerde
als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1830-1834) het z.g.
Cultuurstelsel in. (I)
Bouillon, Godfried van -: aanvoerder der Lotharingse kruisvaarders in de eerste
kruistocht (1096); verheerlijkt door Torquato Tasso en Walter Scott.
Brahma: een der goden uit de Indische drieëenheid: Brahma, de schepper;
Vishnoe, de onderhouder; Çiwa, de verdelger.
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Brakke Grond, De -: gebouw aan de Nes te Amsterdam; vroeger bureau van
een courant, later vergaderzaal en veilinggebouw.
Brielse feestviering: de feestelijke herdenking van het innemen van Den Briel
door de Geuzen op 1 April 1572, leidde in 1872 tot felle discussies tussen
Protestanten en Katholieken.
Brummel, Beau -: eig. George Bryan (1778-1840); beroemde Engelse dandy;
toonaangever van de herenmode onder koning George IV, en vriend van de
latere prins-regent van Wales; hij voerde de lange herenbroek in, in plaats van
de z.g. breeches.
ça ira (Fr.): dat zal wel gaan, d.w.z. de aristocraten aan de lantaarn hangen.
Spotlied uit de tijd van de Franse revolutie.
Callet, Jean-François -: Frans wiskundige (1744-1798); voornaamste werk:
Supplément à la trigonométrie sphérique et à la navigation de Bezout (1798).
Cambacérès, Jean-Jacques, duc de -: Frans rechtsgeleerde (1753-1824);
medewerker aan het Code Civil, het burgerlijk wetboek van het Napoleontisch
keizerrijk.
Cambronne, Pierre -: Frans veldheer (1770-1842); commandeerde bij Waterloo
(1815) de oude garde. Twee gezegden worden hem toegeschreven; het ene
luidt: La vieille garde meurt et ne se rend pas (De oude garde sterft en geeft
zich niet over); het andere is het, volgens Multatuli ‘oncitable’ gezegde: Merde!
(Drek!) (I)
Camille: zuster van de Romeinse dichter Horatius (65-8 v.Chr.), beroemd door
haar vloekzang tegen Rome. (I)
Canova, Antonio -: Italiaans beeldhouwer (1757-1822), bekend om zijn beelden
van Napoleon als Romeins veroveraar, en van Napoleons zuster Paulina
Borghese.
cant (Eng.): schijnheilig gefemel, dieventaal.
Caracalla: Romeins keizer (211-217), even beroemd door zijn warme baden,
de z.g. thermen, als berucht door zijn willekeur.
Carbonari (Ital.): eig. houtskoolbranders; een geheime politieke vereniging in
het koninkrijk der beide Siciliën omstreeks 1820, die de revolutionnaire
bewegingen van 1848 en 1859 voorbereidde.
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cardo quaestionis (Lat.): lett. het hart van de kwestie; datgene waarom de zaak
draait.
Carmelietenwater: eig. Eau des Carmes (Fr.), kruiden op alcohol tegen
maagpijn.
Cartesius, of René Descartes: Frans wijsgeer en wiskundige (1596-1650).
Caus, Salomon de -: Frans ingenieur en natuurkundige (± 1576-1626);
bouwmeester van het slot te Heidelberg in dienst van Friedrich V, keurvorst
van de Paltz.
caustiek, causticiteit (Fr. caustique): satyrisch.
cautère (Fr.): brandmiddel tegen wonden.
Cavour, Camillo Benzo, Graaf van -: Italiaans staatsman (1810-1861); onder
zijn leiding werd Victor Emanuel II van Sardinië koning van het verenigde Italië
(1861).
Cervantes: Don Miguel de Cervantes Saavedra, Spaans romanschrijver,
novellist en dichter (1547-1616); zijn hoofdwerk is de roman ‘El Ingenioso
Hidalgo Don Quixote de la Mancha’ (1605).
cessante causa cessat effectus (Lat.): als de oorzaak ophoudt, blijft het gevolg
uit.
c'est mal étreindre que d'embrasser trop peu (Fr.): als men te weinig omvat
(onderneemt), doet men zijn werk niet goed. Variant van Multatuli op een
bekend Frans spreekwoord: Qui trop embrasse, mal étreint.
ceteris paribus (Lat.): onder overigens gelijke omstandigheden.
charmé que sous leur regne on croit à la justice: gevarieerd citaat uit: Andrieux:
Le meunier de Sans-Souci: Le monarque à ce mot revint de son caprice,
Charmé que sous son règne on crût à la justice. De vorst kwam bij dit woord
van zijn gril terug, bekoord dat men onder zijn regering aan het recht geloofde.
Chassepot, Antoine -: Frans wapenfabrikant (1833-1905); uitvinder van het
naar hem genoemde Franse infanteriegeweer, dat in de oorlog van 1870 een
grote rol speelde.
Chimborazo: vulkaan in de Zuidamerikaanse republiek Ecuador.
Chresos: een quasi-Griekse naam, door Multatuli in ‘Minnebrieven’
samengesteld, met de betekenis van: de plichtsgetrouwe. (II)
cicerone (Ital.): gids.
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Çiwa: één der goden uit de Indische drieëenheid, en wel de vernietiger.
claudiceren (Lat. claudicare): mankgaan, hinken. Omnis comparatio claudicat:
iedere vergelijking gaat mank.
clepsydrisch: als een wateruurwerk; buikige kan met lange hals, van onder als
een zeef doorboord; hield men de smalle tuit gesloten, dan kon het water niet
weglopen.
Cobden, Richard -: Engels econoom (1804-1865). (IV)
Code Napoléon (Code Civil): het Frans burgerlijk wetboek, in 1804 door
Napoleon I in Frankrijk ingevoerd; later ook in andere landen gebruikt.
codices (Lat. codex): de twaalf delen van de Codex Justinianus, het wetboek
van keizer Justinianus (482-565).
colloquium doctum (Lat.): mondeling onderzoek, in plaats van een universitair
examen.
comméreren (Fr.): buurpraatjes houden; afgeleid van commère: petemoei,
babbelaarster.
Commune: het revolutionnair-socialistische bewind, dat van 18 Maart tot 29
Mei 1871 te Parijs heerste. (III)
Commynes, Philippe de -: diplomaat en historicus (1447-1511), eerst in dienst
van Karel de Stoute, na 1472 van diens vijand Lodewijk XI.
compérage (Fr.): peetschap; verstandhouding, knoeierij.
Comte, Auguste -: Frans wijsgeer en socioloog (1798-1857); grondlegger van
het z.g. positivisme, dat het gebied van het menselijk weten bepaalt tot wat
met de zinnen kan worden waargenomen.
concatenatie (Lat.): samenhang (van denkbeelden).
concedo (Lat.): ik geef het toe.
Condé: tak van het Huis Bourbon in Frankrijk.
confluentes (Lat.): de samenvloeienden.
Congreve, Richard -: Engels wijsgeer (1818-1899); als positivist volgeling van
Auguste Comte; hoofdwerk ‘The Catechism of positive religion’ (1850).
conniventie (Fr. connivence): verstandhouding.
consilium abeundi (Lat.): de raad om zich te verwijderen, zoals vroeger aan
de universiteiten werd gegeven aan studenten, die in gedrag of studie te kort
schoten.
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Corpus Juris Civilis: het onder keizer Justinianus tot stand gekomen en in 534
rechtsgeldig geworden Burgerlijk Wetboek.
corso (Ital.): eig. renplaats; naam van een straat in Rome en elders in Italië,
vaak de voornaamste wandelweg.
cotillon (Fr.): Franse figuurdans.
coup de jarnac (Fr.): verraderlijke stoot. Bij een duel op 10 Juli 1547 bracht
Jarnac zijn tegenstander La Châtaigneraie in een ongewone schermbeweging
een dodelijke wond toe.
cour des comptes (Fr.): Rekenkamer.
crepida (Lat.): sandaal. Het spreekwoord luidt: ne sutor supra crepidam iudicet:
laat een schoenmaker niet oordelen verder dan een sandaal, d.w.z.
schoenmaker, blijf bij je leest.
Cujas, Jean -: Frans jurist (1552-1590); stichter van de historische school in
het Romeinse recht.
cul-de-sac (Fr.): doodlopende steeg.
cum sociis (Lat.): met zijn makkers, bondgenoten.
curie (Lat. curia): pauselijk hof; alle pauselijke ambten en besturende lichamen
te Rome.
Cuvier, Georges -: Frans dierkundige (1769-1832); schepper van de
vergelijkende anatomie als wetenschap: hij paste haar o.a. toe op de
overblijfselen van voorwereldlijke dieren (Recherches sur les ossements fossils,
1812).
Cuyp, Albert -: Nederlands schilder van portretten, dieren en landschappen
(1620-1691).
Debora: Joodse profetes (Richteren IV, V).
decaveren (Fr.); iemand geld afhandig maken.
déconfiture (Fr.): ondergang, bankroet.
Defoe, Daniel -: Engels schrijver (1661-1731), auteur van ‘Robinson Crusoë’.
(I)
defrayering: het vrijhouden; kosteloos genot.
Delfi-tempel: tempel in Delphi; oude Griekse stad op de zuidelijke helling van
de Parnassus; zetel van het Delphisch orakel met de Apollopriesteres Pythia.
deliberante senatu perit Saguntum (Lat.): terwijl de Senaat beraadslaagt, gaat
Saguntum te gronde. Opmerking van de Romeinse senator Cato de Oude
tijdens Hannibals belegering van Saguntum.
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de majoribus non curat praetor (Lat.): voor de belangrijke dingen zorgt de
praetor (rechter) niet. Variant van Multatuli op: de minimis (kleinigheden) non
curat praetor, een onjuiste aanhaling uit Terentius, Phorm. 2, 3:48: Praetor
minora non curat.
dĕmang (Indon.): districtshoofd van middelbare rang in West-Java.
demologie (Gr.): volkenkunde.
Demosthenes: Grieks redenaar (384-322 v.Chr.); verdedigde de Atheense
vrijheid tegen Philippus van Macedonië (philippica). Volgens de overlevering
nam hij kiezelsteentjes in de mond om meester te worden over zijn stem en
sprak hij op het strand om zich aan het rumoer van een volksmenigte te
gewennen.
dĕsa (Indon.): dorp, platteland.
déveine (Fr.): pech, ongeluk.
de visu (Lat.): uit eigen aanschouwing.
diabolus fit, non nascitur (Lat.): de duivel wordt gemaakt, niet geboren.
dia ta' takoet toeanja (Indon.): hij is niet bang voor zijn heer.
Dibbits, dr Hendrik Cornelis -: Nederlands scheikundige (1838-1903); leraar
H.B.S. Zutfen en Amsterdam; hoogleraar in de anorganische chemie te Utrecht
(1876-1902). Omstreeks 1870 werd zijn werk als leraar openlijk becritiseerd
door het Amsterdamse gemeenteraadslid Keer.
Diephuis, Gerhardus -: Nederlands rechtsgeleerde (1817-1892), hoogleraar te
Groningen; zijn hoofdwerk is: Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek (13 dln,
1868-1891).
difficile satyram non scribere (Lat.): het is moeilijk geen satire te schrijven [als
ik de verdorvenheid om mij heen zie]. Uit: Juvenalis' Satirae I, 30.
Disraeli, Benjamin -, Earl of Beaconsfield: Engels staatsman (1804-1881), van
Joodse afkomst; leider der conservatieve Tories; voorstander van het
imperialisme: onder zijn ministerschap werd Brits-Indië een keizerrijk.
djaksa (Indon.): officier van justitie op Java.
Dodona: heilige plaats in de Epirus (Griekenland) met bekend orakel van Zeus.
dolychocephalen (Gr.): langschedeligen; mensen met een schedelvorm,
waarvan de grootste schedelbreedte hoogstens 75% bedraagt van de
schedellengte.
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Domitianus, Titus Flaccus -: Romeins keizer (51-96); berucht tiran, door het
volk vermoord.
Dordtse Synode: door de Staten-Generaal te Dordrecht samengeroepen
nationale kerkvergadering (1618-1619), die de Remonstranten buiten de
staatskerk plaatste.
Doré, Gustave -: Frans tekenaar en schilder (1832-1883); illustrator en
caricatuurtekenaar.
douaire (Fr.): weduwgift.
Douwes, Cornelis -: Nederlands zeevaartkundige (1712-1773); leraar in wisen zeevaartkunde aan het Algemeen Zeemans-collegie te Amsterdam; verwierf
internationale roem door zijn rekenmethode voor de zeevaart.
Dreyse, Johann Nikolaus von -: Duits uitvinder van het achterlaadgeweer
(1787-1867).
duitenplaatjes: punt van langdurige discussie inzake het muntstelsel in
Nederlands-Indië, door Multatuli beschouwd als opzettelijke
afleidingsmanoeuvre; vandaar zijn woord: duitenplaterij.
Dumas-père, Alexandre -: Frans toneel- en romanschrijver (1802-1870). (III)
De aangehaalde regel: ‘Les Hollandais se nourissent de cornichons et de
genièvre’ betekent: De Hollanders voeden zich met augurken en jenever.
écrasant (Fr.): verpletterend.
efemeer: slechts één dag durend, kortstondig.
Elizabeth, de Heilige - van Thüringen: gemalin van de hertog van Thüringen
(1207-1231); dochter van Andreas II, koning van Hongarije; volgelinge van de
H. Franciscus en reeds in 1235 heilig verklaard.
Elvira, Donna -: vrouwenfiguur uit Mozart's opera ‘Don Giovanni’ (1787).
embarras du choix (Fr.): moeilijke keuze.
émollients (Fr.): verzachtende middelen.
emollit mores (Lat.): het verzacht de zeden.
en créant autour de lui le vide le plus absolu (Fr.): terwijl hij om zich heen de
meest absolute leegte schiep.
Endor: stad in Kanaän, waar Saul zich door een tovenares de toekomst liet
voorspellen. (I Samuel 28:7 e.v.)
en raccourci (Fr.): in het verkort (schildertechnische term).
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Epaminondas: grootste staatsman en veldheer van Thebe (± 420-362 v.Chr.);
versloeg Sparta en vestigde de hegemonie van Thebe.
escroquerie (Fr.): oplichterij, zwendel.
Esopisch: van Aesopus (± 550 v.Chr.), Grieks fabeldichter, vooral van dierfabels.
Espartero, don Baldomero -: Spaans veldheer en staatsman (1792-1879); na
de onderdrukking van de Carlistenopstand (1834-1839) benoemd tot
minister-president; door de Progressieven verjaagd; in 1854 opnieuw
minister-president; na een conflict met de minister van oorlog gepensionneerd.
In afzondering levend, weigerde hij in 1868 de koningskroon van Spanje, die
het volk hem aanbood.
excedent (Lat.): wat boven een bepaalde waarde komt; overschot; batig saldo.
expektoratie (Lat.): verwachting.
ex plenitudine potestatis (Lat.): uit de volheid van (ons) gezag.
expressis verbis (Lat.): nadrukkelijk; in ronde woorden.
fabula docet (Lat.): de fabel leert; de moraal der geschiedenis is.
Faedrisch: van Phaedrus, Romeins fabeldichter (eerste eeuw na Chr.), die
Aesopus' fabels heeft bewerkt en daarmee de fabel in de Romeinse literatuur
ingevoerd.
faro: kaartspel.
Fasti (Lat.): Romeinse kalender, waarop geluks- en ongeluksdagen stonden
aangegeven; jaarlijks verslag van de voornaamste gebeurtenissen.
Favre, Gabriel Claude Jules -: Frans rechtsgeleerde, staatsman en beroemd
redenaar (1809-1880). (III)
Fay-japon: een jurk met geblokt patroon (afgeleid van fay: een blok leisteen in
een zeker aantal stukken verdeeld).
felonie: middeleeuwse term voor trouwbreuk in het leenstelsel.
Fenians: Iers-republikeins, geheim genootschap (1861), dat de Engelsen in
Ierland terroriseerde.
Feringa, dr Frederik -: Nederlands publicist (1840-1905). (III)
filiatie (Lat. filius: zoon): afstamming.
Florian, Jean-Pierre Claris de -: Frans fabeldichter, roman- en toneelschrijver
(1755-1794).
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floué (Fr.): beetgenomen.
formosam servus Akwasi ardebat Kwamminam (Lat.): de schone slaaf Akwasi
was vurig verliefd op Kwammina. Variant op Virgilius, Ecloga II vs I. (II)
fortiter... suaviter (Lat.): eig. fortiter in re, suaviter in modo, d.i. krachtig in de
zaak zelf, zacht in de wijze van uitvoering. Uit: Wijsheid van Salomo VIII:1.
framee (Lat. framea): Germaanse werpspies.
frenoloog; frenologie: schedelkundige; schedelleer.
Frits, De grote -: Frederik (II) de Grote, koning van Pruisen (1712-1786), wiens
imperialistische politiek Oostenrijk tot talrijke concessies dwong. Tijdens zijn
regering valt het proces van de molenaar Arnold, die buiten zijn schuld
achterstallig was in de pacht, en vrijgesproken werd.
Fuchs (Duits): studententerm voor: groen.
Fulton, Robert -: Engels technicus (1765-1815), uitvinder van het stoomschip.
Funke, George Lodewijk -: uitgever te Amsterdam (1836-1885). Sedert 1871
uitgever en vriend van Multatuli. (II)
Galilei: Italiaans natuur- en sterrenkundige (1564-1642); in 1633 van ketterij
beschuldigd, omdat hij de zon het onbeweeglijk centrum van het heelal achtte,
waaromheen de aarde zich bewoog. Na de afzwering van zijn theorie, zou hij
hebben uitgeroepen: ‘Eppur si muove’ (En toch beweegt zij).
Gambetta, Léon Michel -: Frans staatsman (1838-1882); republikeins
tegenstander van Napoleon III; na diens val leider van het Franse volk; in 1881
premier van de Franse republiek.
gambiet: een schaakpartij waarin bij de opening pionnen opgeofferd worden
om een gunstige aanval te verkrijgen.
Guatimozin: laatste vorst der Azteken van Mexico; als opvolger van Monteczuma
op bevel van de Spaanse veroveraar Cortez levend verbrand (1525).
Gaulois, Le -: Frans conservatief dagblad, opgericht door Henri de Pène en
Edmond Tarbé in 1867 en in 1929 gefuseerd met ‘Le Figaro’.
Gelder, Jacob de -: Nederlands wiskundige (1765-1848); hoogleraar te Leiden.
(III)
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Genoveva van Brabant: legendarische gemalin van paltsgraaf Siegfried,
omstreeks 8ste eeuw; heldin van een 17de-eeuws volksboek, waarin zij de
beproefde, maar tenslotte zegevierende huwelijkstrouw belichaamt.
Gevers Deynoot, Jhr Mr Willem Theodore -: Nederlands politicus (1808-1879),
koloniaal specialist. (III)
Ghibellijnen: keizerlijke partij in Italië gedurende de Middeleeuwen,
tegenstanders van de pauselijke partij, de Welfen.
Girardin, Emile de -: Frans publicist (1806-1881). (III)
glauberzout: zwavelzure natron, bekend purgeermiddel.
Glimmerschiefer (Duits): glinsterende soort leisteen.
gnoom: aard- of berggeest uit de Germaanse mythologie; door Multatuli in
verband gebracht met het woord: gnosis.
gnosis (Gr.): kennis, inzicht, speciaal in de betrekking tussen Opperwezen en
Kosmos.
gòlòk (Indon.): kapmes.
Goudsmid, Joël Emanuel -: Nederlands rechtsgeleerde (1812-1882); hoogleraar
Romeins recht te Leiden; de eerste Joodse hoogleraar in Nederland.
Griekse uitdrukkingen:
ἀυαγϰη (anangkè): noodzakelijkheid.
ἀυτόσ ἐφή (autos efè): hijzelf heeft het gezegd.
᾽ελεημοσυνη (eleëmosunè): aalmoes.
ϰατ᾽ έξοχην (kat' exochèn): bij uitstek.
guinje: Engelse goudmunt (Eng. guinea), zo genoemd, omdat de eerste guinjes
geslagen werden van goud uit Guinea.
Haafner, Jacob Godfried -: ambtenaar van de O.I. Compagnie (1755-1809).
(IV)
hari sĕbà (Indon.): dag van de seba, samenkomst der hoge autoriteiten. In
‘Max Havelaar’ houdt Havelaar op een seba zijn toespraak tot de hoofden van
Lebak. (I, 103-114)
Harold: Saksisch vorst, koning van Engeland van 1035-1040.
Hauser, Kaspar -: Duits vondeling (± 1812-1833), wiens geheimzinnige
verschijning op zijn 16de jaar door de rechtsgeleerde Anselm von Feuerbach
wereldkundig werd gemaakt en aanleiding werd tot een even romantische als
tragische roem.
Heemskerk Azn, Jan -: Nederlands staatsman (1818-1897). (III)
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Heidelberger (Catechismus): kort begrip van de Calvinistische godsdienst
(1562). (III)
Heil dir im Siegerkranz (Duits): beginwoorden van het vroegere Pruisische
volkslied, in 1790 door Heinrich Harries gemaakt op de muziek van ‘God save
the king’.
Heiling, Hans -: berggeest, verliefd op een vrouw, hoofdpersoon uit een opera
van Eduard Devrient en Heinrich Marschner (1833). (II)
Heine, Heinrich -: Duits romantisch en scherp-ironisch dichter, essayist en
journalist (1797-1856). (I)
Helikon: bos- en bronrijke, in de Oudheid aan de Muzen gewijde berg op het
Griekse eiland Boeotia.
heloot (Gr.): Spartaanse lijfeigene; oorspronkelijke bevolking van Lakonië, door
de Spartanen horig gemaakt.
Henriade: Frans episch gedicht over de Franse Liga en Hendrik IV, door Voltaire
(1694-1778) tijdens zijn gevangenschap in de Bastille te Parijs begonnen (1727)
en gericht tegen de onverdraagzaamheid.
Herbert: bisschop van Utrecht (1139-1150); in de strijd met Dirk VI van Holland
trad hij hem in vol ornaat tegemoet om de ban over hem uit te spreken; Dirk
VI trok terug en Utrecht werd ontzet (1145).
Hercules of Heracles: Griekse mythologische held, bekend door zijn twaalf
reuzenwerken, waaronder het reinigen van de Augiasstal.
hermafrodiet (Gr.): tweeslachtig wezen.
Hessen: Hessen-Kassel of Keur-Hessen was tot 1866 een afzonderlijk
keurvorstendom. De keurvorst Frederik II verkocht van 1766-1784 aan de
Engelsen 12.000 onderdanen voor 21 millioen taler, om oorlog te voeren tegen
N.-Amerika in de vrijheidsoorlog.
hippocras (Duits): kruidenwijn.
Hippokrates: Grieks arts (± 460 - ± 377 v.Chr.); schrijver van het z.g. Corpus
Hippocraticum, een verzameling geschriften over epidemische en acute ziekten
en over chirurgie; maakte van de geneeskunde een zelfstandige wetenschap
en was zo beroemd, dat hij reeds vóór 300 een mythische figuur was geworden.
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Hoëvell, ds Wolter Robert Baron van -: Nederlands theoloog, cultuurhistoricus,
letterkundige en staatsman (1812-1879); schreef o.a. ‘Slaven en Vrijen onder
de Nederlandsche wet’ (2 dln, 1854). (I)
Hofer, Andreas -: Tirools herbergier en vrijheidsheld (1767-1810); in de strijd
tegen de Franse en Beierse overheersing leider van het Tiroolse verzet
(1796-1805); te Mantua gefusilleerd.
homunkel (Lat. homunculus); mensje.
Horatius: naam van drie Romeinse gebroeders, de Horatiërs, die in hun gevecht
tegen de drie Curiatiërs aan Rome de zegepraal bezorgden over Alba Longa.
Toen twee der Horatiërs gedood waren en de drie Curiatiërs gewond, won de
laatste Horatius de strijd door zijn vijanden één voor één te doden.
Horatius of Quintus Horatius Flaccus: Romeins dichter (65-8 v.Chr.). (I)
Horeb (Hebr.): de dorre berg; benaming van de Sinaï, waar volgens het Oude
Testament (Exodus XXXIV) de profeet Mozes de Tien Geboden ontving.
Multatuli bezocht deze streek op zijn terugreis uit Java in 1857.
Houten, mr Samuel van -: Nederlands liberaal staatsman (1837-1930); lid van
de Tweede Kamer: Wet op de Kinderarbeid, 1874; minister van Binnenlandse
Zaken: Kieswet, 1896, met de beperkende ‘kentekenen van geschiktheid en
maatschappelijke welstand’.
huius loci (Lat.): op deze plaats behorend.
Huygens, Christiaan -: Nederlands wis- en natuurkundige (1629-1695); ontdekte
de straalbreking van het licht en verbeterde het slingeruurwerk. (I)
i.e. = id est (Lat.): dit is; dat wil zeggen.
Ifigenia: in de Griekse mythologie de dochter van Agamemnon. Toen zij geofferd
zou worden om Artemis gunstig te stemmen, stelde deze godin op het laatste
ogenblik een hinde in haar plaats en voerde Ifigenia zelf naar Taurië als
priesteres.
Ignatjew, Nicolaas Paulowitsj -: Russisch generaal en diplomaat (1832-1908),
gezant in China, later in Turkije; als imperialist intrigeerde hij veelvuldig ten
bate van Rusland.
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ikan kakap (Indon.): Indonesische vissoort.
il faut que jeunesse passe (Fr.): de jeugd moet haar tijd hebben.
Inca: heerserskaste in Peru; stichtte ± 1000 na Chr. een socialistische staat
van hoge cultuur, die in 1533 door de Spanjaarden totaal werd vernietigd.
in dubiis abstine (Lat.): onthoud u in twijfelachtige gevallen.
in extremis (Lat.): in het stervensuur, in de laatste ogenblikken.
in hoc signo vinces (Lat.): in dit teken zult gij overwinnen. Toen keizer
Constantijn de Grote tegen Maxentius optrok, verscheen een blinkend kruis
aan de hemel met deze spreuk; hij plaatste een zilveren kruis in zijn
purperkleurige banier, het Labarum, overwon en bekeerde zich tot het
Christendom.
in magnis voluisse (Lat.): in grote dingen gewild te hebben. De uitdrukking luidt:
in magnis et voluisse sat est: in grote dingen is het al genoeg gewild te hebben.
in spe (Lat.): in hope; toekomstig.
ipso jure (Lat.): van rechtswege; door dit recht zelf.
isabellig: volgens de overlevering trok Isabella, dochter van Philips II,
gouvernante der Nederlanden (1566-1633) geen ander hemd aan, voordat
haar gemaal Albertus van Oostenrijk in 1601-1604 de stad Oostende had
ingenomen.
Isis: Egyptische godin der natuurkracht, vrouw van Osiris, de zonnegod.
Jack in office (Eng.): gewichtigdoend ambtenaartje.
Jacobinisme: leer der Jacobijnen, politieke partij tijdens de Franse revolutie
(1789-1794), eerst monarchistisch, later republikeins, onder leiding van
Mirabeau en Robespierre.
Jacquerie: boerenopstand in Frankrijk in 1358. (I)
Jason: Griekse held, aanvoerder van de Argonautentocht naar Colchis om het
‘gouden vlies’ te halen.
Jeruzalem Verlost: La Gerusalemme Liberata, Italiaans heldendicht (1581)
over Godfried van Bouillon, geschreven door Torquato Tasso (1544-1595),
vertaald door ds J.J.L. ten Kate (1819-1889).
Jocrisse: naam van de domme, belachelijke knecht in Molière's blijspelen
‘Sganarelle’ (1660) en ‘Les Femmes savantes’ (1672).

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

744

Johanna, Pausin -: legendarische pausin uit de 9de eeuw.
Josse, Monsieur -: juwelier uit Molière's blijspel l'Amour médécin (1665), die
onder de schijn van goede raad te geven zijn eigenbelang behartigt.
Junius, Brieven van -: polemische artikelen van de Engelse regeringsambtenaar
Sir Philip Francis (1740-1818) tegen de regering; gepubliceerd in de ‘Public
Advertiser’ (1768-1772).
Jupiter: hoofdgod van de Romeinen, die behalve met zijn vrouw Hera met
talloze godinnen, nimfen en stervelingen minnekoosde.
Jupiter-Ammon: hoofdgod der oude Egyptenaren, afgebeeld met ramshorens.
jure et facto (Lat.): rechtens en feitelijk.
jus primi occupantis (Lat.): recht van degene, die als eerste een zaak zonder
eigenaar, veelal een landstreek, in bezit neemt.
Jut, Hendrik Jacobus -: hoofdschuldige in de opzienbare moord te Den Haag
in December 1872 gepleegd op Mevrouw Van der Kouwen en haar dienstbode.
Zie: Henri A. Ett: Holland in rep en roer (Amsterdam 1951) blz. 36-93.
kadraaier: scheepszoetelaar; zoetelaarsschuit.
kain (Indon.): doek, geweven stof, kledingstuk.
Kamacho: een der hoofdpersonen uit ‘Don Quichot op de bruiloft van Kamacho’,
blijspel van Pieter Langendijk (1683-1756). (I)
Kappelman: naam, door Multatuli gebruikt voor het type van de bekrompen
burgerman.
Karr, Jean Baptiste Alphonse -: Frans journalist en letterkundige (1808-1890);
schrijver van satyrische, maandelijkse pamfletten ‘Les Guêpes’ (De Wespen).
(IV)
kasi api (Indon.): geef vuur.
Katharina II: keizerin van Rusland (1729-1796).
Kaunitz, Wenzel Anton Graaf von -: Oostenrijks diplomaat (1711-1794); sedert
1753 leider van de politiek van keizerin Maria Theresia tegen de Pruisische
Coalitie van Frederik de Grote; als vertegenwoordiger van de Verlichting bekend
door zijn idealen op het gebied van volksopvoeding en volkscultuur.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

745

ke-hilir (Indon.): stroomafwaarts.
ke-oedik (Indon.): stroomopwaarts.
Kepler, Johannes -: Duits sterrenkundige (1571-1630), wiens astrologisch
getinte wereldbeschouwing afweek van de theologische dogma's van zijn tijd.
kètjoepartijen (Indon. kètjoe): roofovervallen van gewapende benden.
Knigge, A.F.F. von -: Duits schrijver (1752-1796), bekend door zijn werk ‘Über
den Umgang mit Menschen’ (1788).
Kock, Paul de -: Frans schrijver van liefdesromans (1794-1871).
koffo: een weefsel, door de Indon. bevolking vervaardigd uit de vezel van Musa
textilis.
Kommewijne: rivier in Suriname.
Königgrätz: stad in Bohemen, waar op 3 Juli 1866 het Pruisische leger het
Oostenrijkse versloeg. (IV)
kontubernaal (Lat.): kamergenoot.
korjaal: boot van Bosnegers en Indianen in Suriname, meestal een uitgeholde
boomstam.
kornak (Port.-Fr.): olifantsoppasser.
Körner, Theodor -: Duits vaderlandslievend dichter (1791-1813); sneuvelde in
de oorlog tegen Napoleon I en werd symbool van het vaderlandse verzet; een
aantal van zijn krijgsliederen werden gebundeld als ‘Leier und Schwert’.
Korteweg, Diederik Johannes -: Nederlands wiskundige (1848-1941); hoogleraar
in de wiskunde, mechanica en sterrenkunde te Amsterdam; redacteur van de
werken en brieven van Christiaan Huygens.
kosmogonie (Gr.): leer van het ontstaan der wereld.
Krates: naam door Multatuli gevormd naar een Gr. werkwoord met de betekenis
van: machtig zijn, heersen. Vgl. deel II, blz. 38.
kretiniseren: stompzinnig maken.
kretinisme: stompzinnigheid, eig. tengevolge van kropziekte.
Kritik der reinen Vernunft (1781): hoofdwerk van de Duitse wijsgeer Immanuel
Kant (1724-1804). (II)
Krummacher, Friedrich Adolf -: Duits theoloog en religieus moralist (1767-1843);
van zijn talrijke, voornamelijk religieuze geschriften zijn de ‘Parabeln’ (1805)
het meest bekend.
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Kultuurstelsel: gedwongen verbouwing van producten voor de Europese markt
door de inheemse bevolking, in 1830 door gouverneur-generaal Johannes
Graaf van den Bosch met grote strengheid in Nederlands-Indië ingevoerd ter
verbetering van de Nederlandse financiën. (I, II)
Labarum: Romeinse krijgsbanier, die sedert keizer Constantijn de Grote het
teken des kruises en de Griekse beginletters van Christus' naam voert.
Lafontaine, August Heinrich Julius -: Duits theoloog en romanschrijver
(1758-1831). (I)
La Fontaine, Jean de -: Frans fabeldichter en toneelschrijver (1621-1695). De
versregels uit de fabel ‘Les animaux malades de la peste’ luiden eigenlijk:
L'occasion, l'herbe tendre, et, je pense,
Quelque diable aussi me poussant...
De gelegenheid, het zachte gras, en, denk ik, ook de een of andere
duivel die mij een duwtje gaf...
La garde se rend et ne meurt pas (Fr.): De garde geeft zich over en sterft niet.
Spottende variant van het gezegde van Cambronne.
Lamartine, Alphonse Marie Louis de -: Frans dichter en staatsman (1790-1869).
De versregels op blz. 28 zijn uit het gedicht Le Lac (Het Meer) uit de bundel
‘Prémières Méditations Poétiques’ (1820); het prozawerk ‘Voyage en Orient’
(1835) bevat de beschrijving van een reis naar Griekenland, Palestina, Syrië
en Turkije. (II)
Landes, Les -: moerassige landstreek in Z.W.-Frankrijk, op vele plaatsen slechts
met stelten begaanbaar.
Langrand-Dumonceau, André -: Belgisch avonturier (1826-1900). (III)
Lannoy, Juliana Cornelia -: Nederlandse dichteres (1738-1782). (II)
Laplace, Pierre Simon, Marquis de -: Frans wis- en sterrenkundige (1749-1827);
op het gebied van hemelmechanica en waarschijnlijkheidsrekening een der
grootste figuren van zijn tijd.
laqueum juxta (Lat.): naast de strop. Aangezien een maagd niet mocht worden
terechtgesteld, werd het meisje eerst door de beul ‘naast de strop’ verkracht.
Tacitus' Annales V, 9 en VI, 4.
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La Rouchefoucauld, François, Duc de -: Frans moralist (1613-1680), schrijver
van ‘Réflexions ou Sentences et Maximes Morales’ (1665), meer bekend als
‘Maximes’. Het geciteerde aphorisme (41) luidt vertaald: Wie zich te veel aan
kleine dingen wijden, worden gewoonlijk onbekwaam tot grote; idem (218): De
schijnheiligheid is een hulde van het kwade aan de deugd; idem (192): Wij
doen nooit afstand van onze slechte eigenschappen, zij doen afstand van ons
(Variant).
Laurens, Sint -: Rooms-Katholiek diaken; als martelaar geroosterd onder keizer
Valerianus te Rome (258).
le chemin de l'enfer en est pavé (Fr.): eig. l'enfer est pavé de bonnes intentions:
de hel is geplaveid met goede voornemens.
le désir de se voir imprimé (Fr.): het verlangen zich in druk te zien.
les extrêmes se touchent (Fr.): de uitersten raken elkaar.
les hommes ne manquent jamais aux circonstances (Fr.): de nodige mensen
ontbreken nooit in bepaalde omstandigheden. Als de historische kans er is,
zal ook de grote man aanwezig zijn.
les prêtres ne sont pas ce qu' un vain peuple pense (Fr.): eig. Nos prêtres ne
sont point ce qu'un vain peuple pense: notre crédulité fait toute leur science.
Uit: Voltaire: Oedipe IV, 1. Onze priesters zijn volstrekt niet wat een ijdel volk
denkt: onze goedgelovigheid is hun hele wijsheid.
l'homme est dans ses écarts un étrange problème (Fr.): de mens is in zijn
afdwalingen een wonderlijk probleem.
lichen: korstmos.
Lion, Izaäk Jacob -: Nederlands journalist (1821-1873). (III)
litigieus (Fr.): betwistbaar.
Littré, Maximilien Paul Emile -: Frans schrijver van filosofische en taalkundige
werken (1801-1881); aanhanger van het positivisme van August Comte; vooral
bekend als samensteller van de ‘Dictionnaire de la langue française’ (4 dln,
1863-1872).
Lobatto, Rehuel -: Nederlands wiskundige (1797-1866); hoogleraar te Delft.
(II)
loerah (Indon.): dorpshoofd.
l'or n'est qu'une chimère (Fr.): eig. l'or est une chimère, d.i. het goud is een
hersenschim. Uit de opera ‘Robert le Diable’ (1831) van G. Meyerbeer en E.
Scribe.
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Louis XV: Frans koning (1710-1774), bijgenaamd ‘le Bien-Aimé’; het
Parc-aux-Cerfs (Hertenpark) in Versailles was het rendez-vous van de koning
en zijn meestal minderjarige minnaressen.
Louvois, Michel, markies de -: Frans minister van Lodewijk XIV (1641-1691);
deed in 1689 de Palts verwoesten.
Lovelace: figuur uit de brievenroman ‘Clarissa, or the history of a young lady’
(1747-1748) van Samuel Richardson; type van de vrouwenverleider. (III)
lusus a non ludendo (Lat.): een spel dat niets met spelen te maken heeft; variant
op: lucus a non lucendo, d.i. het woord lucus (woud) komt van non lucere (geen
licht doorlaten, duister zijn); een wetenschappelijk onhoudbare woordafleiding.
Mahmoed-Ibn-Mourad: sultan van Turkije 1451-1481; veroverde Konstantinopel
in 1453.
Manasse: Israëlietische stam, waaruit Jozefs geslacht en het koningschap der
Gideons voortgekomen zijn.
Marathon: plaats aan de oostkust van Griekenland, waar in 490 v.Chr. de
Perzen werden verslagen; Diomedon bracht dit nieuws in snelle loop naar
Athene over (Marathon-loop).
Maria Theresia: keizerin van Duitsland, koningin van Bohemen en Hongarije,
aartshertogin van Oostenrijk (1717-1780), verloor Silezië in de oorlog tegen
Pruisen onder Frederik de Grote (1745). De spreuk: Moriamur pro rege nostro
Maria Theresia betekent: Laten wij sterven voor onze vorst Maria Theresia.
Marryat, Captain Frederick: Engels zeeman en schrijver van zeeverhalen
(1792-1848). In ‘Jacob Faithful or the adventures of a waterman’ (1834) wordt
de door Multatuli op blz. 26 bedoelde zeeman beschreven.
mars: een houten vlak over de uiteinden van de zalings der masten lopend en
tot standplaats van de matrozen bij sommige werkzaamheden dienend.
Maschaschabe: oorspronkelijke, Indiaanse naam van de N.-Amerikaanse rivier
Mississipi, in Europa beroemd geworden door Chateaubriand's novelle ‘Atala,
ou les amours de deux sauvages dans le désert’ (1801); met ‘de Germaanse
Maschaschabe’ bedoelt Multatuli de Rijn.
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Matrikularbeiträge (Duits): financiële bijdrage van de bondsstaten van het Duitse
Rijk aan de hoofdstaat Pruisen, ter bestrijding van gemeenschappelijke uitgaven
(1871; afgeschaft in 1919).
mazette (Fr.): eig. slecht paard, knol; figuurlijk: onbekwaam persoon, sukkel.
mea culpa, mea maxima culpa (Lat.): ik heb schuld, ik heb de grootste schuld.
Woorden in het Confiteor van het R.K. brevier.
Melchizedek (Hebr. koning der gerechtigheid): priester-koning van Salem
(Genesis XIV).
meminisse juvabit (Lat.): forsan et haec olim meminisse juvabit (Virgilius: Aeneis
I, 203): misschien zal eens de herinnering zelfs aan deze dingen een genot
zijn.
Metternich, Clemens, Vorst van -: eerste minister van Oostenrijk (1773-1859);
voorzitter van het Wener Congres (1814-1815).
Meyer, Jonas Daniel -: Nederlands rechtsgeleerde (1780-1834);
mede-samensteller van de Grondwet van 1814.
Mezzofanti, Guiseppe -: Italiaans geestelijke en beroemd talenkenner
(1774-1849). (IV)
Mill, John Stuart -: Engels wijsgeer en liberaal staathuishoudkundige
(1806-1873); zijn hoofdwerk is ‘Principles of political economy’ (1848). (II)
minta toeloeng (Indon.): ik vraag hulp.
Mirabeau, Honoré Gabriel de Riqueti, Comte de -: Frans redenaar en staatsman
(1749-1791). (III)
Modjopahit: Hindoe-Javaans koninkrijk in Oost-Java (1294-1575), nabij de
tegenwoordige stad Modjokerto.
Molière: schuilnaam van Jean Baptiste Poquelin, Frans blijspeldichter
(1622-1673). (II)
Moltke, Helmuth, Graaf von -: Pruisisch veldmaarschalk (1800-1891);
opperbevelhebber der Duitse legers in de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871;
militair geschiedschrijver.
Money, J.W.B. -: Engels econoom, schrijver van: ‘Java, or how to manage a
colony’ (1851). (II)
Montès, Lola -: Iers avonturierster (1824-1861); minnares van koning Ludwig
I van Beieren, die haar tot gravin van Lansfeld verhief en afstand van de troon
moest doen ten gevolge van de volksopstand in 1848; later actrice in Amerika
en Australië; in 1849 publiceerde zij mémoires.
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Montesquieu, Charles de -: Frans wijsgeer en econoom (1689-1755). (II)
Morfondaria, de Heilige -: door Multatuli samengestelde schertsnaam voor de
‘heilige van de speelbank’; afgeleid van het Fr. werkwoord: se morfondre:
ongeduldig en vergeefs wachten; eig. verkleumen.
mousse (Fr.): scheepsjongen.
Murray, Charles -: Engels reiziger en schrijver, o.a. van reisgidsen (1806-1876).
Mijer, mr Pieter -: Nederlands staatsman (1812-1881); minister van koloniën
(1856-1858); gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1866-1872). (II)
Nassau, Adolf van -: Rooms koning (1250-1298); sneuvelde bij Worms tegen
Albert van Oostenrijk, die de keurvorsten tot koning hadden gekozen.
navita de tauris, de ventis narrat arator (Lat.): de zeeman verhaalt van stieren,
de landbouwer van stormen. Spottende variant op Propertius' Elegiae 2, 1, 43:
Nauta de ventis, de tauris narrat arator: de zeeman verhaalt van stormen, de
landbouwer van stieren.
ndjaloek gĕni (Javaans): ik vraag vuur.
nec non numerus omen (Lat.): ook het getal is een voorteken. Variant van:
nomen est omen, d.i. de naam is een voorteken.
ne quid detrimenti (Lat.): niets kwaads, geen schade.
Nero: keizer van Rome (37-68); regeerde sedert 54 als tiran; liet in 55 zijn
halfbroer Britannicus vergiftigen en in 59 zijn moeder doden; vervolgde na de
brand van Rome de Christenen, hoewel hijzelf deze brand had gesticht; pleegde
na afgezet te zijn, zelfmoord.
nil mirari (Lat.): zich over niets verwonderen.
non bis in idem (Lat.): niet tweemaal in één zaak; niemand kan voor hetzelfde
feit een tweede maal beschuldigd worden.
non omnibus licet adire Corinthum (Lat.): het is niet iedereen gegeven naar
Corinthe te gaan, d.w.z. niet iedereen bereikt zijn ideaal. Variant van Horatius'
Epistolae I, 17:36.
non semper sapimus (Lat.): wij weten [het] niet altijd.
non tali auxilio (Lat.): niet met die hulp.
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Opzoomer, Cornelis Willem -: Nederlandse wijsgeer (1821-1892); als hoogleraar
te Utrecht, voorstander van de moderne theologie.
Orelius van Araucanië: eig. Franciscus Orellana (gest. 1550), Spaans avonturier
en ontdekkingsreiziger; metgezel van Pizarro in Peru.
ôte-toi de là, que je m'y mette (Fr.): spreekwoord: Sta mij je plaats af (lett.: Ga
daar vandaan, opdat ik er kan gaan zitten).
ottave rime (Ital.): achtregelige coupletten, waarbij de regels 1, 3 en 5; 2, 4 en
6; 7 en 8 rijmen.
Ovidius Naso, Publius -: Romeins dichter (43 v.Chr.-17 na Chr.), beroemd door
zijn Metamorphoses en zijn Ars amandi.
Padjadjaran: het laatste Hindoerijk in West-Java (1433-1527); op de plek van
de hoofdplaats Pakoean werd later de stad Buitenzorg gesticht.
Paixhan: eigenlijk: Henry Peacham, Engels opvoedkundige en essayist (1578
- ± 1643); schreef een handleiding voor welsprekendheid en een handboek
over zedeleer.
pagger (Indon.): schutting van planten, bamboe, matten enz.
Pahud, Charles Ferdinand -: Nederlands staatsman (1803-1873). (I)
Pakoe-Alam (Indon.): naam van een onafhankelijke prins met een afzonderlijk
gebied in het sultanaat Jogjakarta.
palawidja (Indon.): tweede gewassen.
Paleis voor Volksvlijt: monumentaal tentoonstellingsgebouw te Amsterdam;
onder auspiciën van de Amsterdamse medicus dr Samuel Sarphati (1813-1866)
gebouwd door de architect Cornelis Outshoorn (1810-1875); ingewijd op 16
Augustus 1864 en door brand vernield op 18 April 1929.
Palisse, à la -: une vérité de monsieur de La Palisse (Fr.), d.i. een waarheid
als een koe. Multatuli spreekt ook van: een Palisse-waarheid.
passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le séné (Fr.): vergeef mij de rabarber,
dan zal ik u de sennebladeren vergeven. Het gezegde komt voor in Molière's
L'amour médécin 3, 1 en wordt gebruikt in verband met wederzijdse concessies.
patere legem quam fecisti (Lat.): onderwerp u aan de wet die gijzelf gemaakt
hebt.
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patjol (Indon.): houweelachtige spade.
pedoeuvre: variant op: manoeuvre (handgreep); dus: voetbeweging, voetwerk.
pékin (Fr.): beschilderde zijden stof, aanvankelijk in China, later in Frankrijk
vervaardigd.
peremptoir (Fr.): afdoend.
periculum in mora (Lat.): in uitstel is gevaar.
Pfeife (Duits): studententerm voor: een borrel.
Pfiffikus (Duits): leperd, slimmerd.
Phaëton: zoon van de zonnegod Helios. Hij mocht de zonnewagen één enkele
dag rijden, kon de paarden niet houden en stortte ter aarde.
Phalaris: tiran van Agrigentum (± 560 v.Chr.). Perillus maakte voor hem een
koperen stier, waarin de slachtoffers van de tirannie levend verbrand werden;
de eerste proef nam de tiran met de kunstenaar zelf.
Pius IX (Ital. Pio Nono): Italiaans kerkvorst die van 1846-1878 paus was; hij
verloor in 1860 een deel, in 1870 de rest van de Kerkelijke Staat; verkondigde
in 1869-'70 op het Vaticaans Concilie het dogma van de pauselijke
onfeilbaarheid.
Plutarchus: Grieks historicus (46-120); schrijver van biografieën, waarin telkens
een Griekse en een Romeinse figuur tegenover elkaar gesteld worden.
Poland, Theodorus -: Nederlands officier (1795-1857); een der meest populaire
figuren in het Nederlands-Indische leger; als kolonel gepensionneerd;
geromanticeerd in W.A. van Rees' Toontje Poland (1867).
polinomisch: ongebruikelijk woord, gemaakt van polis (Gr.): staat, en nomos
(Gr.): wet; dus: de staatswetten betreffende, staatsrechtelijke.
Prescott, William Hickling -: Amerikaans geschiedschrijver (1796-1859), auteur
van: History of the reign of Ferdinand and Isabella (1837) en History of the
conquest of Peru (1847).
preux (Fr.): heldhaftig; een held.
pronunciamento (Sp.): militaire opstand.
proteïne: een verbinding van koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof; eiwitstof.
prouesse (Fr.): heldendaad.

Multatuli, Volledige werken. Deel 5. Millioenenstudiën. Divagatiën over zeker soort van liberalismus. Nog eens: vrye arbeid in
Nederlands-Indië. Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten. Brief aan den Koning

753

prud'homme (Fr.): rechtschapen man.
Pythagoras: Grieks wijsgeer en wiskundige (582-507 v.Chr.) (III)
pythonisse (Gr.): profetes, priesteres van het orakel van Apollo te Delphi.
q.a. (Lat.): quod attestor, d.i. hetgeen ik getuig.
quandoque bonus dormitat Homerus (Lat.): zelfs de goede Homerus slaapt nu
en dan. (Horatius' Ars Poetica, 359). Ook de knapste ziet nog wel eens een
fout over 't hoofd.
quia triumvirali supplicio adfici virginem inauditum habebatur (Lat.): daar het
als iets ongehoords werd beschouwd dat een maagd ter dood werd gebracht.
Uit: Tacitus' Annales V, 9 of VI, 4.
quicquid delirant reges, plectuntur Achivi (Lat.): voor de dwaasheid der koningen
boeten de Grieken (Horatius' Epistulae, 1, 2, 14).
Quinet, Edgar -: Frans wijsgeer, historicus en schrijver (1803-1875).
qui trop embrasse, mal étreint (Fr.): wie te veel tegelijk omvat, doet zijn werk
niet goed.
quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu (Lat.): een kruik behoudt
lang de geur van datgene waarmee hij nieuw eenmaal gevuld was (Horatius'
Epistolae I, 2:69); dus: Jong gewend, oud gedaan.
quousque tandem? (Lat.): hoe lang nog? Eerste woorden van Cicero's eerste
redevoering tegen Catilina, toen deze in de Senaat verscheen, nadat zijn
complot tegen de Romeinse Republiek reeds ontdekt was.
q.v. (Lat.): quod vide (zie dat; sla dat na) of quantum vis (zoveel gij wilt).
Ramses: naam van een aantal koningen uit het oude Egypte.
Radja (Indon.): vorst, koning, heer.
Rafaël: Raffaello di Santi: Italiaans schilder en architect (1483-1520); een der
voornaamste figuren uit de Renaissance.
Raffles, Thomas Stamford -: Engels staatsman en historicus (1781-1826);
luitenant-gouverneur van Java en Onderhorigheden (1811-1816), voerde als
zodanig het Landrentestelsel in.
râteau (Fr.): speelharkje van de croupier in een speelzaal.
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Reich mir die Hand, mein Leben, Komm in mein Schloss mit mir... Duet van
Don Juan en Zerlina uit de opera ‘Don Giovanni’ (1787) van W.A. Mozart
(1756-1791).
res divinae (Lat.): de godgewijde, geheiligde dingen.
rerum cognoscere causas (Lat.): felix qui potuit rerum cognoscere causas
(Virgilius' Georgica, II, 489): gelukkig hij die in staat is de oorzaak der dingen
te leren kennen. Multatuli schrijft deze versregel ten onrechte aan Horatius toe.
res est solliciti plena timoris amor (Lat.): liefde is iets vol bezorgde angst. Uit:
Ovidius' Heroïdes I, 1:12.
retrovolutie: teruggaande beweging.
réverbère (Fr.): straatlantaarn.
Reybaud, Louis -: Frans econoom en letterkundige (1799-1879); schrijver van
de sociaal-satyrische roman ‘Jérôme Paturot à la recherche d'une position
sociale’ en het vervolg: ‘Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure des
républiques’.
Reynolds, Sir Joshua -: Engels portretschilder (1723-1792).
Rochefort: eig. Henri de Rochefort-Luçay: Frans politiek journalist (1830-1913);
redacteur van het satirieke Parijse weekblad ‘La Lanterne’ en na 1880 van het
populaire Parijse avondblad ‘L'Intransigeant’.
Rochussen, Jan Jacob -: Nederlands staatsman (1797-1871);
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1845-1851). Het Cultuurstelsel
werd onder zijn landvoogdij in gematigde vorm toegepast. (II)
Rolet: procureur uit de 17de eeuw; bekend door zijn hebzucht en door de
dichter Boileau vereeuwigd in de versregel ‘‘J'appelle un chat un chat et Rolet
un fripon’. (Ik noem een kat een kat en Rolet een schavuit.)
Roorda van Eysinga, Sikko Ernst Willem -: Nederlands ingenieur tot 1865 in
dienst van het Indisch gouvernement (1825-1887); vriend van Multatuli. (I)
roture (Fr.): burgerstand; de burgermensen.
Sadduceeën: een niet aan de opstanding der doden gelovende Joodse secte
in Jezus' tijd, tegenstanders van de Farizeeërs. (II)
Saguntum: Griekse stad aan de oostkust van Spanje, in 219 v.Chr. door de
Carthaagse veldheer Hannibal verwoest.
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Salisbury, Robert Cecil, Markies van -: Engels conservatief staatsman
(1830-1903); herhaaldelijk minister en premier, onder wiens bewind de Ieren
een schrikbewind ondergingen.
salutaris hostia (Lat.): een voordelig, heilbrengend offerdier.
Sardou, Victorien -: Frans toneelschrijver (1831-1908), wiens blijspel ‘Rabagas’
(1872) in Parijs een groot succes oogstte.
savoir-faire (Fr.): weten hoe te doen; bedrevenheid.
sbirre (Ital.): vroegere militaire politie in Italië.
Schenkendorf, Max von -: Duits rechtsgeleerde en dichter van vrijheidsliederen
(1783-1817).
schibboleth of sjibboleth (Hebr.): herkenningswoord uit de Israëlietische
geschiedenis (Richteren XII:5-6); fig. uiting of handeling, die een bepaalde
eigenschap of hoedanigheid aan het licht brengt.
Schulze, Delitzsche Hermann -: Duits politicus en sociaal hervormer
(1808-1883); pionier op het gebied van de vakverenigingen; lid van de Rijksdag
voor de Fortschrittspartij.
Schwarz, Berthold -: Duits monnik en alchimist (14de eeuw), genoemd als
uitvinder van het buskruit.
seleniet: maanbewoner, van Grieks σεληνη (selènè): maan.
sequinen (Ital.): gouden muntstuk, vroeger in verschillende Italiaanse staten
en Klein-Azië geldig.
sic transit [gloria mundi] (Lat.): zo vergaat 's werelds roem. Uit: De Navolging
van Christus, door Thomas a Kempis (1380-1471).
sic volo, sic scribas (Lat.): zo wil ik, zo zult gij schrijven. Variant van Juvenalis'
Satyrae VI, 223.
Silenus: metgezel van Dionysus, de Griekse god van de wijn, een wanstaltige,
op een ezel rijdende grijsaard.
Simoïs: rivier bij Troje, vermeld in Ovidius' Heroides I, 1:31-34: Atque aliquis
posita monstrat fera proelia mensa
Pingit et exiguo Pergama tota mero:
Hac ibat Simoïs, hac est Sigeïa tellus,
Hic steterat Priami regia celsa senis:
En als er een tafel is neergezet, geeft iemand een uitleg van de
wilde gevechten, en schildert met een beetje wijn heel de burcht
van Troje (Pergama): hier stroomde de Simoïs, hier is kaap Sigëum,
hier stond het hooggebouwde paleis van de oude Priamus.
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Sire, cessez de vaincre, ou je cesse d'écrire! (Fr.): eig. Grand roi, cesse de
vaincre, ou je cesse d'écrire. (Grote koning, houd op met zegevieren, of ik houd
op met schrijven.) Uit: Boileau, Epître VIII.
sit ut est, aut non sit (Lat.): het moet zijn zoals het is, of het zal niet zijn.
Sloet van de Beele, mr Ludolf Anne Jan Wilt Baron -: Nederlands staatsman
(1806-1890); gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1861-1866). (II)
slothout: vierkante ijzeren scheepsbout, die door een steng gaat om deze op
de langzalings staande te houden.
smart (Eng.): slim, geslepen, leep.
soerat (Indon.): brief.
Solferino: dorp in de Italiaanse provincie Mantua, waar de Fransen in 1859
over de Oostenrijkers zegevierden. (IV)
Spartakus: Romeins aanvoerder van de slavenopstand in Italië, die Rome
bedreigde (73-71 v.Chr.).
spécialité oblige (Fr.): specialiteit schept verplichtingen. Variant van het
spreekwoord: Noblesse oblige, d.i. adeldom legt de verplichting op tot edele
daden.
Spinola, Ambrosio -: Italiaans veldheer (1569-1630), opperbevelhebber der
Spaanse troepen in de Z. Nederlanden, tegenstander van Prins Maurits.
Spinoza, Baruch de -: Nederlands wijsgeer van Portugees-Joodse afkomst
(1632-1677). (II)
staccato (Ital.): muziekterm voor: kort, stotend.
Sterne, Laurence -: Engelshumoristischschrijver (1713-1768). (II)
Stevin, Simon -: Vlaams wis- en werktuigkundige en bouwmeester (1548-1620);
uitvinder van de zeilwagen, het parallelogram en de tiendelige breuken.
Stieltjes, dr Thomas Joannes -: Nederlands militair en bouwkundige
(1819-1878). (III)
strychnine: giftig medicament, ook tegen ongedierte gebruikt.
sudavit et alsit (Lat.): tweede deel van de versregel waaraan Multatuli zijn
schuilnaam ontleende: Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit (Horatius'
Epistolae II:3 vs 413): hij moet als knaap veel hebben ondervonden en gedaan,
en veel hitte en kou geleden. (II)
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summum jus, summa iniuria (Lat.): het hoogste recht, het hoogste onrecht,
d.w.z. het formeel volkomen juiste ‘recht’ kan moreel grof onrecht zijn. Dit
gezegde wordt bij Cicero, De Officiis I: 10, 33 als algemeen bekend geciteerd.
suum cuique (Lat.): ieder het zijne.
Sybariet: eig. inwoner van de Italiaanse stad Sybaris, berucht om verwijfdheid
en zingenot; fig. verwijfd, genotziek persoon.
Tacitus, Publius Cornelius -: Romeins geschiedschrijver (56-118); hoofdwerken:
‘Historiae’ en ‘Annales’.
Tankred: Siciliaans aanvoerder in de eerste kruistocht (1078-1112); vorst van
Antiochië.
Tantalus: mythologische koning uit de Griekse oudheid. (III)
Tarquinius Superbus: legendarische, laatste koning van Rome. (III)
tenkatische vertaling: de vertalingen van Dante, Tasso, Milton, La Fontaine,
Goethe e.a. door de Nederlandse predikantdichter J.J.L. ten Kate (1819-1889).
Thackeray, William Makepeace -: Engels romanschrijver, novellist en criticus
(1811-'63), wiens roman ‘Vanity Vair’ (1847-'48) als sociale satyre van de
Engelse samenleving een wereldroem genoot.
the right man in the right place (Eng.): de juiste man op de juiste plaats. De
spreuk is van de Engelse moralist Philip Dormer Stanhope, Earl of Chesterfield
(1694-1773) en betreft een patiencespel, waarbij de spelers de juiste pinnen
in een daarvoor bestemd bord met gaatjes moesten plaatsen.
Themis: de Griekse godin van het recht.
Theseus: Griekse held, zoon van Aegeus, koning van Athene; begaf zich onder
de zeven jongelingen die jaarlijks naar Kreta werden gevoerd als offer voor de
Minotaurus en doodde dit monster in het labyrinth met Ariadne's hulp.
Thiers, Louis Adolphe -: Frans staatsman en historicus (1797-1877). (III)
Tiro, Tullius -: slaaf en particulier secretaris van de Romeinse rechtsgeleerde
staatsman Cicero (106-43 v.Chr.), wiens redevoeringen hij met behulp van een
door hem bedacht systeem van stenografie schriftelijk opnam.
tjokot seuneuh (Soend.): ik vraag vuur.
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toemboek-blok (Indon.): rijstblok, waarin de padi door stampen van de bolster
ontdaan wordt.
totum eripuit uterum (Lat.): hij heeft de gehele baarmoeder weggehaald.
tous les goûts sont dans la nature (Fr.): alle smaken komen in de natuur voor.
tout sera pour le mieux dans le meilleur des parlements possibles (Fr.): Variant
van Voltaire's gezegde in ‘Candide’ (1759): Tout sera pour le mieux dans le
meilleur des mondes possibles. Alles zal opperbest zijn in de beste van alle
mogelijke werelden.
trapper (Eng.): eig. vallenzetter; avonturiers in het verre westen van
Noord-Amerika, die, onder de Indianen levend, jacht maken op wilde dieren,
terwille van de huiden.
tumulus (Lat.): grafheuvel.
Tyrtaeus: Grieks elegisch dichter (7de eeuw v.Chr.). Volgens de overlevering
een kreupele onderwijzer uit Athene, die de Spartanen in de Tweede
Messenische oorlog door zijn krijgsliederen tot zulk een heldenmoed wist te
bezielen, dat zij de overwinning behaalden.
Uncle Tom's Cabin (De Negerhut van Oom Tom): strekkingsroman over de
slavernij der negers (1852) van de Amerikaanse schrijfster Harriët
Beecher-Stowe. (I)
urbi et orbi (Lat.): aan de stad (Rome) en aan de wereld. Pauselijke
zegeningsformule in de Paasweek. Dus: iets urbi et orbi verkondigen: iets
wereldkundig maken.
Ursula (Lat.: kleine berin): legendarische Britse koningsdochter; maakte met
11000 maagden een bedevaart naar Rome en werd op de terugtocht te Keulen
door de Hunnen met al haar metgezellinnen gedood, omdat zij weigerde hun
vorst te huwen. Later heilig verklaard.
vade retro Satanas! (Lat.): Ga terug, Satan! Woorden van Jezus (Matth. IV,
10; Marc. VIII, 33).
Vargas, Johan de -: Spaans edelman, de beruchte voorzitter van de Raad van
Beroerten onder Alva.
variis modis bene (male) fit (Lat.): op velerlei wijze is het mogelijk goed (slecht)
te handelen.
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Veleda: profetes bij de Batavieren, die hen aanvuurde tegen de Romeinen.
venaliteit (Fr.): omkoopbaarheid.
Vésale, André - (Andreas Vesalius): Zuidnederlands anatoom (1514-1564);
lijfarts van keizer Karel V; een der grondleggers van de moderne anatomie.
Veuve Cliquot: Frans champagnemerk.
Victor Emmanuel II: koning van Italië (1820-1878); aanvankelijk koning van
Sardinië; sedert 1861 koning van het Verenigd Italië. Onder zijn bewind werd
de Kerkelijke Staat ingelijfd.
Vinoy, Joseph -: Frans generaal (1800-1880); onderscheidde zich als
aanvoerder van het Parijse leger tijdens het beleg van Parijs in de Frans-Duitse
oorlog (1870-1871).
Virchow, Rudolf -: Duits pathologisch anatoom, anthropoloog en politicus
(1821-1902). Als stichter en leider der Fortschrittspartij was hij een fel
tegenstander van Bismarck.
viribus unitis (Lat.): met vereende krachten.
Vishnoe: één der goden uit de Indische drieëenheid, en wel de onderhouder.
vivant sequentes (Lat.): leve de volgenden.
Vletter, Jacob de -: aanvankelijk onderwijzer, daarna directeur van een
filantropische inrichting te Rotterdam; nadat hij ongevraagd ontslag had
gekregen, werd De Vletter handelaar, zaakwaarnemer en redacteur van het
Rotterdams Weekblad. In conflict geraakt met de politie wegens zwemmen in
openbaar water, werd hij vrijgesproken. Zijn gezag als volksleider nam toe. Bij
relletjes tegen politionele willekeur, in October-November 1868, werd De Vletter
gearresteerd, in Juli 1869 volgde zijn veroordeling tot tien jaar tuchthuisstraf;
wegens ziekte werd hij na enige jaren onstlagen, maar hij stierf kort daarna.
Vloekzang van Sentot of De laatste dag der Hollanders op Java: gedicht van
ir S.E.W. Roorda van Eysinga (1825-1887). Zie deel I, blz. 310-314.
Vries, De - en Te Winkel: Matthias de Vries (1820-1892) en Lammerd-Allard
te Winkel (1809-1868), Nederlandse taalkundigen en samenstellers van het
‘Woordenboek der Nederlandse taal’. (III)
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Waal, Engelbertus de -: Nederlands liberaal staatsman (1821-1905). (I)
wakil (Indon.): gevolmachtigd plaatsvervanger.
Wallenstein, Albrecht von -: Duits legeraanvoerder (1583-1634); vermoord om
zijn streven naar onafhankelijkheid. (IV)
Wandsbecker Bote, Der -: Duits staatkundig tijdschrift (1771-1775) onder
redactie van de populaire volksdichter Matthias Asmus Claudius (1740-1815).
Wat baet het of gy draeft en zwoegt en u verhit? Fortuin liefst hem bezoekt,
die wacht en stille zit: Motto op het titelblad van: De Roos van Dekama (1836),
roman van mr Jacob van Lennep (1802-1868), en aldaar aangegeven als
ontleend aan de zeventiende-eeuwse dichter Theodoor Rodenburg.
Watt, James -: Engels uitvinder van de stoommachine (1736-1819).
wedono (Indon.): Indonesisch districtshoofd.
Welfen: Duits vorstengeslacht uit de Middeleeuwen, dat in Italië vóór de Paus
en tegen de keizer streed.
wen: kropgezwel aan de hals.
Wilberforce, William -: Engels filantroop en ijveraar voor de afschaffing der
slavernij (1759-1833).
Wilhelmshöhe: lustslot bij Kassel met beroemde waterwerken; verblijfplaats
van keizer Napoleon III na zijn gevangenneming door de Pruisen in 1870.
Willem de Veroveraar: hertog van Normandië (1027-1087); na zijn overwinning
bij Hastings koning van Engeland (1066).
Wijck, Jhr Carel van der -: Nederlands genie-officier (1797-1852); nam deel
aan de slagen bij Quatrebras en Waterloo en als Indisch genie-officier aan de
expedities op Celebes en Borneo en aan de Java-oorlog (1825-1830); ontving
onder het bewind van g.-g. Van den Bosch als chef der genie opdracht een
aantal vestingwerken aan te leggen, o.a. te Ambarawa, Batavia en Soerabaja.
Yankee Doodle: Amerikaans volkslied, gedicht en gecomponeerd door de
Engelse militaire arts Shomburg op de veldtocht van 1775.
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