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[Tekst]
Menado 24 februari 1851.
Beste Kruseman! God weet dat ik u nooit vergat, dat ik altoos met innige hartelijkheid
aan u dacht, en dat het gedurig dóór een mijner illusiën is u weer te zien. Honderden
manieren heb ik mij al voorgespiegeld hoe ik mij zou aanmelden. Zonderling, - altijd
wil ik komen als gij niet te huis zijt, - geen naam noemen, en slechts de boodschap
achterlaten ‘dat er een vreemd Heer is die vanmiddag zal komen eten’. -- Maar ik
voel dat ik geen tijd zal hebben voor die kunsten.
Waarom ik niet schreef? Recht weet ik het niet, - ik had er behoefte toe, altijd - ik
geloof dat ik te veel te schrijven had om te beginnen. ‘Ik heb het te drok gehad’ niet
van werk, maar van aandoeningen. Nog dit voorbij, zei ik telkens en dan zal ik
schrijven. - Hoe dom, nietwaar, te menen dat er na dat ‘dit’ een rustpunt komen
zoude, alsof niet de levensstroom voortvloeide, - voortvloeide. -Ja, voort - voort. - Ik heb eens -(Beste Kruseman neem mijn manier van schrijven voor lief. Verg niet dat ik elke
zin afspin, - elke mening toelicht: ik kan het wel, - maar eerst sedert ik de moed heb
mij aan niets te binden in mijn schrijven, kan ik aan u schrijven. Ja, dat is het; dáárom,
geloof ik schreef ik niet vroeger.
Vergeef mij mijn tussenzinnen, - de parenthèses in de tussenzinnen zelfs, let er
zelfs niet eens op of ik de draad weer juist aanknoop waar hij brak, -Het leven bestaat in tussenzinnen, - het mijne althans.)
Ik wilde u vertellen dat ik eens in een snelstromende rivier lag &c. &c. - en dat ik
iets Byroniaans heb, of zoiets.
Zie je, dáárom kan ik nu aan u schrijven, omdat ik nu eerst tot de mening ben
gekomen dat gij uit die nonsens wat maken kunt.
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O wat schreef ik gaarne voor 't publiek, wanneer ik maar iemand had die het ‘grove
werk’ voor mij deed! Ik meen niet alleen het ambachtelijke van Hugo de G. maar ik
bedoel dat tweede ambacht, het letten op taal, stijl enz. - Wat gaan er een aantal idees
verloren terwijl men een zin rondt, een hardheid schaaft, -(HRDHDSCHFT (Van SCHAVEN gesproken! Zie je wat ik bedoel?))
En zo iemand zal ik nooit vinden. Dat kan niet. Elke boer wil keizer zijn, dat heet:
HIJ KLAAS - wil keizer zijn, maar met behoud van identiteit.
Zo ook geef ik mijn stijl niet weg, want mijn stijl, - dat ben ik.
Als 't nodig is om den brode, kan ik schrijven juist als anderen of nagenoeg, maar
dat vermoeit mij.
Dertien jaren zal 't wezen als gij deze ontvangt, of langer nog.
(Zou je nu kunnen geloven dat ik daar een kwartier heb zitten nadenken, over die
13 jaren, meenje? Neen over dat ‘langer nog’. Dat wil nu eenvoudig zeggen dat de
LM. ons Menadoërs weinig baat, dewijl er meermalen maanden verlopen zonder
gelegenheid naar Java.)
En dáárover dacht ik na hoe dat misérable ‘langer nog’ mij gehinderd heeft in de
stemming waarmede ik begon: ‘dertien jaren!’
Ik voelde, omgreep de indruk van die tijd, - ik stond klaar u die mede te delen, ik
zocht naar een woord, een klank dat die (o, dat 2e ambacht) dien indruk in u kon
overgieten.
Men giet geen indruk. O, eens voor al, want anders zou ik telkens stuiten, maak
die gekheden in orde.
Nu dan, en ik stuitte op, werd gestoord door -- (Dat op en door heb ik mooi
beredderd. 't Is een klaar bewijs dat ik uit mijn stemming ben. Het doet er niet toe.)
Dat nadenken over die verdrietige schaarste aan gelegenheid
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heeft mij kwaad gemaakt. Ik had dat morgen kunnen doen. Nu ga ik een sigaar
opsteken. O, ik heb u zoveel te zeggen. Laat het u niet verdrieten dat ik niet vroeger schreef.
Verg niet van iemand die de koorts heeft dat hij u van ogenblik tot ogenblik mededele
hoe het hem gaat, - wacht zijn herstel af, misschien herinnert hij zich iets van zijn
ijling.
Dertien jaren koorts dus, vraagt ge? Neen, niet geheel, - sedert een paar jaren is
de koorts voorbij, - geef de lijder wat tijd om kracht te krijgen, - hij wordt beter,
beter, - hij vleit zich met geheel herstel, hij maakt plannen voor de toekomst zelfs.
Maar hij herinnert zich van vroeger dat die plannen meestal een nieuwe koorts
aanbrachten. Zal 't weer zo zijn?
Het is avond. Een nachtvlinder vliegt om de lamp. Mijn vrouw vangt het beestje voorzichtig - het mag niet beschadigd worden, - zij brengt het naar buiten in de vrije
lucht, - zij die nog met moeite gaat, want zij is zwaar, zwaar ziek geweest.
Dat doet zij opdat de kat het beestje niet dere.
Wat is dat ‘opdat -- niet dere’ lelijk bij mijn gevoel!
Zó doen wij altijd! Zo doe ik altijd; wij zijn goed, innig goed, God weet het!
Maar vanwaar dan mijn God die wildheid in mijn gemoed, die woeste verbeelding!

25 februari.
Het vorige is 't werk van een gehele avond, - maar ik heb veel heen en weergelopen.
Stel eens men nam mij nu dit blaadje af, en zond het u, - misschien was het goed om
u tevreden te stellen met het wachten; - tenzij ge met Schröder v.d. Kolk in connectie
staat of stond, - en hem bijdragen woudt leveren voor psychologische waarnemingen
omtrent zijn liefhebberijstudie.
Ik heb vandaag zeer zoet mijn werk gedaan;-vanmiddag hadden wij visite van
twee heren te paard, - een en ander is ver-
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koelend, - zeer verkoelend. Dat geeft de lieve God ons Indiërs, - omdat wij geen ijs
hebben.
En nu, na die kuur, wil ik proberen eens te schrijven als een ander, zoveel mogelijk
buiten het domein van de gekken-professor. Om geen ruzie met de man te krijgen
worden afschrijvers verzocht wel op het verbindingsstreepje te letten. Heb ik recht
dat hij dood is?
Hoe vindje nu een denkbeeld dat daar ineens bij mij is opgekomen om u een gehele
brief aan mijn broer ter lezing te zenden? Mij dunkt dat is juist een hutspotje om
iemand te onthalen die in lang niets gehad heeft. In ernst, ik kan niet beter doen.
Doch let erop dat ik niet zo goed als gij weten kunt of het hem aangenaam zal zijn
te vernemen dat gij die brief gelezen hebt. Oordeel dus zelf of gij de brief eenvoudig,
als ingesloten, dóórzendt, dan of gij de inhoud kennen moogt. Het is mogelijk dat
mijn wijze van zien, mijn ruwe aantasting van vermeende Heiligheid enz., enz., mijn
broer nog meer zou hinderen tegenover een derde, dan ‘onder vier ogen’ en ik wens
hem, noch iemand, meer te grieven dan nodig is.
Het is het eerst dat ik dus schrijf. Het is een voorspel van mijn vast voornemen
om tot het volk te spreken. Ik ben zwanger van denkbeelden; over weinig dagen ben
ik 31 jaar, - het is tijd, tijd, - nu of nooit, dat is: weldra of nooit.
31 jaar! En ik heb nog niets gedaan!
Niets dan wat versjes gemaakt die men ‘heel lief’ vond, - en die vrij soeperig zijn,
zoals trouwens de meeste verzen van de 19e eeuw. Ik heb een hekel aan verzen. Ik
geloof niet aan de poëzie van een vers. Ik heb recht tot dat geloof. Ik heb nu en dan
iets redelijks gemaakt, en ik herinner mij dat mijn stemming bij het betere dikwijls
lager stond dan bij het mindere. Sterker nog, - ik geloof poëzie in het hart te hebben,
- maar juist dan als ‘de geest spreekt’ - maak ik geen verzen. Als er hier en daar om
de geijkte term te gebruiken, ‘een sprankje dichtvuur’ in doorstraalde, was
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dat niet de uitdrukking van 't ogenblik, - maar slechts herinnering aan de gedachten
van een zwijgend tijdperk.
Een Orpheus met open mond, - een tokkelende Apollo is mij een gruwel.
O, Grieken, gij hebt veel begrepen, veel gevoeld, maar dat hebt ge niet begrepen.
- Harpocrates, - neen ook die niet, - hij wijst nog dat hij zwijgt.
Poëzie is: woest en ledig --- en de geest Gods zweefde daarover!
't Weld al minder toen men donderde - Sinaï is beneden de Chaos!
Maak nu geen glossen op die ‘ledigheid’ die ik in poëzie verlang. Ik zou 't misschien
niet kunnen laten, maar ze toch flauw vinden.
Ledig, - ja, als de oneindige ruimte! Ledig als daar waar 't stof ophoudt!
Ook sedert lang maak ik geen verzen meer, zonder te beweren dat mijn stelling:
poëzie zwijgt, omgekeerd mag worden.
Gij hebt recht op een compleet relaas van 'tgeen er in die dertien jaren met mij is
voorgevallen. Ik ben daarvan zó overtuigd dat ik met dat idee mij tot schrijven zette,
en zonderling, ik zie er tegenop. Ik wou dat een ander het doen kon. Maar 't moet
een ander zijn die in mij was. Ook aan uitwendige avonturen heeft het mij niet
ontbroken. Mijn eerste roman zal een autobiografie wezen, - maar het inwendige is
de hoofdzaak. Zie daarover eens na Fr. Br. de Stiefzoon pag. 75. Wat ze daar zegt,
- ze kon het wat mooier gezegd hebben & ik schonk haar daarvoor enige dozijnen
middernachtszonnen, - wat ze dáár zegt is waar. - Nieuw is 't alweer niet, zoals bijna
alles.
Bijna alles. Ik heb een nieuw stelsel van belasting, - geheel nieuw. - En ingevoerd
zal 't worden, schoon na onze tijd. Elke stoomvaart heeft een Salomon de Cautz,
Caux hoe spelt hij - nodig, - maar stomen zal men!
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Nieuw is 't idee niet. In '43 schreef ik al aan mijn Moeder: maar die tijd (pas vier
jaren)
Maar die tijd sinds 't laatst vaarwel,
Hoe gezwind ons ook onttogen,
Als een schaduw, bliksemsnel
Als een schim voorbij gevlogen O hij liet in 't voorwaartsgaan
Diepe, diepe sporen staan!
'k Proefde vreugde en smart met een;
'k Heb gevoeld, gedacht, geleden,
'k Heb gejuicht en 'k heb gebeden; 't Is me als vlogen eeuwen heen.
'k Heb naar levensheil gestreefd
'k Heb gevonden en verloren
En, een kind nog kort tevoren,
Jaren in één uur doorleefd!

De climax van schaduw, bliksem, schim is suspect, maar zachts zo goed als: geen
liefde komt Gods liefde nader, - noch is zó groot.
Zie je en parenthèse waarom ik een hekel aan verzen heb? Is het niet zonde &
jammer je poëzie door zulk een nauw deurtje te dringen?
Napoleon in Walhalla afgewezen omdat er een knoop aan zijn rok los is!
En dat is mijn ongeluk. Ik tel de knopen te veel. En toch kan ik het van een ander
niet velen.
Zodat ik nu maar zeggen wil dat ik in '43 die inwendige avonturen al kende - en wat
is er na die tijd nog veel getoernooid in dat hart. Kijk, ik geloof -Maar lees eerst eens goed na wat ik in Pieters brief over de valse bescheidenheid
schreef, en beschouw het als een teken
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van fideliteit dat ik dus aan u schrijf. Welnu dan, ik geloof dat er ‘stof’ in mij is voor twee grote mannen.
Stof voor Codrus, De Paula, - Christus gekruist, stof voor August -- Ja, dat kun je
niet weten. August is de held van een verhaaltje dat ik eens schreef, - misschien
schrijf ik het straks voor je uit.
En stof voor Napoleon, - Christus zeggende -- (Vul iets krachtigs in, - ik zoek
ernaar.)
Maar zoals in de scheikunde twee bestanddelen tezamen gebracht elkander krachteloos
maken, - zoals plus en minus elkaar neutraliseert in de algebra, zo ook enz. -Ik heb weer heen en weer (weer weer weer!) gelopen. Voor alles moet ik u nu iets
over het streepje zeggen. Ik ‘viel’ aan de tafel, en er was door mijn lopen een dikke
streep in de pen gekomen. Een streep zoals ge nooit gezien hebt, een streep na die
ongelukkige neutralisatie, weetje? Maar daar herinner ik mij dat gij mijn brief aan
Pieter leest, en ziedaar, het werd een klein streepje, - gemaakt, geaffecteerd.
Een dansmeester maakt nooit een goede ‘entrée de salon’ omdat hij weet dat ieder
naar hem kijkt.
Om gelijke reden is mijn streepje zo houterig binnengekomen.
En het had een streep moeten zijn van belang, - een streep tussen de nietsheid van
geest, - opgelost, vernietigd in hart, en een glas bier. Want ik heb bier gedronken. Ik doe dat sedert kort, omdat men zegt dat ik iets
‘opwekkends’ nodig heb. Ik vertaal opwekkend met ‘fysiek versterkend’ en dan is
het mogelijk. Nu moetje weten dat ik sedert lang niet de minste spiritus gebruik,
dewijl het minste mij dadelijk naar 't hoofd stijgt. En ziedaar, mijn bier hoe slap het
is, is mij naar 't hoofd gestegen. Dat's een vers et comme Mr. Jourdain, ‘sans le
savoir’.
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Nu ben ik niet dronken genoeg om niet te begrijpen dat ik beter deed niet voort te
schrijven. Zonder nu te beweren dat ik spiritus missen kan, - die spiritus dient mij
zeker niet. Ik zou dus moeten eindigen vanavond, als ik er niet op gevonden had het
vertelsel van August af te schrijven. Dat kan nog wel. Maar denk dat het van 't bier
komt.
Losse bladen uit het dagboek van een oud man. (Let wel dat deze biervertelling dateert van '41. Ik promoveerde mij tot
‘oud man’ om hier en daar iets te kunnen zeggen wat ik anders op mijn
21e jaar niet weten kon. Dit stukje echter had ik wel jong ook kunnen
vertellen. De oudemannigheid doelt meer op andere losse bladen waarin
ik nodig heb van een verleden te spreken. - Misschien geef ik u meer. Dat zal van 't bier afhangen. --)
‘De Peri die voor de poorten van het paradijs vruchteloos smeekte toegelaten te
worden tot de heilstaat der gelukzaligen, bracht na vele vergeefse pogingen eindelijk
als het schoonste wat de aarde opleverde de laatste zucht van een berouwhebbend
zondaar, - en zij vond genade in de ogen des Wachters aan de poort om de heiligheid
der gave die zij offerde.’
Dit was het thema van een gesprek tussen onze leermeester en ons, leerlingen der
avondschool.
Het schone Oosterse verhaal dat van deze in alle talen bezongen legende de
grondslag uitmaakt --(?? - Ik hoop toch dat ik nu schrijven zoude: ‘Deze lieve legende...’ Ik
begrijp de nodeloze omhaal van '41 niet. Ik zal gemakshalve die dingen
maar passeren. Er zou geen eind komen aan vraagtekens.)
Deze lieve legende dan had die avond natuurlijk aanleiding gegeven tot ernstige
gesprekken over het ware schone.
‘Zoude dan waarlijk de bede om vergiffenis van de berouw-

Multatuli, Ik ben zwanger van denkbeelden

15
aant.

hebbende zondaar het heiligste zijn wat deze aarde bevatten kan?’ vraagde mijn
makker August C. de onderwijzer.
Het verhaal stelt de zaak aldus voor, hernam deze; gij echter hebt vrijheid hierover
uw eigen gedachten te koesteren, ('41!) deel mij dezelve mede -('41, - voor: laat eens horen --Neen, neen, geen aanmerkingen meer, of ik verscheur mijn hele August,
- en dat was erg, - dat was zelfmoord, want je begrijpt: August -- ben ik.)
-- wij zullen tezamen overwegen, (merk je de affectatie in die doorhaling?) is naar
uw inzien iets anders schoner, heiliger?
August bleef het antwoord schuldig. Hij dacht na en bleef zwijgen. Andere
bezigheden namen de overige leertijd van de avond in; - daarop speelden wij - wild
en woest, - zoals te verwachten is van kinderen die na een gehele dag inspanning
van die band ontslagen worden; - Paradijs en Peri waren vergeten.
August was zoals ik zeide mijn makker op de school, mijn metgezel in de speeluren;
nauwelijks veertien jaren oud, een leeftijd op welke anders het karakter nog die
scherpe omtrekken mist die later jaren kentekenen, was hij bij de eerste opslag reeds
te herkennen als een van die wezens die alles voor anderen, - voor zichzelf niets zijn.
Hij was misschien de vlugste leerling der klasse en immer was hij de laatste die voor
beloning in aanmerking komen konde. Geen der medescholieren werd door zijn
ouders zo ruim voorzien van geld en klederen, en niemand had aan een en ander zo
spoedig gebrek als August. Zijn tijd, zijn bekwaamheden, zijn klederen en
spaarpenningen, - alles besteedde hij voor anderen, alles schonk hij weg, zonder
keuze zonder doel; - hij moest geven.
Eens ontmoette hij een onzer medeleerlingen die een nestje uit een boom had
geroofd.
‘Geef mij dat nest!’ riep August.
‘Waarlijk niet.’
‘Ik wil u een gulden daarvoor geven.’
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‘Toch niet; - ik heb te veel moeite gehad van 't uithalen.’
De ganse rijkdom van August bestond in de gulden die hij de knaap geboden had.
--‘Wilt gij mijn nieuwe hoed daarvoor hebben, - of - neen ---’ hij bezon zich die
reeds te hebben weggegeven aan een knaap die blootshoofds langs de weg liep, ‘mijn -- mijn ---’
De arme jongen wist niet wat hij meer bieden zoude --- en het nest lag hem na aan
het hart!
Eindelijk: ‘Wilt ge er met mij om vechten? - O, laat ons erom vechten!’
August was niet tegen de jongen opgewassen -- dat wist hij wel; maar hij meende,
- hij gevoelde, - ja zeker, hij zou sterker zijn als 't om dat nest ging!
‘Ben je gek, - dat kan ik altijd wel doen. Geef mij de doekspeld die gij na de laatste
vakantie van huis meebracht, en het nest is uw.’
August aarzelde. Het was een diamant van waarde -- dáárom aarzelde August niet,
- maar het was van zijn Moeder dat hij die speld gekregen had, - van zijn Moeder!
En toch, - die arme vogeltjes!
‘Neem,’ zeide hij, ‘hier is de speld, - geef mij de vogels!’
De jongen begeerde niet beter, gaf -Neen, - die jongen is later een rijk man geworden, zeer rijk. -- hij nam het kleinood, gaf het nest, en wilde heengaan.
‘Eilieve,’ riep August, ‘wijs mij de plaats waar het nest geweest is, - ik wil het
daar weer neerleggen.’
De ander wees de piek in de boom. August klom, - hechtte het nest in de
aangewezen holte, - viel, en brak de arm.
Onder het zetten zond hij mij naar de boom om te zien of de oude vogels het nest
alweer bezochten.
Toen ik terugkwam wenkte mij de wondheler ja te zeggen. Later heb ik dit
begrepen, - het is, weet ge, omdat een wondkoorts zo gevaarlijk wezen kan. --- Ik
zeide ja.
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Ik zeide niet dat de jongen, - die jongen die later zo rijk geworden is - het nest opnieuw
geroofd had. - Later --- doch dit doet er niet toe.
Zo was August C. de makker mijner kindsheid.
De avond volgende op die waarop het gesprek over de Peri had plaatsgevonden,
waren wij ter uitspanning bij elkander. Meer toevallig dan wel uit belangstelling viel
het gesprek op een onderwerp zeer na verwant met/aan dat wat ons de vorige avond
had beziggehouden. Wij Spraken over het geluk. Wie herinnert zich niet hoe men
reeds als kind zich een heil droomt, dat nooit door de werkelijkheid evenaard
(geëvenaard -- 't blijft altijd lelijk) of door onze vermogens bereikt kan worden.
(He, he, - '41, - ik begrijp wel wat ik gemeend heb, maar 't staat er niet.)
Wij hadden ter onderrichting de lessen van de laatste avond over het ware Schoon
aangehoord; - nu brachten wij in spel onze begrippen over geluk, onze wensen voor
de dag.
‘Sunt pueri pueri; - pueri puerilia tractant.’ Dit gold ook hier - och of het hier alleen
gold!
(Dat ‘och of’ &c. is ondraaglijk pedant. Ik heb toch wijs gedaan erboven
te zetten: ‘van een oud man’!)
‘Rijkdom!’ Want enz.
‘Eer, aanzien!’ Want enz.
‘Macht!’ Want enz. ‘Koetsier of Koning’ riepen de kleineren.
De groteren riepen meestal alleen ‘Koning!’ en dachten dat het dom van de kleintjes
was er koetsier bij te zeggen. --Zo schreeuwde en redekavelde de kleine gemeente door elkander.
Ik heb de bewijsgronden die elk ter verdediging zijner keuze aanvoerde, afgebroken.
Het staat ieder vrij die naar willekeur aan te vullen, - zoals men zelf die op die leeftijd
zoude aange-
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vuld hebben, - zoals men die gronden nog in later tijd aanvoert, zonder zich echter
dan te mogen verschuilen achter de onnadenkendheid van de kinderlijke leeftijd!
‘En gij, August, wat wenst gij,’ vraagde een uit de hoop, ‘zijt gij 't niet met mij
eens dat eer boven geld te schatten is?’
‘O, voorzeker, - maar ik weet toch nog iets beters.’
‘En dat is?’ riepen wij om strijd.
Nu hoorden wij het antwoord waarop de onderwijzer de vorige avond tevergeefs
gewacht had.
‘Het hoogste geluk moet zijn datgene te genieten wat het schoonste, het heiligste
is. Die trek (sic!) van gisterenavond van de broeder die zijn door de pest aangetaste
zuster niet verliet, maar liever door haar adem besmet met haar stierf, trof mij. Mij
dacht de Peri die de doodssnik der stervenden opving en hemelwaarts voerde, bracht
schoner gave dan ooit geofferd werd, en het lot des broeders komt mij hoogst
benijdenswaardig voor. Als ik dus een wens voor mijn geluk uiten moest, zoude ik
op zulk een wijze -- voor een broeder --- voor iets wat ik liefhad, - willen sterven; ik
geloof niet dat er groter geluk denkbaar is!’
Men ziet dat men het verhaal van de Peri om onzentwille enigszins gewijzigd had.
In stede van (over) stervende gelieven, had men ons om onze jeugd over broeder en
zuster gesproken.
August had zijn gevoelen geuit, en zweeg met de traan des diepsten gevoels op
de wangen.
Wij zagen hem aan en begrepen hem niet. --- ‘Sterven’ en ‘geluk’ dat was voor
onze minder hoog stijgende gedachten onbevattelijk. ---Maar God die hem dat gevoel had ingegrift begreep hem; - en ontving die bede
om heil, en verhoorde die bede.
Een jaar nagenoeg daarna, - het was de 13e januari, - vermaakten wij ons met
schaatsenrijden. August was na het einde der Kerstvakantie met zijn jongere broeder
op de school teruggekeerd. Hij bewaakte de schreden van de kleine nieuweling,
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leerde hem deelnemen aan onze vermaken, - en ook die dag week hij bijna niet van
zijn zijde. Een ogenblik echter kon hij de verzoeking niet weerstaan zich van de
langzaam voortglijdende knaap te verwijderen; - hij ijlt voort op de baan, - hoort een
gil, - ziet om en mist de geliefde broeder.
Het kind was in een bijt verdwenen.
En August? -IJlings springt hij in de kille vloed, - verdwijnt onder de loodzware oppervlakte
van het meer, en - God was zijn bede indachtig - hij verdronk!
Achtenveertig jaren zijn mij na die dag over het hoofd gedreven, maar nimmer
('41)/nooit ('51) brak de dertiende januari aan, of het was mij een dag van weemoedige
herinnering aan de lieve martelaar zijner idealen; verre, zeer verre voerde het lot mij
van de plaats waar de heldendood de heilige wens van de knaap bekroonde, - maar
al scheidden mij zeeën en landen van de kolk die hem de dood gaf en ten graftombe
strekte, - altijd in gedachte toch ging ik ter beevaart naar de plek waar hij als de Peri
aan de poorten des eeuwigen levens toegang vraagde en niet werd afgewezen.
Hij stierf op zijn vijftiende geboortedag. Zes, hoogstens acht jaren lang zou die
Goddelijke kracht om iets schoons te willen hem nog bijgebleven zijn, - om daarop
allengs zich te verliezen in de maalstroom van wereldse belangen, - in de modderpoel
van lagere genietingen. Zijn gevoel - wat kan het anders geweest zijn; wereldkennis
had hij nog niet opgedaan? - zijn gevoel dreef hem aan om reeds op zijn veertiende
jaar de dood, - en zulk een dood - te wensen. Of fluisterde de Engel die God hem ten
geleide gaf, - de goede geest die de knaap terzijde stond, - hem die wens in de oren
toen een kinderlijk spel hem noopte zijn denkbeelden over geluk te openbaren?
Wat was het?
Was het Natuur? Was het Instinct? Was het Profetie?
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Ik weet het niet.
Maar dit weet ik dat ik oude man meermalen benijdend op de vervulling zijner
hoop terugzie. --- Waarlijk, waarlijk, hij had de beste wens gedaan. --- Mij heeft men
eens gered ----- O! ---Einde van 't biervertelsel.

27 februari
-- Eigenlijk is het slot van ‘'t losse blad’ hedenavond en niet eergister geschreven.
Ik kan mij dus ‘niet verschuilen’ achter mijn bier. Gaarne had ik ook afgebroken
ware 't niet geweest om de schijn te mijden alsof ik u door een ‘'t vervolg ontbreekt’
in de waan wou brengen alsof't mooier was dan het is.
Maar bovendien, ik ben op't idee gekomen dat mijn brief, zó als hij is, perfect is,
en ik deed verkeerd mij kwaad te maken omdat ik tegen het verhaal van die 13 jaren
opzag, want ik heb begrepen dat ik al drok bezig ben u alles te vertellen. Is niet een
brief als deze de trouwste schets die gij hebben kunt. Ziet ge er niet duidelijk uit het
van mijn leven?
Thans is het hoogstens
Weldra zal ik een lineaal nodig hebben ---------Maar het was waarachtig mijn bedoeling niet. Ik meende toen ik begon, u een
fatsoenlijke brief te schrijven. Het schijnt niet te kunnen. Ik kan het toch anders wel.
Nu eens aannemende dat gij op mijn vriendschap gesteld zijt, en dat neem ik aan,
moet het u plezier doen dat ik aan u niet anders schrijven kan.

28 februari
-- Weer visite gehad --- douches. Maar toch niet geheel, want ik heb mij driftig
gemaakt door te willen bewijzen dat de uitbesteding van opvoeding en onderwijs
zijner kinderen aan een vreemde à tant par mois een soort van Sodomie was, - id est
een crime tegen de Natuur.
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Dit nu is een geliefde -Ik weet wel dat gijl. Holl. schrijvers zegt ‘geliefkoosd’ maar dat deugt niet. Ik zal
dat veranderen. - Zeg liever gevoorkeurd of voorgekeurd of koorgeveurd. Liefkozen
is verwant met kussen = caresseren.
Een stelling enfin waar ik veel mee opheb. - Mijn kinderen in Holland kosten mij
nu al f 11000. - zei de man. - En ik vraagde of hij God de kwitanties tonen zou als
Deze hem vraagde: Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés?
't Was een Fransman.
Ook dat zal ik veranderen -- het schoolgaan meen ik. Hoe, - vóór men huwt
berekent men of men een kind ‘de, den kost kan geven’ ('t is me te plat om 't op te
zoeken).
Wie dat niet doet is een dwaas -- ja een dwaas in de zin van Salomo's dwazen =
goddelozen.
En men zou kinderen durven verwekken zonder in staat te zijn ze dat andere
voedsel te geven!
Van de week maakte ik een portefeuille los met tekeningen. (Ik houd van mooie
platen, en heb er vele.) Een bij, hommel of wesp had tussen de landen der p.f. celletjes
gemetseld. Dat gebeurt veel hier; onze huizen zijn zo open -- in elk compartimentje
lag een ongeboren beestje te slapen - wachtende op de lieve Natuur die het vleugels
geven zou. -Welnu, bij elk popje lagen 2, 3, 4 dode vliegjes. - Dat had de moeder gedaan.
't Was te laat om te herstellen. De huisjes waren stuk. Ik had ze zo graag de
portefeuille present gegeven. 't Deed mij aan die beestjes reeds verblijf te weigeren
vóór de geboorte, - wat moest zo een moeder van mij denken als zij denken kon!!
En wie weet!
En mijn katten dan? Wij hebben lieve katten, Hollandse katten.
De Indische katten hebben korte afgeknotte staarten; 't is of er een knoop in ligt.
Maar onze katten zijn waarlijk mooi.
Nu dan, telkens als ik een kat haar jong zie wegdragen in de
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bek, denk ik eraan: ‘Hoe meer ik katten leer kennen, hoe minder ik van mensen
houd.’
Verbeeld je nu dat ik die wesp eens proponeerde haar popjes bij een andere wesp geleerder dan zij - te inkwartieren (in te k.). -Of de kat haar jongen door een kater uit de buurt te laten dragen, - sterker dan zij
van gebit. -De beesten zouden mij aanvliegen.
En zet daar eens naast die man van de f 11000!
In weerwil van mijn voornemen om vanavond iets anders te schrijven dan er na ‘28
februari’ staat, kan ik toch niet nalaten hier een anekdote bij te vertellen. Alles is
weer niets dan tussenzin. Ik geloof in '37 was ik met Pieter naar het Nut te Buiksloot
geweest. Het waaide een storm. Bij het Tolhuis, daar waar men die sluisdeuren
overloopt, was een vrouw met een kind. Ik had pas die dagen iets gelezen van Charles
Lamb over galanterie. (Zoek het eens op. Lamb heeft niet veel geschreven.) Daaruit
had ik geleerd dat galanterie om echt te zijn, nobel -Foei, God weet dat ik dit niet van Lamb geleerd heb. Had hij een beetje gewacht,
dan had ik het geschreven.
-- dat galanterie niet van een zijden of niet-zijden japon afhing.
God weet dat ik dit altijd gevoeld heb, - en mij ernaar gedragen ook. Ik zou niet
anders kunnen.
Het waaide een storm. Er was gevaar op die sluis en kwestie of twee handen vrij
genoeg was om zich te houden aan de balustrade, die zoals ge wellicht weet maar
aan één kant was.
Nu weet ik niet meer of de wind van of naar de balustrade woei. Maar dat was
mij hetzelfde geweest, -- natuurlijk.
‘Vrouwtje, mag ik je kind dragen?’
't Was een stevige boerenvrouw, ze had mij wel over de knie kunnen leggen!
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‘Dank je, jongeheer, ik ben MANS genoeg geweest het kind ter wereld te brengen, ik
ben mans om het te dragen ook.’
En ze bracht het erover, - en in ‘De Tweede Buiksloter’ gaf ze 't de borst.
O, die vrouw! Zij zou mijn kinderen zogen -- als ik ze had!
En als mijn eigen lieve vrouw ze niet zogen kon, want ook die zou zeggen: ‘dank
je jongeheer’ enz. - zonder die MANSheid altijd.
Is 't niet jammer!
Maar, zeggen ze, - als nu de vader onbekwaam is? - Onbekwaam! 't Ware beter dat
ge u dan vroeger had aangemeld als onbekwaam in de zin van 't Burg. Wboek: art.
307b.

1 maart.
Weer visite. Ik heb er deze keer hoofdpijn van, omdat er maar één kwam. Drie, vier
houden elkaar bezig, maar één komt geheel voor mijn rekening. Als mijn vrouw wèl
is, helpt ze mij, maar ze is nog zo zwak! Praten kan ik niet, - ik zwijg of spreek, en
dat laatste is meermalen vermoeiend, want ik grijp dan wel eens dieper of hoger dan
‘praten’ gedoogt. 't Is me dan een gevoel of ik iemand moet op- of voorttrekken, en
ze verzeggen het maar een handje mee uit te steken.
Onlangs viel 't gesprek op verdriet, tegenheid, zwarigheden enz. in 't leven. Ik
vertaalde dadelijk smart, en greep een idee aan dat mij voorbij vloog:
‘O, smart kan zoet zijn!’
De smartman wou niet met mij omhoog. ‘Dat kan ik niet vinden’ zei hij.
Toen ik aan 't betogen, - dat kunje nagaan. - ‘Ik voelde en tastte en greep in 't rond,
En zocht ---’ naar bewijzen, naar gevoelsbewijzen.
Dat's een citatie uit een versje van mij. Dat kunt ge ook krijgen - zonder bier. Na
August ben ik er totaal dóór. Ce n'est que le premier pas &c. --

Multatuli, Ik ben zwanger van denkbeelden

25
aant.

Bovendien heb ik alweer een idee gekregen. Eén pr dag ce n'est pas trop. (Die Tissot
(onze f 11000 man) heeft mij gefranciseerd, schijnt het.) Welnu, het is dat ik goed
doe veel voor u uit te schrijven. Alles om u goed het
te laten zien, en tevens om
te weten of gij ‘de moedige Uitgever’ (zo heb ik u horen/zien noemen) moeds genoeg
hebben zult mijn Uitgever te zijn. Schrik niet. - Je hoeft niets uit deze brief te laten drukken. - Hoe hoog ik uw moed
schat, dáártoe echter - &c. -Neen, - mijn uitgever als ik ginds zal zijn, - als ik schrijven zal over Belasting,
Schoolwezen, Pauperisme, Christendom, Kolonisatie, Bestuur, Koningen.
Ik heb over dat alles folianten klaar -- op 't schrijven na.
En mijn Confessions, - à l'instar van Rousseau.
En mijn nieuw kaartspel -- Hombre Nemours. -En mijn - veel meer heb ik niet. Maar 't is genoeg voorlopig.
Nu dat versje dat niet gedrukt hoeft.
De titel ontbreekt. 't Moet zowat een legende zijn, vertellende hoe zeker eiland
nabij Natal door zonde vergaan is; een soort van paradijshistorie.
Gij vraagt waarom toch de Oceaan
Die gans Sumatre omspoelt
Schoon elders minzaam en gedwee,
Onstuimig slechts op Natals ree
Gedurig schuimt en woelt?
Gij vraagt, - en de arme vissersknaap
Heeft nauw uw vraag verstaan,
Of wenkend met het donker oog
Wijst hij u aan de onmeetbre boog
Het verre Westen aan.
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Hij wendt de blik van 't donker oog
En wijst naar 't Noorden heen;
En toont u daar gij rondsom ziet
Slechts water, water in't verschiet
En zee en zee alleen.
Geen enkel eiland rijst er op
Ten schutsweer van de ree
Geen golf breekt hier op steen of klip lfbr!
Geen rots die hier het steigrend schip
Beveiligt voor de zee.
En dáárom schuurt hier de Oceaan
Zo wild het oeverzand ---Van hier naar ginds en ginder heen
Is alles zee en zee alleen
Tot Madagaskars strand.
En dáárom is het dat de kiel
Door 't noodlot hier gevoerd
Het toeven op de rede schuwt
Gelijk men van het ondier gruwt
Dat op zijn offers loert.

Wáár, - oorlogsschepen mogen er niet ankeren of doen het althans niet.
Want menig offer werd gebracht
Ten zoen voor de Oceaan
En menig kreet, in 't nat gesmoordDoor vrouw, noch vriend, noch maag gehoordWerd slechts door God verstaan.

(Nota. Ik heb er zelf schipbreuk geleden.)
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En menig hand voor 't laatst gestrekt
Rees opwaarts uit het meer
En zocht of ze ergens steunsel vond
En voelde en greep en plaste in 't rond
En zonk voor eeuwig neer, weer wat je wilt.

rees opw. & zonk neer. 't Is van '42, '43. Maar toch ik ben het niet eens met het
purisme over pleonasmen. Jehovah Zebaoth!
Ik ben de citatie voorbij, zie ik, en merk dat de rest heel soeperig wordt, zó:
la la la là; - la la la la
la la, - la la; la LAA!
Zing het eens.

Je kunt 't vervolg wel laden. ‘Maar eenmaal, eeuwen is 't geleen’ &c. - Zowat de stijl
onzer dichters van 1816 à '24, '26, min de prioriteit. Toen was het goed genoeg voor
een Muzenalmanak.
Vervolg van de smartzaak. Ik greep en tastte dan naar bewijzen. Wat ik zei, weet ik
niet meer, - maar dit herinner ik mij dat ik tenslotte de man niet langer houden kon;
- ik zakte, zakte met hem tot:
‘Heb je wel eens tandpijn gehad?’--- Ik hoopte van harte dat hij 't mocht gehad
hebben, - veel, sterk, ondraaglijk. Mooi was het niet van mij maar zie, ik had die
tandpijn nodig om iets te bewijzen; 't ware mij een voetbankje geweest, en dan had
ik de man wel weer hoger gekregen, en de tandpijn dáárgelaten.
‘O, --- dat - is - geheel - iets - anders - tandpijn - is--’
En hij wou me toen gaan vertellen wat tandpijn was! - Toen liet ik de man liggen;
dat is die vermoeienis waarvan ik sprak.
Verbeeld u Christus: ‘Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk het mosterdzaad.’
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En daarop een antwoord: ‘Neen - dat - is - niet - juist - mosterdzaad - is’ &c. met
een botanisch-culinaire verhandeling over de mosterd!
't Is niet uit te houden.

2 maart.
's Morgens. Ik heb het gister weer niet verder kunnen brengen dan tot mosterd. Je
zult zeggen ik schrijf niet veel op een avond, - maar eilieve, denk dat ik bij elk streepje
heen en weergelopen heb.
't Is zondagmorgen nu, en wat meer is mijn verjaardag. Ofschoon wij anders die
dagen wel eens ongemerkt laten voorbijgaan, - ditmaal had ik van de week een
bijzonder vrolijk idee die te vieren. Ik zoude, was de afspraak, koffie krijgen bij mijn
ontbijt. (Dat is anders verboden kost voor mij.) Eef - je begrijpt dat mijn vrouw
Everdine heet en dat ik haar Eef noem - zou vervolgens mijn haar knippen. Daarop
de gehele dag bij elkaar blijven en liefst alleen. Gisteren heb ik laten rondzeggen dat
mijn vrouw nog te zwak is om veel mensen te zien. Anders komt heel Menado, en
ieder meent op zo'n dag het recht te hebben je te vervelen met zijn gewauwel of hoe
spel je 't.
De koffie was er - ik kan er haast niet van schrijven, zo beeft mijn hand - het haar
is gek -Zet er nipt bij. ‘Ada toewan toewan datang’/‘Er komen heren aan’ kwam mijn jongen
zeggen, en jawel. Daar kwam één wagen met zessen en twee bendies (tilbury's) in 't
geheel 11 personen waarbij twee dames, 't Was heel mooi om ze de laan te zien
oprijden, - maar ik had ze graag de visite present gedaan, - en 't discours ook. Ik ben
heel geestig geweest, en heb betoogd - enfin een paar paradoxen.
De resident, de fideelste mens die je zien kunt, wist hoe ik over te veel ‘geur’ op
zo'n dag denk. ‘Geur’ is een Molukkisme = pret, plezier, leven. Het woord is vrij
goed gevonden - en daarom vertelde hij al heel gauw dat mijn vrouw te zwak was

Multatuli, Ik ben zwanger van denkbeelden

29
aant.

om lang te blijven, en ziedaar ze trokken op. En het was weer mooi te zien hoe ze
wegreden, - mooier dan 't komen nog, o, veel mooier.
Zodat er nu weer tussen nu en 't laatste streepje in liggen: wat madera, wat koekjes,
wat gelukwensen, - en een paar gekheden van mij. Ik heb een verhandeling gehouden
over 't krediet.
Help me dat onthouden als ik bij u kom. Dat moet ge uitgeven.
Die ene mevrouw vertelde -Maar ik zou niet verder komen als ik elke mevrouw die wat verteld had een blaadje
gaf in mijn brief. Je zoudt ervoor schrikken als ik visite kreeg.
Ik houd me dus in. Maar reken nu eens uit: een visite van -- zeg gemiddeld 2 uur
geeft een half blaadje klein schrift; - wat geeft 13 jaar = zóveel uur = zóveel visites.
Neem er de nachten bij - o, die vooral, want die tellen dubbel soms.
Vrage: hoeveel delen gewoon formaat mijn werken bedragen zullen, - uitgegeven
bij A.C.K. te H. de moedige uitgever. - ‘Moedig’ cursief!
En nu doe ik een soort van eed dat ik, zodra ik mij weer tot schrijven zet, schrijven
zal wat ik wil, en niet wat mijn pen wil. 's Avonds. Alweer visite, - maar ik heb ze gezegd dat ik hoofdpijn - krijgen zou als
ik te lang sprak of luisterde, en ze gingen, - maar toch mijn stemming is weg, en ik
zie vooruit dat ik in spijt van mijn eed weer af zal hangen (zal afh.) van mijn pen.
Heb je dat ook wel dat ge geen baas zijt over uw geschrijf? 't Is een fout zeker,
een zwakheid. Je weet zo niet waar je belandt, - en toch, er is een soort van genoegen
in je zo geheel en al weg te geven aan de indruk van 't ogenblik, 't is een gevoel als
iets wiegelends zonder stuur, - iets opiumachtigs; iets als 't ‘uitlopen’ van
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een schommel. Herinnert ge u dat gevoel? Neen of ja - maar als gij jongens hebt,
laat ze nooit schommelen. 't Is niet goed, dat weet ik.
Ik keek daar naar mijn vrouw die een paar nummers ‘Illustrations’ in de hand heeft.
Ik zie het portret van Mr. le Comte de Chambord. Welnu, binnen drie jaren zijn de
Bourbons in Frankrijk, - en 10 jaar daarna zijn ze er weer uit. Onthoud dit eens. En
dit nog: Willem 111 zal nìet als koning sterven. God beware ons, wat heeft die man
een commun gezicht in ‘Onze tijd’. Ik wil hopen dat het aan de gravure ligt. Als men
in '50 met zulke koningsgezichten, en zulke gravures tevreden is, kan ik waarachtig
ook mijn versjes wel laten drukken van '40.
Ik merk daar dat mijn ikheid een grote rol speelt in mijn schrijven. Ik, ik, telkens
ik. Maar 't spreekt vanzelf dat ik weten wil hoe 't u gaat, dat ik over ik schrijvende u
zie, belangstellende in dat ik. Gij moet weten wie en hoe ik ben om te weten wat ge
om de hals valt als ik kom, - om uw vrouw te kunnen vertellen wie de Heer is ‘die
vanmiddag zal komen eten’.
Maar mijn vrouw komt mee, en die recommandeer ik u statelijk en ernstelijk zou
onze Alkmaarse taalverknoeister zeggen. - Ik houd niet van Juffr. Toussaint. Hare
Allerheiligheid vergeve het mij dat ik haar stijl voor geaffecteerd houde, - haar intriges
(i.e. de I. harer romans) voor flauw en ongeknoopt, - haar taal - nu, ga je gang eens
- Maria de Medicis sprekende in 't Oudhollands! Dat is geen couleur locale, - dat is
lakverf. Er is veel schoons in haar werk, en niemand zou liever dan ik haar ridder
willen zijn, - als men haar eenmaal zal beginnen aan - en af te Vallen, maar zolang
men haar vergoodt, kan ik niets van haar velen.
Misschien is 't jalousie de métier op zicht.
Mijn vrouw is waarlijk een engel van liefde, zachtheid &c. Zij is de enige vriend
die ik in Indië heb. Zij is de Mathilde in de roman van mijn leven. Ook heb ik nooit
een vers op haar gemaakt.

Multatuli, Ik ben zwanger van denkbeelden

31

De Graaf van Chambord, afgebeeld in het weekblad L'Illustration (1850) (Koninklijke Bibliotheek,
Den Haag)
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Koning Willem 111, afgebeeld in het tijdschrift Onze tijd (1849) (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
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't Is heel wel mogelijk als uw vrouw mij 't verder verblijf te uwent opzegt -Verbeeld u ik riep een man van de straat in huis en aan tafel -Of ik zat in de keuken met de meid te praten en hield ze van 't werk af --Of ik stookte de kachel op met een Statenbijbel --Of mijn gekibbel met u verveelde haar --Want kibbelen zouden we - daarover zal ik een verhaaltje schrijven voor de vuist,
't hoeft alweer niet uitgegeven:
Damon en Pythias 11e Deel.
(de Lezer wordt verondersteld het 1e deel gelezen te hebben)
----- van 't schavot bras dessus, bras dessous met Denijs naar huis.
Diner ten hove.
O, wat duurden hun die toosten lang aan 't dessert, en met welke drift schoven ze
hun stoelen weg toen de laatste dronk - de gezondheid natuurlijk van de Dames te
Syracuseweggeslikt was.
(Mooi is 't niet, maar 't is Alkmaarse couleur locale.)
Want zij hadden behoefte elkander te omhelzen, - alleen met elkaar, - vèr van de
truffels en de opgedrongen vriendschap van Dionysius.
‘Mijnheer Pythias’ - riep de knecht een deur openende. 't Was een logeerkamer.
Damon wou mee binnengaan. Hij smachtte naar de omhelzing.
‘Pardon, Mijnheer, uw kamer is ginds. - 't Is maar een één-mansbed hier.’
‘Ben je mal, kerel, weet je niet dat wij, Damon & Pythias, wij de helden van de
schavothistorie van zoëven, één zijn in leven en in sterven, - dat we --’
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‘'t Is mogelijk, menheer, maar het bed--’
Het doet er niet toe wat de vent verder zei of dacht. Damon schikte zich in zijn
lot, - en wenkte Pythias een ‘straks’ toe.
Ieder maakte zich ‘lekker’ in zijn kamer. In nachtpantalon en kabaai kwamen ze
gelijk uitlopen, en daar had je de omhelzing in de gang. --‘Dierbare Damon!’
‘Dierbare Pythias!’
‘Dierbaarste Damon!’
‘Dierbaarste Pythias!’
‘Wat ware ik zonder u!’
‘Heilige vriendschap!’
‘O, Goden!’
‘Goden, O!’
‘O, ik wist dat gij komen zoudt, - maar ik hoopte dat gij niet zoudt komen!’
‘Ik was er eer geweest, - maar de wind ---’
‘Toen ik tien uur hoorde slaan, (coul. loc.) dacht ik....’
‘Tien uur? Pardon, toen was ik er al.’
‘Toch niet. Toen ik tien uur hoorde slaan --’
‘Lieve vriend, wat praat je - ik was er allang toen 't 10 sloeg. De koning begon
juist te schreien -- herinner u maar.’
‘'t Is niet waar. De klok sloeg juist toen ik mij gereed maakte om te knielen.’
‘Wel verd...., hoe heb ik het met je! En ik...’
‘Mijn horloge is gelijk!’
‘En 't mijne dan?’
En ze haalden hun horloges.
‘'t Is nu drie minuten over twaalf. --’
‘Neen, twee!’
‘Neen, drie! Neen, twee, neen drie, neen twee, neen drie, neen twee!’
‘'t Mijne is van Breguet!’
‘Dit is een patent-lever, een time keeper!’
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‘'t Loopt over tien stenen, kijk maar.’
‘En dit dan! Echappement à cylindre. De stuurman heeft er de zon op geschoten.’
‘Ben je daarom zo laat gekomen!’
‘Je bent vervloekt verwaand op je horloge.’
‘Neen, maar ik kan je bluf niet velen met het uwe.’
‘Ik zal me weer zo voor je reppen ---!’
‘Ik heb uw gerep niet nodig. Je kunt gerust wegblijven.’
‘Mijnheer, ik heb de eer u te salueren!’
‘Mijnheer, uw Dienaar!’
En ze gingen.
Einde van het IIe Deel.
Dus, kibbelen zouden we. Welnu ik heb idee dat als uw vrouw mij wegjaagt, ze mijn
Everdine nog wel wat zou willen houden ‘omdat die niet zo vervloekt verwaand op
haar horloge is’. Wat is dat citeren uit eigen werk toch plezierig.

3 maart.
Maar -Je weet of weet niet dat het du dernier goût is een verhandeling, preek of toespraak
te openen met een conjunctie. -- En 't is goed ook. Een voegwoord, - conjunctie is
beter, verbindt iets aan 't vorige. Er moet dus een ‘vorige’ zijn zou een schoolmeester
zeggen. - Wij genieën hebben dat niet nodig - wij hechten iets aan niet iets. Bijna
hadden wij geschreven wij hechten aan niets, - maar ik ben bang dat uw vrouw mij
dan verkeerd verstaan zou, - als gij 't zover brengt met voorlezen. -‘Lieve Kruseman, haal die man toch niet in huis.’ - Mij dunkt ik hoor het.
‘Aan niets te hechten!’
‘Wat praat hij toch! Godsdienst, zedelijkheid, eer, huwelijkstrouw. --’
Dááraan hecht ik werkelijk niet. - En wat sterker is - ik wil
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niet dat mijn vrouw daaraan hechte, 't Is ongehoord, maar schort uw oordeel op tot
na het lezen mijner verhandeling: ‘Over het huwelijk beschouwd in deszelfs
onnatuurlijkheid, onzedelijkheid &c.’ - alweer uitgegeven bij A.C.K. te H.
Ook dat stuk is af op 't schrijven na. De eerste regel van 't voorbericht -Want ik wil de voorberichten weer invoeren; men - ik althans kan ze niet missen.
In 't voorbericht zal ik zeggen dat ik Balzacs Physiologie du mariage een
schandelijk vod vind, - want het zoude mijn eer te na zijn als men op de titel af mij
beschouwde als tot die school te behoren. - Liever dan dat sprak ik het huwelijk vóór!
Nu uw vrouw weer:
‘Aan niets te hechten! Liefde --’
O, ik heb veel liefgehad. ‘Gij kunt het nalezen, - dáár in mijn dagboek.’ (Citatie
uit de werken van Dekker. Straks krijg je 't misschien.)
‘Vriendschap ----- Damon en Pythias te paskwilliseren ---’
Lieve mevrouw Kruseman, - geef me gerust een zoen als ik kom - ik zal er een
111e Deel bijmaken waarin de twist wordt bijgelegd.
Ook heb ik niet gezegd dat ik aan niets hechtte. Ik hecht veel aan -Hoe zal ik het uitleggen. Een draad heeft twee einden, ja, ja, dat is het. Nu hecht
men het ene eind gewoonlijk - neen zo is het niet. Maar 't is toch iets van een draad.
Straks komt hij weer.
Vraag eens aan iemand die goed, braaf, godsdienstig is - dat laatste woord kan ik
niet verdragen, maar ik moet het wel gebruiken om begrepen te worden - vraag zo
iemand eens na een goede daad: ‘Waarom doe je dat?’.
Als hij dan enigszins ‘vast in de leer’ is, - slechts een beetje orthodox, zal hij
terstond zeggen: ‘Christus heeft het gebo-
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den, ’ - of: ‘'t Staat in de Heidelberger.’
Dat is dus met andere woorden dat ge de draad - daar is hij - van zijn goede
handeling volgende, volgende, - belanden zoudt in Schrift of catechismus.
Men vindt dus de beide einden. --En bij mij verliest zich het ene eind in mijn hart.
En dat nu alles over een conjunctie!
Mevrouw Kruseman spreekt. ‘Ik geloof dat hij gek is.’ - Men spreekt geen Dame
tegen, en bovendien -'t Heeft altijd iets aantrekkelijks voor mij gehad. Verbeeld u - gek met Galilei!
Stel daar nu eens naast: verstandig met deze of gene buurman van u; en kies.
Maar -Ben ik niet briljant teruggekomen op mijn ‘maar’. 'k Las onlangs in een revue een
verhandeling van (ik geloof) Granier de Cassagnac over de stijl dat er drie
hoofdsoorten van stijl waren, namelijk:
1o Piramides, zó ∆. 'k Weet wel dat je weet wat een piramide is, maar ik vond het
aardig dat dingetje erbij te tekenen.
o Omgekeerde piramides, zó
.
2
3o Dat heb ik niet recht begrepen. 't Beduidde geloof ik zoiets van beide wat. Veel
moeite om 't te begrijpen heb ik me ook niet gegeven.
Vooreerst omdat ik mijn stijl mooier vind dan die van Cassagnac.
Secundo. Omdat, ja dat spreekt vanzelf. Lees eens een verhandeling over de neus
van Apollo. Laat daarin betoogd (en bewezen) worden dat zó de neus wezen moet,
- dat zó de neus is bij uitnemendheid, - dat wèlbeschouwd een neus van die vorm
afwijkende, geen neus is.
Een Franse kleermaker op Batavia had een broek voor mij gemaakt. Ik vond die
wat duur, - trok een andere broek aan.
't Was lang vóór of lang na mijn trouwen. - Toen ik mijn
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vrouw vr - neen, gevraagd heb ik haar eigenlijk niet - toen ik mijn hof m - neen, ook
dat heb ik niet gedaan, toen ik -Nu ben ik in de war.
Mevr. K. ‘Zie je wel dat hij gek is.’
Waarlijk niet, mevrouw, u zal, zult, -‘Verhandeling over de persoonlijke voornaamwoorden, voornamelijk die welke
de 2e persoon aanduiden.
Er bestaat een taalkunde van hogere aard dan die welke op de Scholen geleerd
wordt, een taalkunde die zo diep ingrijpt in het wezen van de mens en de Volkeren
dat --’
Die verhandeling duurt me te lang. Ik zal maar gij zeggen schoon 't lelijk is.
O, dat lieve Duitse du.
Mevrouw, ik zal 't in orde maken.
Nu had wèlbeschouwd de hele verhandeling achterwege kunnen blijven, ik heb
mijn gij niet nodig gehad. Er zijn wel meer Verhandelingen zo.
Toen ik dan bij die kleermaker kwam met die andere broek aan, die door een
Chinees gemaakt was, naar mijn idee --Leg gij nu eens uit hoe het komt dat ik zo apodictisch in de brief aan Pieter zeg:
uw Godsdienst deugt niet, - uw maatschappelijke instellingen deugen niet - en dat
ik, - dezelfde persoon
Die het gezag des bijbels niet erken
Die het volk wil hervormen
Die een paar tronen wil omgooien
Die gij zeg tegen een vreemde Dame,
Dat ik zo bescheiden ben in het uiten mijner mening over een broek.
Enfin, ik meende dat ze goed zat, en vertelde hem - wij zijn bij de kleermaker - dat
die veel goedkoper was.
Hij betrok en beplukte de broek aan alle kanten, - trok de neus op --
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Daarover een woordje. Men zegt neus, maar de bedoeling is lip. Let er eens op - je
kunt de proef nemen onder 't voortlezen. Ik heb Lavaters dromerijen grotendeels
gelezen, en geloof niet, of weinig aan 't gewicht van zijn fysionomische opmerkingen.
Maar mijn fysionomologie gaat dóór, en die berust geheel op de lip, - de bovenlip. De mijne is magnifiek zegt Eef.
Hij trok de lip op en zei -Wat zoudt gij nu in zijn geval gezegd hebben? Ik parieerneen dat kan niet, want
eigenlijk heb ik het al verklapt door de Apollinische neus.
Welnu dan, zonder pari, hij zei het. Namelijk: (als 't nog nodig is)
‘Ce pantalon - (hij trok haar scheef rechts) ce pantalon -- (scheef links) Mais
M'sieu, ce pantalon --- ('t was sterk goed, gelukkig) - ce pantalon, Mais, - ce n'est
pas un pantalon!’
Ik had er het ding toch voor aangetrokken, en meende er niet indecent mee gekleed
te zijn. Ik had de man kunnen vragen of hij mij voor een sans-culotte aanzag &c. Maar je begrijpt wel dat ik mijn vals vernuft niet waagde aan zijn genie! Want
geniaal is het. 't Is een soort van Napoleontisme in de kleermakerij.
Nog een pantalonhistorie - al wat Napoleonlike is, bevalt me. Kan die man het
helpen dat hij door het lot -Een genie is boven het lot heb ik ergens geschreven - of zoiets. Straks krijg je 't.
Een heer had een nieuwe pantalon aan, ging ermee uit, en zie, of liever zie niet,
de broek scheurde, - waar men het 't minst gaarne heeft.
Hij de volgende dag naar de kleermaker. Misschien dacht de goeie man dat hij in
zijn recht was, en het die ber...... Fransman eens goed zou vertellen.
Hij had, net als ik, gerekend buiten 't genie van die Fransman.
De eerste fureur sla ik over. Je kunt je wel verbeelden hoe men zo'n broek over
de toonbank gooit met het gat naar voren. ---
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Ik kan het niet anders zeggen.
Hoe men dat -- dat -- gescheurde gedeelte --- wijd uitspreidt, om 't nog groter te
doen schijnen dan het is, - hoe men buldert enz. De Napoleon hoorde hem bedaard aan, en vroeg, toen hij aan 't woord kon komen,
heel pacifiek:
‘Mais M'sieu, qu'avez vous fait de ce pantalon?’
‘Wat ik ermee gedaan heb --- wèl -- Je l'ai mis. ---’
‘Soit! - Et puis?’
Let nu eens wèl op hoe 't genie alles naar zijn wil dwingt, en hoe het hier de
kleermaker van 't bankje der beschuldigden ineens op de presidiale stoel helpt. Hij
vraagt, - hij ondervraagt wat meer is.
‘Wat hebt gij gedaan met de broek die ik voor u gemaakt heb?’ Er ligt majesteit
in die vraag.
De ander voelde dat hij voor zijn Rechter stond!
Want het overwicht van't genie is onmiskenbaar.
Florian, die maar een beetje geest had - en wat is geest bij genie! - was aan 't jagen
op ‘privatieve jachtgrond’ zo heet het immers?
‘Welk recht hebt gij op mijn grond te jagen?’ vraagde hem de privatificus en dacht
in zijn onnozelheid dat Florian verlegen zou staan. Jawel! Je chasse ici du droit que
tout homme d'esprit possède sur, a, au, aux, ik weet 't niet verder.
't Spreekt vanzelf dat de ander er genoegen mee nam.
‘Et puis?’ dan.
‘Puis, je suis sorti.’
‘Soit! Et puis?’
De man begon te stamelen - hij trok de broek naar zich toe. Hij begon te gevoelen
dat hij ongelijk had.
‘Et puis, M'sieur?’ Met iets in de toon als: antwoord, ellendeling!
‘Puis je me suis, - (hij vouwde de broek toe - het gat keek hem
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akelig aan) je me suis rendu --- chez ---’
‘N'importe. Et puis?’
‘Là j'entrais. ----’ Hij sidderde.
‘Soit. Et puis?’
‘Je saluai. ----’ Hij schoof naar de deur.
‘Soit. Et puis?’
‘Je m'assis. ----’
‘Ah M'sieur, - voilà l'affaire! Les pantalons M'sieu, qui sortent de mon atelier
M'sieu, - (de man was de deur uit, maar hij riep 't hem na:) ce sont des pantalons
Msieu, pour se tenir debout Msieu, et non pour s'asseoir M'sieu! On ne s'assied pas
au salon, Msieu! A Paris Msieu--’
De rest weet ik niet.
Als ge dan inziet dat uw neus evenmin een neus is als mijn pantalon een pantalon,
- dan is u dat toch geen reden om de neus van een ander te nemen, nietwaar? En als
gij - enfin styloplastiek bestaat niet.
De neuzen en broeken zijn afgehandeld - op dit na dat toen ik mijn vrouw -Lieve Hemel hoe moet ik het zeggen!
Ben je vèr in de sterrenkunde? Ik zal het je uitleggen. Eigenlijk weet ik er niets
van, maar dat's geen bezwaar --- voor een genie.
Hier heb je een hemelkaartje. De letters zijn de sterren. Het randje beduidt geen
randje --- de ruimte is oneindig --- en vol letters - vol sterren!

Nog nooit heb ik een goede definitie gelezen over eeuwigheid en oneindige ruimte
-- 't is één. De meeste mensen verwarren eeuwig met --
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4 maart.
Ik ben blijven steken in mijn eeuwigheid. - Ook verveelt mij mijn kaartje van de
sterren. Ik zal zien dat ik er me kort afhelp.
Ik had willen zeggen dat eeuwigheid is: oneindigheid gezien - begrepen - genoten
à vol d'oiseau.
Dat we een woord mankeren (dat ons een woord ontbr.) dat tot oneindige ruimte
moet staan als eeuwig tot onbegrensd lang in toekomst en verleden.
Dat de vaste stof in de natuur noch voor vermeerdering noch voor vermindering
vatbaar is. - Ik deins niet terug voor een bosbrand in Amerika - dit doet niets.
Dat hierop alleen de accuratesse kan gebaseerd zijn der zonnestelsels.
Dat afstoten in de natuur niet bestaat. Alles trekt aan. Waar men het tegendeel
meent te zien wordt de aantrekking geneutraliseerd, overwonnen door een andere
attractie sterker dan deze door overwicht van het produkt der vaste stof × nabijheid.
Dat ster l niet tegen ster e aanvliegt - zoals ze graag wou anders - omdat i d k m n h
en alle andere sterren - buiten mijn randje - haar houden waar ze is.
Gooi nu eens i d k m n h weg, - of wat middellijk geheel hetzelfde is - verbeeld u
dat er op i een fidibus verbrand wordt, en dat daardoor - 't geen niet waar is - de
kwantiteit vaste stof op i verminderde. --e & l zouden tegen elkaar vliegen, en als de andere bollen, die erbij zouden komen
- ze de tijd gunden - 't ware één bol in een ogenblik!
Zó omtrent, - op 't leven na - zijn Eefje en ik tegen elkaar gevlogen.
En tenslotte nu - want daarop wilde ik neerkomen:
Dat ik geen eigen broek aanhad toen dat natuurverschijnsel plaatsgreep.
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4 maart.
Maar -- zouden we wel accorderen! Dit is de vraag - een vraag die niet minder gepast
is omdat ze gedaan wordt door elke keukenmeid in een nieuwe dienst. Ik houd u
voor trouw, mijzelf ook. Dat heet: trouw aan de indruk onzer jongelingsjaren. Maar
is het nu niet de grote kwestie of ik en gij trouw zijn gebleven aan onszelf? Of gij
de Kruseman zijt van toen, en ik wat gij toen in mij meendet te zien?
Over het geheel ligt de grond van elke genegenheid niet in de hoedanigheden van
een bemind voorwerp, maar in onze eigen behoefte om lief te hebben. 't Is de oude
historie van de man die kersen at met een bril op de neus, met het verschil alleen dat
hij zich willens en wetens fopte, -- en dat ons die bril wordt opgezet door de lieve
optimisterij van een liefhebbend hart. O wat heb ik veel brillen gedragen van die
soort.
Men is bekoord door iets ideaals. 't Is of de Natuur zei: ‘ja, lieve mensen dat mag
ik je niet geven, maar ik zal dat artikel mijner Instructie ontduiken door u, enige
levensjaren althans, - de kersenbril op te zetten.’ 't Is lief van de Natuur - maar waartoe
dan later zo wreed. --Zie je, ik ben nu maar bang dat ik u of gij mij een kleine kers vinden zult.
Maar gesteld eens wij hadden over de bril heen gekeken, en ons gevrijwaard voor
optisch bedrog, - dan nog kom ik terug op de keukenmeidsvraag: zullen wij wel
accorderen? Zijn wij niet bedorven voor elkaar? - Is het te verwachten dat te veel
wrijving aan de ene kant - te weinig misschien aan de andere kant, - ongelijke wrijving
ZEKER, - de beide delen altijd beletten zal ooit weer een goed geheel te vormen? Dat
zou hard zijn. Maar geen ellende voor de tijd. Ik zal komen als ware 't niet zo; ontvang me als ware 't niet zo!
‘Gij kunt het nalezen dáár in mijn dagboek’ of ik heb liefgehad; - & ‘Genie is
boven 't lot’. Achter die beide citaties van Dekker heb ik gezet: straks krijg je 't.
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Mevrouw Kruseman maakt hier natuurlijk de opmerking dat die bedreiging zonder
woordbreken onuitgevoerd blijven kan, daar er ‘misschien’ bij gezegd is, en ik dus
salva integritate mijn mond kan houden.
Vriendelijk is het en beleefd mij die faculteit te laten - maar eilieve vleiend is het
niet. Ook ik wil dus niet vleien, en houd het ervoor dat Kruseman niet goed voorleest.
Mij dunkt de brief is mooi, - en u moest ernaar verlangen, Mevrouw, meer te horen.
Bovendien --

8 maart.
O, zegt toch nooit, gij Christenen dat alleen uw geloof kracht geeft om te lijden. 't Is
een leugen. Dat zal ik u bewijzen, dadelijk.
Stukken uit het dagboek van een oud man. (Jongelingsdromen)
(Het volgende is geschreven in Indië en schijnt te dagtekenen van 1810
of '11-dat is: '43, '44. - Uit voorafgaande en kort daarop volgende
aantekeningen meen ik te moeten opmaken dat de schrijver op die tijd
nagenoeg 24 jaren oud was, en een betrekking bekleedde bij het toenmalig
Indische Gouvernement. Verzamelaar der S.u.h.D.v.e.O.M.)
---- Voldoe ik aan mijn bestemming --- wat is mijn bestemming?
Hebben de dromen van grootheid die mijn kindse jaren kenmerkten, gelogen? Ben
ik klein, nietig, verachtelijk als zij die zich mensen noemen? Zo neen, ben ik op mijn
plaats, dáár waar voor mij een ander stond, waar na mij weder een ander staan zal?

8 maart.
's Avonds. Goddank, Goddank, mijn vrouw, mijn Everdine, mijn alles leeft nog, en
ik heb weer hoop op herstel. Zij is kalm, zij rust. Want Kruseman, toen ik vanmorgen
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schreef ‘dat zal ik u bewijzen’ toen lag ze in ijlende koorts en ik dacht dat ze sterven
zou!
Doe mij dat na, Christenen, zo bedaard een brief te vervolgen voor zulk een ziekbed!
Ook ben ik niet uitgescheiden uit krachteloosheid. Denk het niet, denk het niet.
Maar ik kon niet voortschrijven, want denk eens, de Doctor, wie ik op het afgescheurd
zijtje van deze brief, had aangespoord haast te maken, was van zijn paard gevallen.
Ik bracht hem binnen en te bed. Hij kermde, en Eefje ijlde.
Toen kon ik niet voortschrijven, want er was geen ruimte meer tussen mijn hulp
aan haar en hem. Dat duurde tot ik hem eindelijk met de wagen naar huis bracht. Ik moest Eefje zolang alleen laten. - De bediening is hoewel duur zeer slecht. Maar
de Doctor moest weg, - want zijn gekerm was hoorbaar in Eefjes kamer. De weg (3
paal, dat is een uur gaans) was zo slecht dat ik tehuis komende in de modder steken
bleef. Ik liet de wagen staan en liep zo hard ik kon.
En nu vanavond, goddank de koorts is afgelopen! Ik heb weer veel hoop.
Weer zal ik voortschrijven. Zo kalm en net mogelijk. En zelfs zal ik doen wat ik
zoëven deed toen ik niet wist of wagen mannelijk was -- ik zal zoiets opzoeken in
mijn boekje van Bomhoff.
En zulks in weerwil dat ik vernomen heb dat mijn Vader dood is!
Want dáárdoor is Eefje ingestort. Zij kreeg voor een paar dagen een brief van haar
Zuster die erover sprak als een bekende zaak. En wij wisten het niet.
En ik ben niet ongevoelig, God weet het! En ik ben geen Christen.
In de Javase oorlog (ik weet het van een ooggetuige) ving men een spion. Volgens
gewoonte der Christenkrijgslieden moest die man dadelijk doodgeschoten worden.
Men bond hem aan een boom, en gaf één soldaat last op hem te vuren.
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Eén soldaat. In vredestijd executeert men met een peloton. ‘Want,’ zeggen de
Christelijke krijgslieden, ‘één schot kan weigeren, missen of niet terstond dodelijk
zijn’!
Ik heb er vrede mee. 't Is een reste van menselijkheid althans, - en dat is al veel voor Christenen!
Maar in de Jav. oorlog had men geen tijd voor zoveel omslag. Waar zou het heen
als elk spion een heel peloton gekregen had - 't zou een onbescheiden vordering van
de spions geweest zijn!
Men gaf dus één soldaat last: schiet die kerel dood!
Om niet te missen --De soldaat was een Christen natuurlijk.
Om niet te missen nam hij de afstand wat kort, - wat heel kort, - ‘de kogel hoeft
geen licht te zien’ zei hij. Dat is: zó uit de loop - zó in het hart, - de tromp op de borst.
---Ook had hij er wat veel kruit opgedaan. --Gij weet dat los kruit genoeg is -- à bout portant.
De spion zag hem fors in 't gezicht, en zeide: ‘koerang kirie’ dat is: ‘wat meer
links’.
‘G.v.d.’ riep de soldaat, - want hij was kwaad dat de man niet bevreesd was - en
hij haalde de haan over.
Toen ketste het geweer - of althans het pankruit alleen brandde af.
Men had de percussies nog niet in die dagen. Thans hebben alle Christenkrijgslieden
percussies op hun geweren.
De man leefde nog - en hij lachte. Ja, hij lachte de soldaat uit -- omdat zijn geweer
weigerde. -Toen werd de Christensoldaat boos. Hij keerde zijn geweer om, en sloeg de
lachende Mohammedaan de hersens in met de kolf.
Dit laatste had ik er niet bij hoeven te zeggen. 't Was hier mijn bedoeling niet de
soldaat te schetsen, de Christen. Ik wilde een tegenhanger geven op ulieder pretentieus
‘Zó sterft de Chris-
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ten!’. Ik had moeten eindigen bij het lachen van de ander, 't Is een retorische fout
dat ik meer zei.
Met de kolfslag moest ik eindigen als ik bezig ware met ‘Christengruwelen’. Maar
dat Hoofdstuk is mij te lang voor tussenzin!
Ik heb veel mensen zien lijden en sterven. Ik heb veel geleden. Maar steeds heb ik
alom meer gelatenheid, meer kracht - meestal passieve kracht, dat is waar-bij
niet-Christenen gevonden dan bij - neen dat niet
Ik geloof dat een Christen sterker is dan ik, - sterker dan de in 't fatum berustende
Islamiet.
Maar ik ken geen Christenen. 't Is bij wijze van spreken dat ik zeide:
Christenkrijgslieden.
Lees daarom wat ik in Pieters brief kopieerde uit mijn geschrijf aan J.v.d.H. en
geloof dat ik het Christendom hoog stel. Juist zó hoog, dat ik weiger die naam te
geven aan iets wat ik nog op de wereld gezien heb.
En dáárom ook - behalve vele andere gronden - ontken ik de waarheid van het N.
Testament. Christus zou voor niet op aarde geweest zijn - als Hij er geweest was. Ik
vereer hem meer door Zijn aanwezen te ontkennen, dan door te geloven dat Hij
vergeefs - en dus verkeerd gewerkt heeft.
Als ik tehuis iets opmerk dat in de war is - een kamer overhoop bijv. dan zeg ik:
‘dáár is Eefje NIET geweest’. En ik geloof mijn lieve vrouw te vereren met die mening.
Ik heb veel geleden zei ik. In '43-'44 lag ik onder een beschuldiging, - en geheel
weerleggen kon ik ze niet, dat is voor de wet niet - van Landsdieverij.
Een advocaat - O die advocaten! - kwam bij mij en raadde mij aan mij te beroepen
op mijn minderjarigheid, want zei hij, je bent geboren in maart '20, - dus op die datum
was je -Ik walgde van de man - en zei hem dat ik, ik reeds tien jaar
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lang mondig was geweest, want zei ik, in '32 heb ik een treurspel gemaakt, ‘Hector’
-Een treurspel waaruit bleek -- 't is waar, volgens sommige brokstukken die ik mij
herinner, was ik nog niet ingewijd in de prosodie - ik scheen de gevorderde afwisseling
van mannelijke en vrouwelijke regels in Alexandr. niet te kennen, - maar toch - wat
had ik wijs gesproken over het ‘knaapje’ Astyanax als ware ik een reus bij dat knaapje!
Wat had ik wijsheid gelegd in de mond van Nestor, hoe mannelijk sprak Hector,
hoe onbesuisd Ajax, hoe teder Andromache. -En tien jaar daarna - nu ik sedert lang bij dat alles nog geleerd had wat leggende
en staande Alexandr. waren, - zou ik niet mondig zijn!
Ik zoude niet mondig zijn, de vriend van Bram v.d. Hoeven!
Ik, die juist in MIJN dagboek en niet in dat van de oude man, geschreven had de
Jongelingsdromen - die ik straks verder zal uitschrijven.
Ik die reeds op mijn 22e jaar president was van een criminele rechtbank.
Ik, die August gedroomd had.
Ik, die de kracht had een vrouw die ik beminde omhelzend, tot haar te zeggen:
‘En nu ziet gij mij nooit weer’ en woord hield.
Ik die mijn hart had weten te dwingen zich ter verdringing van dat beeld een ideaal
te scheppen uit niets. -- Door te zeggen -- dat meisje -- daarginds - die ik nooit zag
- van wie ik weinig hoorde - ik wist haar naam alleen - dat meisje heb ik lief.
Ik die de adjudant van een bataillon heel beleefd verzocht had namens mij aan alle
officieren van dat bataillon te zeggen dat zij S....... waren, - met mijn adres.
Ik die nooit mijn sigaar liet uitgaan bij een duel.
O, beste Kruseman, zeg niet dat is mauvais genre van vrouwen en duellen te
spreken. God weet hoe gek ik nu die dingen vind. Ik keur dat alles af. - Het is maar
om te vragen:

Multatuli, Ik ben zwanger van denkbeelden

50
aant.

Of ik niet mondig was?
‘Ga je gang dan met je vervl. koppigheid,’ - zei de advocaat - ‘dan ben je niet te
helpen, - je wordt eerloos!’
Maar wáárom kon hij u niet helpen - of gij uzelf, vraagt ge, mij dunkt toch als men
een zuivere zaak heeft -- Dit vraagt ge, nietwaar?
O, ik ware zo gemakkelijk te helpen geweest, - als ik mijn arm hart ten schouwspel
had willen geven aan een raad van Justitie!
Nog liever onmondigheid dan dat - want zie, ik was krankzinnig geweest!
Krankzinnig, toen ik in de Courant las dat Caroline gehuwd was. Caroline, dat meisje
dat ik ongezien verheven had tot mijn ideaal.
Toen heb ik bruiloften gegeven aan wie maar komen wou. De kas stond open.
De milit. Kommt, kwam bij mij en vraagde of ik gek was. Toen moet ik hem
uitgedaagd hebben, - maar hij sloot mij op, - en vertelde mij later dat hij geslapen
had voor de deur mijner kamer.
Toen ik ontwaakt was maakte ik versjes als deze:
Aan mijn Moeder
O wat had ik haar smart aangedaan! Ik was rooms geworden in mijn ijling om dat
meisje, - en had sedert lang niet naar huis geschreven. Mijn moeder vraagde of ik
haar vergeten had?
---Alles, alles wilde ik dragen
Roofde 't lot mij Haar slechts niet!
En dat beeld, - mij 't schoonst op aarde
Dat ik omdroeg in 't gemoed
Als een onwaardeerbaar goed
En zo trouw in 't hart bewaarde -
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Vreemd was 't eenmaal aan mijn zinnen;
En al houdt die liefde stand
Tot de laatste snik van 't leven
Me in een beter vaderland
Eind'lijk haar zal wedergeven 'k Had begonnen haar te minnen.
Wat is min die eens begon
Bij de liefde met het leven
't Kind door God in 't hart gedreven
Toen het nog niet staamlen kon!
Toen het aan de moederborst
Nauw de moederschoot onttogen
't Eerste vocht vond voor de dorst
't Eerste licht in Moederogen!
Neen, geen band die vaster bindt,
Vaster harten houdt omsloten
Dan de band door God gesloten
Tussen 't moederhart en 't kind.
En ik kon Haar zo beminnen
Haar die 'k eenmaal nimmer zag Haar wier beeld eens voor mijn zinnen
In 't verschiet bedolven lag En een hart dat zó zich hechtte
Aan het schoon dat even blonk
Dat mij niets dan doornen schonk
En geen enkel bloempje vlechtte Zou datzelfde hart de trouw
Van het moederhart vergeten --?
En de liefde van de vrouw
Die mijn eerste kinderkreten
Opving in 't bezorgd gemoed, -
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Die mij als ik weende suste;
Traantjes van de wangen kuste Die mij voedde met haar bloed!
Haar wier moederzorg de ziel
Van het knaapje voerde en leidde
En zo trouw het stond terzijde
En het ophief als het viel, Moeder wil het niet geloven
Bij de Hemel die mij ziet Moeder, wil het niet geloven,
Neen, uw kind vergat u niet!
'k Ben hier vèr van wat het leven
Ginds ons zoets en schoons kan geven
En 't genot der jo

(Ja, der staat er. Ik heb nu geen lust een Variante te maken. Dat zijn weer die
roksknopen - je weet wèl.)
der jonglingstijd
Vaak geroemd en hoog geprezen
Kan wel hier mijn deel niet wezen
In mijn sombere eenzaamheid Steil en doornig zijn mijn paden
Onspoed drukt me diep terneer
En de last mij opgeladen
Knelt me en doet het hart mij zeer; Laat het slechts mijn tranen tuigen
Als zo menig moed'loos uur
Me in de boezem der Natuur
't Hoofd zo treurig neer doet buigen Vaak als mij de moed ontzonk
Is de zucht me schier ontvloden: -
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(Voor ontvloten. Roksknoop, er zijn er meer los, - ik weet het wel.)
‘Vader schenk mij bij de doden
Wat het leven mij niet schonk!
Vader, geef me aan gene zijde Als de mond des doods mij kust,
Vader, geef me aan gene zijde
Wat ik hier niet smaakte -- rust!’
Maar bestervend op mijn lippen
Steeg die bee niet tot de Heer 'k Boog wel bei mijn knieën neer,
'k Voelde wel een zucht me ontglippen Maar het was: Nog niet, o Heer
Geef mij eerst mijn Moeder weer!

Mijn Moeder is dood, - mijn broer Willem, - mijn zuster, mijn vader zijn dood! Maar
toch nu roep ik het luid, - en wat kalmer wáár.
Rooft het lot mij haar slechts niet - mijn Everdine. En dat zegt wat meer thans. 't Is
een schone triomf voor een vrouw zó - gedepoëtiseerd door een vijfjarig
huwelijksleven - ziek, bleek, riekende naar medicijn, de kamp in mijn hart - neen 't
is geen kamp zelfs - te winnen tegen -- dat meisje? Neen - tegen mijn fris ideaal van
'40-'43! Dat meisje is geheel de Ruiten tien van Jonathan. Arme Caroline! Zijt gij
wel geheel Ruiten tien? Uw broer zei mij in '48 dat gij geleden hadt!
Ik heb haar nooit weergezien.
Versjes als deze:
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Afscheid aan Natal (Sumatr. W.K.)
----Vaak heeft mijn ziel hier hoger vlucht genomen,
En zweefde als Ether met natuur omhoog; (?????)
En vloog als reeds gezaligd langs uw zomen
En hief zich op tot 's Hemels starrenboog --Dat dank ik u, O Natal, lommerdreven
Uw bos en beemd als bloemen rondgestrooid --Zolang ik leef zal in mij Natal leven
Zolang ik leef vergeet ik Natal nooit!
't Is wel niet lang - 't Is nauwlijks negen maanden
Dat mij uw kust zo gul een wijkplaats bood;
Toen nog van 't wee van ginds mijn ogen traanden,
Toen nog mijn hart slechts haakte naar de dood.
Ik zocht een kerkhof aan uw stille stranden
En koos mij reeds de plek aan de oever uit
En achtte reeds -

(Letterlijk waar. Ik heb die plek beschreven. Straks krijg je 't.)
Sla om.
Eefje slaapt. Op mijn tenen ben ik in de kamer geslopen. Want vóór ik verder schreef,
moest ik zien of zij wèl genoeg was - voor mijn toon van 3, 4 zijtjes geleden. Zij
slaapt kalm. Ik heb veel hoop. Welnu dan. Mevr. Kr.: ‘Ik schenk u de rest van dat deuntje. 't Is precies de rijmelarij
van een aftredend acteur. Verbeeld u Westerman, Majofski of zo iemand bij het
verlaten van een toneel -- waar hij goede zaken gemaakt heeft:
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Zolang ik leef zal in mij Durgerdam, Parijs - of waar het is - leven
Zolang ik leef vergeet ik als boven ----- nooit!
En dan klapt men - Ja, bij Jan Gras of in de Vier Kronen. -’
Nu ik. ‘Lieve Mevrouw. Ik vind het ook niet mooi. Maar toch wil ik er de laatste
regel bijzetten. 't Is een idee-fixe van me, en wèl omdat die laatste regel een citatie
is - schrik niet - ditmaal niet uit de werken van Dekker.
't Is van die mijnheer die zijn vertrekkende vriend een Guy de Vlaming meegaf
als souvenir, - die later die vriend souffleteerde door hem afschrift te zenden van een
Albumblaadje. --Or - zeg dat eens in 't Hollands - or ik wis die soufflet uit met deze brief - en ik
verdedig de integriteit van 't Albumblaadje. -’
De laatste regel dus van dat ding - dat heet van het fragment - want de tirade is
veel langer nog (en heel soeperig)
‘Ik achtte reeds me ontslagen van de banden
Waarmee Natuur de mens aan mensen sluit.’
Herinnert ge u, beste Kruseman? - En dat hondje, dat aan boord gestorven is omdat
het teveel stokvis gegeten had, - en het speet me zo!
God beware mij. Als dat misschien humor is, dan liever geen humor.
Ja, ik wilde een herinnering aan de te vroeg heengegane vriend wijden. Maar zó! Gij
begrijpt mij wel, nietwaar?
Versjes vervolgens als deze:
Wat roemt ge 't schoon van's levens lentejaren
En 't heil dat eens uw jonglingstijd u bood ---
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Staat dan voor de onweersbui alleen de grijsaard bloot
En spaart het Noodlot blonde of bruine haren?
Was alles schoon in de eerste tijd van 't leven ---Stak nooit een doom u diep in 't hart ---Of is bij 't wislen van genoegen, vreugde en smart,
Herinnring aan het schone alleen u bijgebleven?
Is de eerste smart door later leed vervangen?
En was de traan die toen uw oog ontviel
Min grievend, minder bitter voor de ziel
Dan 't vocht dat thans u afdruipt langs de wangen?
Of vloeit wellicht zo kalm uw leven nu daarheen Nu jaren u aan de eerste drift ontvoerden,
Dat gij vergeet wat stormen 't eens beroerden Dat gij vergeet hoe buiig 't was voorheen?
Ik ken die tijd - die levens lentejaren,
Maar niet het heil dat u die lente bood;
Gewis, voor de onweersbui staat ook de jongling bloot En 't lot treft niet bij voorkeur grijze haren!
Mij drukt hij zwaar, die eerste tijd van 't leven!

Soep - (niet op te vatten alsof de rest geen Soep was maar toch - er zijn goede regels
bij)
Ik ken die tijd - want ik beleef die stonden!
Ik trad nog nauw 't ontluikend leven in,
Of huiv'rend heb ik bij het omzien aan 't begin,
Voor waarheid, schijn - bedrog voor werklijkheid gevonden; Wel hing de sluier daar, bedrieglijk schoon gekleurd
Wel blonk ook mij een wijl de glans van 't licht in de ogen
Eén ogenblik -- de sluier werd me onttogen.
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Waartoe o God, zo vroeg de waan me ontnomen
De waan van heil - de droom van zaligheid!
Wat baat nu 't licht (Sic!) dat op mijn pad zich spreidt Geen waarheidslicht vergoedt de leugen mijner dromen.
Ik had haar lief. - Is de eerste tijd van 't leven
Nog niet geheel voorbij, gij die mij hoort Gevoelt de kracht, de zin dan van dat woord:
Ik had haar lief in de eerste tijd van 't leven!
Ik had haar lief!

En zij! - zij - Soep.
En dergelijke.
Dat alles was weer tussenzin tweede macht. Wij zijn eigenlijk gebleven waar die
man die mij zo koppig vond de deur uitging.
Eerloos dan. -- Ik had een pleidooi klaar -- 't kwam daarop neer dat men zijn gang
maar gaan zou -- dat het mij niet verscheelde -- dat ik ieder beklaagde die mij voor
eerloos hield. Men durfde niet - men hield de zaak slepende.
Dat duurde een rond jaar. Ik kreeg geen traktement zolang, natuurlijk. Ook op
Natal was ik niet rijk geworden. Ik bezat niets, niets. Ik woonde in een klein huisje
dat ik gehuurd had op conditie van betalen zodra ik weer geld hebben zou. Die
verhuurder, 't was een Maleier, scheen ‘fidusie’ te hebben op mijn Ster.
Ik moet gegeten hebben die tijd - want men leeft geen jaar zonder eten - maar hoe
en wat! Ik herinner mij iets van een Chinees die mij eten bracht - van een inlandse
vrouw ( - dezelfde die - maar dat doet er niet toe, -) die de poesaka (een souvenir
van overleden ouders, -) harer moeder verkocht - 't was een lap franje van een
bedgordijn - van aardappelen die ik uit de grond graafde - van een kalkoen die ik
stal - maar die ik teruggaf
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omdat hij niet aan de Generaal Michiels toehoorde zoals ik meende.
Ik herinner mij hoe zekere Dame mij haar man toezond met geld, en hoe ik
bedankte, - waarop zij vragen liet of ik wou komen eten - en daarna of ik dan
tenminste ‘daags een paar eieren’ hebben wou.
Ik weet hoe ik ben gaan liggen op een mat - hoe ik Clio verzocht mij niet wakker
te roepen - nooit.
Want ik had honger toen ik liggen ging - allang - en ik voelde dat ik niet langer
honger hebben zoude. Clio had een Doctor geroepen en die maalde met een veer in
mijn mond toen ik wakker werd.
O, die dagen! Dat jaar! Er is nog zoveel.
Welnu, ik maakte versjes in die dagen. Drinkliedjes, epigrammen. En ik ben geen
Christen.
Eenmaal heb ik gebedeld. Ik heb papier gevraagd als salaris voor de vertaling in
't Frans van enige stukken die te Pondichery moesten dienen. Ik kreeg twee katerns
post - en twee boekjes schrijfpapier.
Toen schreef ik daarop - 't was op een omgekeerde lege jeneverkist en ik lag erbij.
- Ik schreef toen een toneelspel in vijf bedrijven. Straks krijg je 't.
't Heet natuurlijk: ‘de Eerloze’.
Eindelijk kwam er een brief van de Gouverneur-Generaal Merkus. Hij moet daarin
gesproken hebben nagenoeg als Weller op 't laatst van 't 11e bedrijf. Hij gelastte mij
met rust te laten en men liet mij gaan. God lone hem.
Zondagmorgen. Nog geen koorts, en heel kalm. 't Is goed ook, want de Doctor kan
niet komen.
Hier wil ik een denkbeeld tegengaan dat waarschijnlijk bij u opkomt. Ziek, ziek
vraagt ge, ben jelui altijd ziek? Noch Eefje
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noch ik hadden voor dit jaar medicijnen gebruikt. Het is in januari begonnen met
mij. Toen Eef - toen weer zij. En sedert acht dagen gevoel ik aandoening in de lever.
Dat is (met dysenterie) de ziekte die hier het werk doet van tering in Holland.
Maar ik ben niets bevreesd voor mijn lever. Want zij zou zich moeten reppen als
ik het niet uithield tot ulto '53 en dan hoop ik klaar te zijn om eens met verlof te gaan.
Klaar wil zeggen dat ik dan geld genoeg hebben zal, voor een paar jaar; dat is
20/m. Met minder ga ik niet, want ik heb nabobs caprices. Als je ze hoort zal je
vragen of dat emmetje mille of miljoen beduidt. Het laatste ware niet te veel voor
mij.
Ik wil namelijk in Holland
1. Haring eten, één kwartier na 't inrijden van de eerste kar. Ik bijt er de rug uit en
gooi de rest weg, - roepende ‘Ik dank U, o God, 1844!’ Want dat is het jaar van
de Eerloze. Maar ik zal niet diep bijten - want ik houd eigenlijk niet zo heel
veel van haring - en de weggeworpen brokken - O ik zal wel zien welke kant
ik ze uitgooi! Ook kan het mij niet schelen al bijt ik in 't geheel niet - maar
roepen ‘Ik dank U God!’ zal ik.
2. Boerenkool eten als het goed koud is. Er moet iets meer zijn dan voor mij alleen.
Ik ben geen grote eter. 't Was te gauw gedaan als ik alleen at. Mijn knecht moet
ieder binnenroepen die eruitziet als ware hem boerenkool welkom.
Dáárvoor toch is zo heel veel niet nodig, nietwaar? Er zijn toch te uwent zo heel
veel mensen niet die honger hebben en geen spijs. --Anders zoude ik moeten vragen wat de Scyth vraagde aan Alexander de Grote,
of 't ook regent bij u, - of de zon schijnt - en of er Schapen zijn!
3. Naar de kermis gaan en in een poffertjeskraam, - want gebak lust ik niet. Ik zou
daar dus op mijn gemak kunnen zitten om de jongens te zien eten die ik binnen
zou roepen.
4. Ik zoude alle arme kinderen in Europa --
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5.
6.
7.

8.

Alle? Welzeker. Heel groot kan het getal immers niet wezen. Men leeft daar
immers onder de wet van Hem die gezegd heeft: ‘Laat de kinderkens tot mij
komen, want hun is het koninkrijk der Hemelen.’ En waar Hij dat weggeeft aan
de kinderen, zullen zijn navolgers toch wel niet karig zijn op iets minder?
Alle arme kinderen in Europa dus laat ik St. Nicolaas houden. Ieder krijgt zijn
naam in letterbanket ‘en wat daarnevens past’ zoals Tollens zegt.
Ik wil mij laten kiezen voor de Tweede Kamer.
De Rodolphe uithangen, min het boksen. O, die Sue, die dief! 't Is waar, in 't
schrijven is hij mij vóór geweest, - maar ook alléén in 't schrijven.
Ik wil me in September een huisje doen bouwen van ruw hout en riet. - Daarin
een matje en een jeneverkelder waarop een merk staat AH -- (Hoboken).
Want op dat merk staarde ik toen ik mij neerleide in Septr. '44. Voorts wat
papier, - zeventien aardappelen met struiken eraan - en anders niets.
Dat zal een loofhuttenfeest zijn!
Zodra ik dan die weinige armen die in Europa verscholen zijn gebleven voor
de Argusogen der Christelijke liefdadigheid, zal hebben gegeven wat zij nodig
hebben ---Uw opzieners der gemeente zullen immers niet boos zijn dat ik mij inlaat met
hun zaken? (Hand. IV: 35. - Im 11:45.) Zie, ik ben inschikkelijk en vredelievend,
ik sta er niet op. ---- Ze kunnen het mij teruggeven. Maar ik zal wel een beetje
jaloers wezen op ‘de schat die zij zich vergaderen in de Hemel’.
Ik zal tot Christus moeten zeggen: Heer, ik zocht U te spijzigen, maar zie er
waren geen armen meer om U te vertegenwoordigen. Uw opzieners kaapten
mij elke gelegenheid voor de neus weg. Ik hoop dat dit in computatie mag
gebracht worden als ik geoordeeld word over 't niet uitzetten van mijn talent.
Als ik dan klaar ben met die weinige armen, laat ik in Den Haag de Opera speien
voor mij alleen. Maar 't moet op de affi-
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ches staan dat het voor mij is.
9. Ik aeeepteer alle Wissels - een uur zicht, die dus getekend zijn:
N.N.
buiten zijn schuld om geld verlegen.
Niemand zal erom jokken toch. Want in de wet die men ginds volgt, staat: ‘Laat
uw ja, ja - uw neen, neen zijn. Wat daarboven (of daar bezijden!) is, is uit den
boze!’
10. Ik zoek een Engelsman en proponeer hem: Ik wed om 1000000000000000 Pond
dat ik zal gaan staan op de hoek van de Kalverstraat en de Dam. Dat ik daar
elke voorbijganger die het wil aannemen geven zal zoveel geld, - met verzoek
het af te geven aan hem Engelsman die erop staat te wachten bij de Raampoort.
Ik beloof geen der commissionaire aan te zien, en niemand te zullen herkennen,
later. Ik houd nota van wat ik afgeef - welnu, ik wed dat hij Engelsman aan de
Raampoort juist zoveel zal ontvangen - als ik afgegeven heb op de Dam. ---Je ziet het is een weddingschap die niet boven 't bereik gaat van de eerste regelen
der rekenkunde.
Daar ik dan stellig zeker geen mens, geen Engelsman zelfs - vind die die
weddingschap tegen mij houdt --Want zijn er die menen dat hij aan de Raampoort iets minder ontvangen zou,
dan ik gezonden had ---?
Welnu, dan stel ik de weddingschap uit en inviteer Prins Albert op Sumatra of
Celebes, - en dáár wedden wij.
Maar dan keert het blaadje om. Wij nemen de distantie wat groter, - bijv. een
honderd uur of wat. De weg loopt hier (Battalanden op Sumatra waar ik geweest ben) door streken
waar men mensen eet.
Hier (waar ik thans ben) door landen waar de bruigom zijn meisje fêteert met
enige mensenhoofden -- als paarlen voor een collier.
Nu wed ik natuurlijk dat er van 't geld geen duit terechtkomt.
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O Kruseman, om niet te verliezen, zou ik moeten bepalen dat de weg door een
Christendistrict lopen moest! Op Sumatra heeft een arme man mij een zilveren spoor
teruggebracht die ik verloren had, maanden geleden, God weet hoe vèr!
Om rechtvaardig te zijn moet ik bekennen dat dit op Java juist omgekeerd is. Behalve
in sommige bergdistricten waar weinig Europeanen geweest zijn, steelt men daar vooral op de Hoofdplaatsen - nagenoeg als in Christenlanden. Zondagavond. Zonder gekheid. Over een paar jaar hoop ik te komen. Ik heb heimwee.
Herz, mein Herz warum so traurig zing ik - wel wat vals - ik ken de wijs niet recht,
- maar ik meen het goed. Vindje niet dat ik mooi Duits schrijf?
Je begrijpt dat ik nooit geld gehad heb. Eefje bracht me een klein kapitaaltje aan
maar na ons huwelijk heb ik zoveel nodig gehad om vorige deficitten te dekken. Ook
hebben wij veel gereisd in die tijd. Van Poerworedjo (centraal Java) tot hier ben ik
acht maanden onderweg geweest!
Ook heb ik veel gekheden gedaan in die tijd.
Daarbij kwam dat ik eens f 5000 - trekkende op Holland, meende dat er nog ±
evenzoveel zou overblijven, en die wou ik laten staan.
Tegelijk met de tijding dat mijn wissel geaccepteerd was, deelde ons de LM de
Franse revolutie mede. Ik had er recht schik in, - en nog, - ik mag het wel horen:
Monsieur de la Moskowa, en dergelijke, - schoon 't niet lang meer duren zal.
Maar wat minder aardig was - ons restantje effecten was om de wissel te honoreren
verkocht tegen zowat de helft van de inkoopsprijs. Men schreef mij dat er nog een
beetje overbleef, - en verzocht mij niet meer te trekken. Goed, ik trok niet meer, trek
niet meer, en zal niet trekken - nooit.
Zodat wij op Menado aankomende weer een paar duizend
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gulden achteruit waren.
Maar het Gouvernement scheen ingezien te hebben -Enfin ik heb hier een zeer goede betrekking.
Maar wat jammer is, ik ben hier nu al twee jaar en eerst voor een maand of wat
heb ik dat ingezien.
‘Eef, - je verlangt immers ook naar Holland?’
‘Ja, sterk.’
‘En waarom gaan we niet?’
‘Omdat je nog geen verlof kunt krijgen, - en bovendien - uw kuren zijn te duur
voor een verlofstraktement.’
Kuren zei ze niet, - ik moet haar recht doen.
‘Juist.’
En ik liep heen en weer en ik dacht na over mijn St. Nicolaasfeesten, paris met
Prins Albert, loofhutten en boerenkoolslemperijen.
‘Maar hoeveel zouden die kuren kosten in twee jaar?’
‘Lees Monte Christo.’
‘Nu ja, - maar à la rigueur, hoeveel zou ik nodig hebben zonder kuren?’
‘Boven je verlofstraktement (f 1900) een twintigduizend gulden denk ik.’
En ik rekende.
‘Weet je wel dat wij hier een fameus traktement hebben?’
‘Ja.’
‘En dat wij - zonder kuren, op ulto '53 kunnen gaan - behoudens de poffertjesmanie
maar zonder opera.’
‘Graag.’
Ik. ‘En dat ik desnoods wèl zou willen gaan - al was er geen nieuwe haring - en
al kon ik niet alleen zitten in de komedie. -’
En zij klapte in de handen.
Ik. ‘Fiat. Schrijf maar op. Ulto '53.’
Want dan eerst heb ik 15 jaren dienst; dat is de termijn voor een verlof.
Alleen wegens ziekte gaat men vroeger - en zeide ik - dat hoop ik niet, ik ben zo
gezond geweest altijd.
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Twee dagen daarna was ik gevaarlijk ziek. 't Was in januari.
Maar naar Holland moet ik, - want ik heb er graven te bezoeken. Vóór ik er aankom
reeds - de Noordzee. Willem, Willem!
Als nu maar mijn lever mij met rust laat tot die tijd. - Of dat zij vóór die tijd een
verlof wettigt wegens ziekte, - maar dan sterft men dikwijls op reis.
Everdine zou dan alleen komen. Zoek haar dan op - 't is een engel.
Een graf in zee!
't Lacht mij toe. Maar gaarne zou ik nog wat doen voor die tijd.
En na dat alles zijn wij nu zuinig, zeer zuinig. 't Viel mij wat vreemd in den beginne
maar ik heb 't gepoëtiseerd en nu gaat het. Ik heb mijn gereken en getel in verband
gebracht met de graven daarginder - en waarlijk nu gaat het.
Ik vind dat ik nu heel gevoeglijk kan voortgaan met dat dagboek. Let er eens op
onder 't lezen dat het geschreven is kort voor ik werd opgesloten in mijn kamer.
De aanmerkingen van de Verzamelaar zijn van later datum, - ook het 11e Deel.
---- waar na mij weder een ander staan zal. Voegt mij niet een standpunt voor anderen
onbereikbaar?
Als kind wilde ik heer van kinderen wezen, - en ik moest het zijn. De vervulling
alleen kon beantwoorden aan de stoutheid van die wens.
Als jongeling ben ik gelijk aan, of minder dan anderen; wat zal ik met de jaren
wegzinkende als man onder mannen zijn? Of eist men van mij dat ik de trage loop
der gebeurtenissen volgende, langzaam trap voor trap opklimme en van tijdruimte
wacht wat in een ogenblik de vrucht kan zijn van een vaste wil en genie? God beware
mij! Liever niet klimmen dan zó; liever
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de begeerte naar het allerhoogste onderdrukt, dan afhankelijk gemaakt van de breidel
die de maatschappelijke instellingen onzer dagen de individuele eerzucht in de mond
leggen.
Wat ontbreekt mij om de trappen over te slaan en opeens het hoogste te grijpen?
Bonaparte is groot. Waardoor?
Bonaparte is krijgsman, diplomaat; hij heeft kennis van zaken en wat meer zegt
hij kent mensen. Bonaparte heeft een vaste wil; hij vond bij dat alles, de
omstandigheden.
(Kanttekening in het handschrift. Dit althans is het gewone antwoord op
de vraag: waardoor werd Bonaparte groot? Ik geloof het niet, en keer de
Stelling om. Bonaparte was krijgsman, diplomaat &c. omdat hij groot
was. Hij wilde de eigenschappen bezitten die tot welslagen vereist worden.
Het willen toont de grootheid van de man aan, en diezelfde grootheid doet
hem zich gemakkelijk die eigenschappen eigen maken (eigen eigen 't staat
er zo). Als er om Europa te hervormen sterrenkunde nodig geweest ware,
zou Bonaparte de eerste sterrenkundige van zijn tijd geweest zijn.)
Laat zien wat ik bezit, - wat ik mis.
Ik bezit niets van dat alles. ---Maar --- er was een tijd dat ook Bonaparte niets van dat alles bezat; de vraag is
wanneer hij zich het ontbrekende eigen maakte, òf voor de omstandigheden die hij
naderhand benuttigde -('t Is een germanisme zegt men. Ik zeg neen en neem aan het te bewijzen.)
-- benuttigde, geboren waren, - òf later toen hij, de omstandigheden vindende, begreep
dat hij zó moest zijn om zó te kunnen slagen?
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Vóór die tijd. Zekerlijk. Wij kunnen in het midden laten of hij de omstandigheden
voorzag - en zich bij voorraad voor dezelve vormde, - dan wel of hij door instinct
gedreven werd zich te volmaken; dit is zeker dat het spoedig te laat ware geweest.
Wee de vesting die begint zich in staat van verdediging te --

11 maart, een paar dagen later.
Mijn Everdine heeft elke dag de koorts - niet zeer hevig, dat is waar. 't Zou dan al
te gauw gedaan zijn!
Neen, ze gaat langzaam, langzaam achteruit. 't Was ook teveel gevergd het lot zo
dadelijk te vragen om de genadeslag!
Vroeger sprak zij tussen de koortsen in. Thans zwijgt ze maar en slaapt. Maar 't
verkwikt haar niet geloof ik, want het is een slaap waarin men gevoelt niet wakker
te zijn. En als zij wakker heet, heeft ze de bewusteloosheid van de slaap.
Het is alsof ze uitgaat! Zij zo levendig anders.
Zij klapt niet meer in de handen als ik iets zeg wat haar bevalt. Zij knikt maar. En
ook haar dankbaarheid voor mijn geringe hulp - al te uitbundig anders - thans wenkt
ze maar dat het goed is.
Ik heb een ruiker voor haar geplukt. Zij houdt zoveel van bloemen, en toch heeft
ze er maar even naar gezien. Zoveel als een ander naar een ruiker ziet, - maar niet
zoals zij anders ernaar zag.
Misschien is mijn ruiker te groot - ik zal haar morgen één roos brengen.
Mijn God mijn God heb ik U gevraagd mij te scheppen!
O Kruseman, ik heb geschreid vanavond. Maar zij weet het niet. Want ik heb een
paar portefeuilles gehangen om de lampen voor het scherpe licht toen zij bij mij lag
op de rustbank, - en daarachter zat ik - te schrijven dacht ze.
Nu is ze weer naar bed gebracht. Ik zal morgen beter zijn zeide ze, en ik zeide het
ook, doch ik zei het maar.
Want ik geloof het niet.
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Laat haar maar sterven o God! Ik kan het wel dragen bij al het andere, en zij, zij zal
er beter zijn, daarginds.
En 't is goed ook dat zij geen kindje nalaat. Want een kind van haar zoude ook
misplaatst zijn hier. Zou 't ook met weerzin een bloem plukken als zij? Ik heb haar
moeten dwingen daartoe, want het was haar iets als een moord.
Beste Kruseman ik heb er behoefte toe u vriend en broeder te noemen - ik gevoelde
dit nooit zoals heden, - maar ik schrik voor dat gevoel want het is me alsof het een
leegte voorspelt in mijn hart.
De kinderen op Poerworedjo noemden haar ‘Mevrouw Engel’ en de kinderen
hadden gelijk; maar ik alleen weet het goed. Anderen gisten maar.
Er lag daar een geheel bataillon in garnizoen - en waar de officieren hun misbruikt
woord van eer niet plaatsen konden werden zij geloofd: ‘op 't woord van Tine’ zo
noem ik haar sedert een klein neefje aan zijn moeder vraagde: Mama, is Jezus zo
goed als Tine?
Maar toch ik weet het alleen hoe goed zij was.

12 maart.
Alles nog hetzelfde. Maar ik merk daar aan mijn geschrijf van gisteren dat ik aan 't
klagen ben geweest. Dat wil ik niet meer. Ik zal haar naam niet weer noemen in mijn
brief voor zij beter is. Want beter wordt men altijd.
Ik zal nu maar wat voortschrijven gedurende die tijd, en trachten zo min mogelijk
ziekelijkheid te laten doorstralen in mijn brief. Hij hoeft niet te rieken naar azijn,
noch gevlekt te worden door mijn tranen.
't Zou ook mal van me wezen, want ik zeg immers dat men altijd beter wordt, en
wat maal ik dus.
Ik zal maar wat voortschrijven aan die Jongelingsdromen, schoon ze mij vervelen.
-
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-- Wee de vesting die begint zich in staat van verdediging te stellen als de vijand
nabij is. - Wee het genie dat dan eerst zich zijner bewust wordt als de omstandigheden
een genie vorderen; het gaat verloren als de vesting.
Hoe bewijst gij uw Stelling, Montesquieu, als ge zegt: l'homme ne manque jamais
aux circonstances? Hoe weet ge dat?
Veelal bewaart de Geschiedenis alleen die omstandigheden waar zich een man
heeft opgedaan, - maar wie maakt melding van de omstandigheden waarvan zij niet
gewaagt, omdat er niemand was die een gedachte, een mening, een principe voorstond,
- niemand die aan zulke omstandigheden een naam gaf.
Gij Montesquieu stelt zonder te bewijzen; ik gevoel dat ik bewijzen moet, waar
ik u aanrand.
De Israëlieten verbeten Egypte en Mozes ontbrak niet. De Senaat te Rome verdrukte
het volk: er stonden Gracchen op. Het nieuwere Rome was losbandig en vond Sixtus
v van binnen - Erasmus, Luther, Calvijn en anderen van buiten. Frankrijk was
wetteloos: Napoleon herstelde de wet.
Gij ziet ik ben eerlijk. Dit alles staaft schijnbaar uw mening. Nu mijn antwoord:
Wanneer de omstandigheden die een Mozes, Gracchus, Sixtus, Luther of Napoleon
eisten, bestaan hadden zonder dat aan die eisen ware voldaan geworden, zouden die
omstandigheden in het niet verzonken, en misschien nooit genoemd zijn.
Werden de Israëlieten vijftig jaren vóór Mozes niet verdrukt? Is er toen iemand
opgestaan die hen uitleidde? Neen.
Derhalve vijftig jaar vóór Mozes ontbrak er een man aan de omstandigheden.
Was Rome niet verdorven vóór Luther? Had niet Luther enige leeftijden vroeger
de Kerk moeten hervormen als hij zoveel vroeger bestaan had? Waar was toen de
voorstander der heilzame Ketterij? Gij denkt aan Huss... een bewijs temeer: Huss
toont aan dat er een Luther nodig was. Q.E.D.
Wie zal durven loochenen dat het belang der mensheid gebie-
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dend vorderde dat de Spaanse Inquisitie ware teruggedeinsd voor de ijzeren wil van
een groot man?
Ware er zulk een man opgestaan - dan zoude Montesquieu zeggen: zie, er hebben
gruwelen plaats; er wordt een sterke arm, een man vereist om ze te stuiten, en terstond
- die arm, die man is er.
Nu echter de Geschiedenis niet van zulk een man spreekt, vraag ik: waar bleef
hij? Waarlijk, les hommes manquent quelquefois aux circonstances!
Ik geloof echter dat ze er zijn; even zeker als de Natuur voor elk gif een tegengif
aanbiedt, - voor elke plaag een behoedmiddel. Dezelfde natuur die het ijs daarstelt,
doet het vuur branden. Dezelfde natuur die het aardrijk schroeit en blakert geeft loof
en frisse vruchten.
Waarom zoude dan ook aan het mensdom niet een sterke arm geschonken worden
waar het dreigt te struikelen, en de maatschappij een pilaar waar ze instort? Maar --de vrucht die in 't verborgen rijpt, en door niemand geplukt, slechts rupsen voedt kan de Natuur het helpen dat ze door insekten wordt genoten en niet door de mens
voor wie ze bestemd was?
Kan de Natuur het helpen dat niet ieder die groot had moeten zijn, groot werd?
Dat niet elk genie de plaats innam die het genie toekomt?
Wee het genie dat zich vormt als het reeds geopenbaard moest zijn. Nog eens: het
gaat verloren! Het bereikt zijn bestemming evenmin als de vrucht met de rupsen.
Nu blijft de vraag of de omstandigheden aan het genie kunnen ontbreken? Dit is
moeilijker.
‘Een groot man gaat in het duister verloren, wanneer de omstandigheden hem een
zijner waardige werkkring weigeren.’
Dit is een algemeen gevoelen en derhalve te betwijfelen.
Ikzelf heb zoëven gezegd: een genie gaat verloren wanneer het te laat zichzelf
bewust wordt en vormt. Dit echter is geheel iets anders dan verloren te gaan uit
gebrek aan omstandigheden die
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de werking van het genie vereisen of toelaten.
Ik stem toe dat de omstandigheden er het hunne toe bijdragen om dat zelfbewustzijn
en de daaruit voortvloeiende vorming daar te stellen, - en dat derhalve die
omstandigheden ontbrekende, zulks middellijk het verloren gaan van een genie kan
veroorzaken; maar nooit zal het genie wanneer het eens tot zelfbewustzijn gekomen
is, zich terugtrekken binnen de enge omvang van het gewoon menselijk bestaan,
omdat het buiten die kring niets te doen vond
Een voorbeeld. Iemand door de Natuur bestemd tot een groot man, ploegt het veld;
kommer, voorspoed of wat het zij - het minste is dikwijls genoeg - geeft hem een
flauw bewustzijn dat hij meer kan en moet zijn dan hij is. Waar zulk een omstandigheid
ontbreekt, gaat het genie verloren.
Doch stel ze ontbreekt niet. Hij peinst; - dit is de eerste stap
Het bewustzijn van eigen kracht ontwaakt en dóór die kracht vormt hij zich. Het
genie is dáár. Het genie werkt. Hier kunnen de omstandigheden niet ontbreken - het
genie schept ze.
De omstandigheden die de man het eerst deden denken, kon hij niet scheppen,
omdat daartoe juist die kracht vereist werd welke hij eerst verkrijgen zou door het
zelfbewustzijn dat uit zijn denken voortvloeide.
Dit te vorderen zoude zijn alsof men zeide: Smeed u een hamer opdat gij daarmede
hamers leert smeden. Ontsluit de poort om de sleutel te halen van gene zijde, enz.
De slotsom van een en ander is:
1. Er ontbreken nu en dan in zulke omstandigheden, zulke mensen.
2. Die mensen ontbreken niet omdat ze er niet zijn, maar omdat ze niet daar zijn.
(Kanttekening. Dit dáár strekt zich uit tot plaats en tijd, maar tevens tot het uit
- en inwendig standpunt van de persoon.)
3. De omstandigheden die het genie wekken ontbreken nu en dan.
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4. De omstandigheden waarmede en waarin het genie werken moet, ontbreken
nooit.
Wij hebben gesteld dat bij Bonaparte de kiem van uitwendige grootheid zich inwendig
ontwikkelde voor de omstandigheden van die kiem de vrucht eisten, hetzij dan dat
hij de omstandigheden voorzag, hetzij de ontwikkeling instinktmatig geschiedde. In
het laatste geval zegge men niet: ‘het was gelukkig dat later de omstandigheden hem
een die ontwikkeling waardige werkkring aanboden, en dus beantwoordden aan de
hoogte waartoe hij a priori zich had opgevoerd’. Want juist dit getuigt van die hoogte
dat hij zich een werkkring schiep waartoe (hoezeer het anders schijnen moge) eigenlijk
de omstandigheden geen aanleiding gaven.
De omstandigheden wenkten hem slechts om voor korte tijd op de wijze van
Robespierre Heer van Frankrijk te worden. Daartoe waren velen in staat.
De omstandigheden leidden hem niet tot het denkbeeld om Europa zijn inzichten
te doen eerbiedigen. Tot dit denkbeeld (even groot, - groter misschien dan de
uitvoering) was een Napoleon nodig.
Ieder tijdgenoot die op het uitwendig standpunt van Napoleon stond dacht aan de
mogelijkheid om zich te verheffen ten koste van de algemene vrijheid. Dat slechts
Bonaparte dit uitvoerde maakt hem niet groot.
Niemand echter dacht eraan dat uit de wetteloze wanorde van de Franse republiek,
de maatschappelijke verplichtingen met volle kracht zouden tevoorschijn treden en
geheel Europa opnieuw binden.
De vrijheidsgeest die Lodewijk XVI doodde was uitgeput en verteerde zichzelf;
Frankrijk, het grote Frankrijk van Louis Quatorze was ten spot der Volkeren
geworden; Fransman was een scheldnaam als sans-culotte, - een gruwel als facobijn.
De grondslagen der Republiek waggelden in het bloed der royalis-
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ten. Een morele verrotting had de plaats ingenomen der overspanning in de dagen
van het schrikbewind. Het woord vaderland was zinledig geworden. Waar was het
vaderland van de Fransman vóór het Consulaat? Op het graf van de vermoorde
Koning? In de wijkplaatsen der gevluchte Bourbons? In de raadzalen van de
Directoire? Of was misschien de guillotine het verzamelingspunt waarom zich de
kinderen van Frankrijk schaarden?
Er was geen vaderland.
Europa zuchtte als altoos onder het ijzeren net der hoven waarvan elk koning een
verbindende schakel was. Elke poging om dat drukkend weefsel af te schudden, deed
de schalmen zwaarder op de Volkeren rusten - nergens een opening! Niet alleen
verpletterde de neervallende keten de stoutmoedige hand die zich uitstrekte om ze
te breken, maar ook elders kromde zich de nek te dieper naarmate ginds een enkel
hoofd vruchteloos getracht had zich op te richten. Het schudden ener schakel
weergalmde heinde en ver; elk vorst achtte zich gekrenkt door de hoon zijn gebuur
aangedaan, en nog weerklonken de jubeltonen, nog brandden hier en daar de
vreugdevuren waarmee een onbedachtzaam volk de huwelijksvereniging zijner
vorstelijke spruiten met naburige hoven (?) gevierd had, toen reeds de geselslagen
van die naburen het nadrukkelijk onder 't oog brachten dat men zich met de vorst,
niet met het volk verbonden had. (Holland & Pruisen in '87.)
Slechts Frankrijk was de band ontworsteld --- maar hoe! Zo diep in 't vlees
gegroeid, was de boei niet afgewrongen, zonder akelig bloedende wonden na te laten.
De vuist was vrij, ja maar gekneusd. Afgemat zonk ze neer na de worsteling.
Kon de scheuring van het keten weefsel waaronder geheel Europa zuchtte een
aanvang nemen onder zulke omstandigheden?
Ieder riep neen! - of liever niemand legde zich die vraag voor; niemand besefte
slechts van verre de mogelijkheid, - niemand - dan Bonaparte alleen!

Multatuli, Ik ben zwanger van denkbeelden

73
aant.

Dáárom is Napoleon groot! Niet bij Jena, niet bij Marengo, Austerlitz, Wagram,
Friedland is hij groot geworden. Wil een Schilder een toonbeeld daarstellen van
hetgeen een mens als Napoleon vermag - laat hij zich wachten de krijgsman met
zwaard en rusting te schetsen. ---Zó groot was elk soldaat van de ‘oude garde’.
Neen, hij stelle de jongeling voor op de ogenblik, toen hij peinzend de toekomst
inzag, of liever toen hij peinsde over de mogelijkheid om die toekomst te vormen,
te scheppen.
Bewondert gij Napoleon om zijn krijgskunst? - Misschien ordenden sommige
sous-lieutenants hun pelotons beter dan hij zijn legers.
Om dapperheid? Was hij dapperder dan de braven die hem vergezelden?
Napoleon was groot toen hij met het hoofd in de hand nadacht en het lot van Europa
vaststelde vóór nog iemand voorzag dat hij op dat lot invloed uitoefenen zou. Hij is
groot om dat denkbeeld. Hij zoude groot zijn ook al hadde de toekomst daaraan niet
beantwoord. 't Is waar wij zouden hem dan niet gekend hebben in zijn grootheid. ---Velen delen in de roem zijner daden, - dat denkbeeld echter behoorde hem alleen.
(In '51 zou ik tegen dit alles veel in te brengen hebben, maar dat is nu de
vraag niet. De oude man wordt toch gemassacreerd in 't lie deel. Ik zou te
veel te doen hebben als ik telkens holla wou roepen bij iedere valse
redenering; elke inconsequentie.
Bovendien men redeneert niet met een gek.)
Ik zeide dan dat mij alles ontbreekt waardoor Napoleon groot werd. --Het later gezegde toont echter dat hiervan de bedoeling slechts is: dat ik mij nog
niets heb eigen gemaakt dat dienstbaar kan zijn aan de begeerte om groot te wezen,
maar dat die begeerte zelf de eerste stap tot grootheid is.
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Ik zit met het hoofd in de hand, en peins. --Wanneer ik ooit schitteren zal voor het oog der wereld, men danke het dit ogenblik.
En nu vraag ik opnieuw: wat is mijn bestemming - voldoe ik aan mijn bestemming?
Gesteld eens de Natuur had mij tot een groot man bestemd - laat ons onderzoeken
of ik op weg ben aan die bestemming te beantwoorden; laat ons zien op welke hoogte
ik sta.
‘Enige omstandigheden doen de man peinzen - hij geraakt tot zelfbewustzijn - dit
is de eerste stap.’
Ik heb gepeinsd. Ikzelf weet niet of het de omstandigheden waren die mij tot
denken aanspoorden, - dan of ik dacht - uit natuur, zoals men ademhaalt.
Ben ik tot bewustzijn van hogere waarde gekomen?
Vanwaar anders dat knellen van de gewone maatschappelijke dwang die anderen
niet knelt? Als een kledingstuk dat alle anderen past, mij benauwt en in mijn
bewegingen hindert --- is dat niet een bewijs dat mijn lichaam groter omvang heeft
dan het hunne ---?
(Lieve oude man, - 't kan zijn dat die kleding voor welgemaakte mensen
goed is, en dat gij misschien --- maar ik wil niet hard zijn.
Ook kunt ge dat maatschappelijk rokje verkeerd hebben aangetrokken, en
dat zou uw schuld zijn. 1851.)
Wanneer mijn geest met moeite of in 't geheel niet buigt, waar die van anderen zich
kromt, is dat niet een bewijs dat die geest sterker, forser, minder tot krommen geschikt
is dan de hunne ---?
En was dit niet immer zo? - Ik was als kind onbuigzaam en fier; als jongeling ben
ik - hoezeer doelloos tot nog toe - evenzo.
Ben ik dus als anderen? Neen.
Ben ik meer, - ben ik minder?
Ik veracht het doel waarnaar zij streven; het schijnt mij nietig.
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Ik veracht de rampen waarvoor zij sidderen. Hun angsten, hun smart --- ik lach
ermede. De hoogte waartoe zij deze of gene handeling die hun groot toeschijnt,
verheffen, - doet mij met minachting nederzien op mensen die kleiner moeten zijn
dan ik om zóiets groot te kunnen noemen.
Ik gevoel dus dat ik meer ben dan anderen. --Het zelfbewustzijn is daar. Het doel en de omstandigheden ontbreken slechts.
Ik moet dus scheppen, doel en omstandigheden tevens.
Het scheppen van een groot doel eist meer dan de uitvoering. Wie tot het eerste
in staat is zal in het andere niet falen. Als ik in het eerste slaag zal ik met
zelfvertrouwen recht op dat doel aangaan, overtuigd dat ik die het schiep, het bereiken
kan.
Het komt er nu maar op aan dat doel juist te bepalen, en te zeggen: dáár wil ik
heen!
(Hier schijnt de oude man heen en weergelopen te hebben! 1851.)
Wie of wat belet mij naar een kroon te streven? De begeerte alleen verdiende een
kroon, en zou ze mij niet ten deel vallen als ik stout alle hindernissen minachtende,
alle middelen aangrijpende, mij verhief boven wantrouwen op mijzelf, boven vrees,
twijfel en kleinmoedigheid; als ik koen de ogen sloot voor de afgronden langs mijn
weg, om ze slechts op de toekomst te vestigen, en tevens mij niet bekreunende om
het oordeel der mensen - zij die niet verder zien dan heden - mij op die toekomst
beriep die mij rechtvaardigen zal ---?
Wat zoude ik minder bejagen dan dat?
Eenmaal had ik een levensdoel van geheel andere - zal ik zeggen verhevener? aard.
Ik beminde een meisje. --Is het te veel gevraagd van 't lot --- een kroon voor een ideaal?
Welaan, het zij zo!
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(Kanttekening. Lang heb ik geweifeld tussen Alexander en Diogenes - tussen
Rousseau en Napoleon.)
Verhard u mijn hart, en omgord u met het ijzeren harnas der onverschilligheid! Stik
in uw bloed, maar laat geen droppel getuigen dat men u wondde! Wees sterk, mijn
brein en duizel niet! Bevat alles, behoud alles, doorzie alles, oordeel altijd juist! Dat
nooit iemand ontdekke dat gij falen kunt. Bedek elke fout met de vonken van
schitterende geest. Zeg nooit dit of dat kan niet. Het moet. De onmogelijkheid zelf
moet te niete gedaan worden.
Zó moet eens Napoleon tot hoofd en hart gesproken hebben. Toen was hij groot.
Toen werd hij gekroond met de kroon van goddelijke kracht, - waarlijk anders dan
later met het gouden hoofddeksel dat hij Pius VII uit de hand rukte - schoner, heiliger.
--Ja, het is heden mijn kroningsdag!
Ik moet beginnen met een misdaad --- met iets wat anderen misdaad schijnt. Het zij
zo!
Wees sterk, mijn hoofd - en gij mijn hart klop niet zo onrustig. Gewen u bedaard
te blijven in de storm. Het zal nodig wezen.
En nu, fier begonnen wat toch geschieden moet.
(Java vrij - kolonisatie aldaar - oproeping aan de Polen - ieder boer Doctor
in de letteren - Belasting gelijk door ongelijkheid - Armoede is misdaad
òf van de arme òf van zijn buren - Luiheid is diefstal. - Afschaffing van
erfrecht. - De straf op kindermoord zal zijn tot de moeder te zeggen: vrouw,
gij hebt uw kind vermoord! anders niet - Duellen toegelaten, mits à mort.
- Laster straffeloos. - Verbranding der doden. De mens heeft recht op
voedsel & onderwijs - De maatschappij heeft recht op werk, - maar voedsel
gaat vóór. Grondeigendom gedeeltelijk onvervreemdbaar. - Revisie van
alle vonnissen voor een Oppergerechts-
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hof van billijkheid en gezond verstand. - Nieuwe godsdienst. God is Heer.
Men dient Hem door de natuur die Hem vertegenwoordigt lief te hebben.
Een medemens is het voornaamste voorwerp dier Natuur. - Landbouw is
het schoonste bedrijf. - Ieder onderwijst zijn eigen kinderen -- Weduwen
en wezen zijn kinderen van de staat. Het huwelijk nagenoeg afgeschaft. Vrouwen zijn personen. Enz., enz., enz.)
×. (Straks zal ik u zeggen wat × is.)
------ kan ik anders?
Ik wil krijgsman worden; ik wil wetenschappelijke kennis van omvang bezitten;
ik wil mensen kennen en kunnen beoordelen zonder mistasting; ik moet mij dwingen
niets te doen, niets te zeggen, niets te denken wat niet tot het doel leidt; noch ter
linker - noch ter rechterzijde afwijken; kommer moet mij niet afschrikken, en weelde
niet binden; ik moet moed bezitten, dan eens razende dolzinnige moed - dan eens
bedaarde koele verachting van gevaar, al naar het nodig is; ik moet mij gewennen
niets wat ik wil, niet te kunnen, - niets te willen wat niet doelmatig is. Teder gevoel
van hart en geweten moet onderdrukt - niet vernietigd worden. Ik moet wreed,
hardvochtig zijn uit beginsel, en mijn wreedheid zal deugd wezen. Ik moet misdadig
wezen en toch zullen mijn misdaden heilige opofferingen zijn.
Is het niet een schoon doel een volk gelukkig te maken - wàt zeg ik, een gelukkig
volk te scheppen?
Wie deed dat vóór mij?
Men overwon slechts; - men organiseerde slechts.
Ik wil een maatschappij uit niet tot het aanzijn roepen; ik wil de geteisterde
stiefkinderen van het verouderd Europa tot één huisgezin verzamelen, mij aan het
hoofd daarvan stellen en uit de schuilhoek der ballingen de onnatuurlijke moeder
doen sidderen die haar kinderen verstiet.
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Is dat doel niet groot, niet verheven? Zouden op hem die het schiep de gewone regelen
van eer en deugd toepasselijk zijn? Bindt men de leeuw met de band die de hinde
weerhoudt?
Lamartine, de gemoedelijke, godvruchtige Lamartine zegt het:
‘Pour des héros et nous il est des poids divers!’
En als hij die in stille afzondering, in dichterlijke opwekking de wereld aanschouwt,
hij die zich niet onder de ‘héros’ rekent, maar zich nederig onder het collectief ‘nous’
schaart, reeds inziet dat niet allen naar dezelfde maatstaf zullen geoordeeld worden,
mag ik dan twijfelen --- ik?
(Aanm. van de Verzamel. d.l.b.u.h.d.v.e. Oud man. Hoe komt vader Anton
in 1811 aan verzen van Lamartine? Ik zou op het voetspoor van zovele
bijbeluitleggers kunnen zeggen: die woorden zijn door een andere hand
daar bijgevoegd --- het is een aantekening van vertalers. ---Zover ik kan nagaan is het dagboek nooit in andere handen geweest, en
stellig niet vertaald maar oorspronkelijk in 't Hollands geschreven. De
enige verandering die ik bij de overname der ‘Losse bladen’ mij
veroorloofd heb, is dat ik de spelling van de Oude man die hier en daar
naar de tijden riekt der Bataafse republiek, op een tant soit peu
Siegenbeekse leest geschoeid heb, dáárlatende of die spelling erbij
gewonnen heeft.
Wat een bijvoeging van des schrijvers eigen hand aangaat --- de schrijver
zou een groot gedeelte zijner aantekeningen ten vure gedoemd hebben,
als hij in latere jaren die had nagelezen. Zeker tenminste zou hij de
‘Jongelingsdromen’ van 1811 liever geheel vernietigd, dan door later
bijschrift getuigd hebben dat hij nog altijd ‘voortdroomde’.
Wat ik u bidden mag, gij die dagboeken schrijft, lees ze nooit na. Het is
immers niet aangenaam bij voortduring heden de overtuiging op te doen
dat gij gisteren gek waart?
Ik kan die aanhaling van Lamartine dus niet verklaren, en
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ben bereid om die stuitende anachronisme het gehele dagboek te verwerpen
- zodra gij de Aeneïde verwerpt van Vergilius omdat hij Dido met Aeneas,
- en de Numa van Florian die Numa met Zoroaster tezamen brengt.)
Vervolg Dagboek
----- Ik twijfel niet! Ik verklaar mij vrij van de banden der maatschappelijke
instellingen. Ik zal misdadig worden - maar misdaad houdt bij mij op misdaad te
wezen. Mijn misdaad spruit uit beginselen voort. Zijn die onzuiver --- en is mijn
overtuiging vals ----- dan is misdaad op zijn hoogst ------ dwaling!
NB.

x wil zeggen dat de oude man beginnen wou met zeerover te worden! (1851.)

16 maart.
Eefje wordt iets beter. Het heeft me veel inspanning gekost die vervelende dromerij
ten einde toe uit te schrijven; telkens overviel me de gedachte dat gij zo gaarne na
het eerste tiende of twintigste gedeelte mij de rest present hadt gedaan; en gesteld
eens dat het waar was wat ik hier en daar uit scherts Stelde - dat ge mijn brief voorlaast
aan uw vrouw, dan kan ik me zo verbeelden dat gij Haar althans een groot gedeelte
der verveling bespaard hebt door veel over te slaan. Ik neem het u waarachtig niet
kwalijk, ikzelf ben meermalen in verzoeking geweest de pen weg te gooien of althans
iets anders te beginnen. Maar ik voelde dat ik dan telkens neer zou komen op het
ziekbed waarvoor ik zat. Mijn gekopieer uit dat dagboek was mij een paratonnerre
tegen mijn verdriet.
Zodat dan toch Jongelingsdromen ergens goed voor zijn!
Nu het 11e Deel. Dat is iets aardiger. Je weet ik ben sterk in de tweede Delen. Dit is
geschreven in een ogenblik van bittere moedeloosheid, - en al zegt de Verzamelaar
der L. Bl. dat het
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geen paskwil is op de oude man, - ik Dekker die de oude man toch ook gekend heb
- ik geloof wèl dat het een paskwil is.
Drieëndertig jaren later! (Verzam. der Losse bladen)
Beekhoven 11 juni 1843. Eindelijk is de dag om en ik kan in vrede mijn pijp roken
op mijn kamer. Onze kleine Mathilde was jarig, en dat gaf een drokte, een gejoel --het is voor een oud man niet uit te houden. Ik heb er mijn middagslaapje bij
ingeschoten omdat Frits volstrekt meende dat ik op Mathildes verjaardag presbaar
was om het contingent voor ‘bok sta vast’ voltallig te maken. ‘Als ik dan toch moet,’
zei ik, ‘het is mij wèl, mits gij mij van springen vrijlaat.’ Als een bijzondere gunst
werd mij dit toegestaan. De kabouters sprongen op mij om, en lieten mij raden naar
de horens. Raadde ik niet, dan bleef ik ‘bok’; raadde ik, dan bleef ik ook ‘bok’. En
dat voor een oud man die lang in Indië is geweest en ternauwernood gelijkstaat met
een zeventiger in Holland!
Aanstaande donderdag is het weer feest. Ik denk die dag naar stad te gaan. De
kleinen zijn lief en aanvallig --- maar het is lastig op den duur - daar moet orde op
gesteld worden. Zij hebben geen begrip van die behoefte aan rust die mij hun
levendigheid ondraaglijk maakt.
Mathilde wilde mij oude man het bloemkransje dat Line haar gaf op het hoofd
zetten. Ik liet haar begaan, maar het hinderde mij. Een bloemkrans op grijze haren!
Frits wil mij naar stad zenden om tollen en knikkers. Waar laat de jongen zo gauw
zijn speelgoed? Ik zal er donderdag toch aan denken ---- als ik ga, want het is nog
niet zeker.
Naar stad! - Zij weten niet wat dat ‘naar stad’ voor mij inheeft. Ik moet mijn kabaai
verwisselen voor een rok die hoe mager ik word, toch altijd te nauw blijft. Die duivelse
kleermaker! Hij weet immers dat ik een oud man ben en geen jong hekspringer die
de dandy uithangt. Ik heb mijn tijd gehad.
Laat ik niet vergeten dat tante Koosje mij verzocht heeft
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schoenen en reukzeep mee te brengen --- als ik ga, namelijk! De weg zal weer vol
stof zijn of als het geregend heeft, modder. Ik zou kunnen rijden - ja, maar dan erger
ik me maar over de slechte staat van ons chaisje; het rammelt als de Turkse schellen
van Sentots barissan -(Sentot (aliasnaam van Alibassa Prawiro Dirdjo) was de ziel van de Diepo
Negorose opstand op Java. Hij was een zeer dapper, bekwaam mens, en
werd door onze officieren hooggeacht om zijn tactiek & vermetelheid;
vooral ook om de Pruisische discipline zijner benden. Deze gingen na de
onderwerping van Java bij ons leger over, ingedeeld bij verschillende
korpsen. Men zegt dat lang na '30 ieder die onder Sentot gediend had,
kenbaar was aan zijn houding.)
(Barissan = troep. Scherpschutterij. Leger. Letterlijk iets wat geregeld is
en wèl in dit geval in tegenstelling van ongeregelde benden. Thans beduidt
barissan op Java eenvoudig Schutterij, niet-militaire krijgslieden. 1851.)
-- van Sentots barissan; en dan de verf! Ik betaal er toch f 23 voor aan die verlakker,
en 't is schande zoals het ding eruitziet, - vol blaren, rimpels en witte strepen. - De
tolontvanger aan de postbrug vraagde mij laatst of de Schilder daar marmer mee
gemeend had? Insolente kerel! - Neen, ik loop liever.
Ik zal Frits meenemen --- als hij wil namelijk, want hij weet dat er donderdag
pannekoeken verstrekt worden, en zal dus liever tehuis blijven. De jongen heeft juist
geen ongelijk dat hij pannekoeken met suiker en kaneel liever heeft dan het gerammel
van grootvader.
Waarom toch noemen mij de kinderen Grootvader, mij hun Oudoom? Het klinkt
als een bespotting - ik wil het niet meer horen.
Grootvader! Ik die nooit Vader was!
Ik zal Frits morgen eens duchtig onder handen nemen en hem leren mij telkens
mijn dor leven als een schimp voor de voeten te gooien!
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Is het misschien een streek van Tante Koosje? Zou zij het de kinderen geleerd hebben
mij grootvader te noemen? Zij zit hoog, hoog op het strand ---- is het misschien de
wraak ener oude vrijster? Beduidt het wellicht: waart gij gehuwd, er was van mijn
soort éen minder?
Tante Koosje, het is immers mijn schuld niet; waarlijk, ik herinner mij eenmaal
te hebben willen huwen. Ik herinner mij (begrijpen kan ik het niet meer, - gij kunt
het nalezen, dáár, in mijn dagboek) ik herinner mij eens te hebben liefgehad. --Grootvader!
Als ik grootvader was, zouden dus mijn kleinkinderen ook de hare zijn ---!
O, god - neen, het is geen herinnering alleen --- ik begrijp het nog, ik gevoel het
nog hoe ik eenmaal beminde. ---Kinderen, noemt mij niet langer grootvader --- het doet mij zeer!
Ik zal dus donderdag maar alleen gaan; van huis moet ik. Maar --- als ik eens naar
Slootwijk vissen ging? Ik zou dan morgen onze Frits - als hij wil - eens naar Veldzicht
kunnen zenden om verlof te vragen aan Mr. Siegholtz. --- Ik moet de man erkennen
in zijn waardigheid --- hij heeft nu eens de visserij. Hij weigert het nooit - maar 't is
toch onaangenaam die parvenuexbroodbakker om verlof tot vissen te moeten vragen
--- temeer daar Frits zegt dat hij laatst eenvoudig ja zei, en de knaap niet eens verzocht
er de complimenten bij te doen --- wat verbeeldt die man zich wel!
En dan die vraag onlangs of ik de visserij niet pachten wou --- en hij lachte erbij.
-- Zou hij het weten dat ik --- dat ik --- dat ik niet zo heel veel geld heb ---- en dat
mijn neef --Ik doe het niet. Ik heb er toch geen plezier in, sedert Tante Koosje gezegd heeft
dat de paling die ik ving altijd gronderig smaakte.
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Zij leggen het erop toe mij te plagen met hun bloemkransjes, verjaardagen,
chaisverlaksel en gronderige paling.
Maar waar zal ik dan toch donderdag heen gaan? Thuis blijven kan ik niet. Het
zal weer een leven als een oordeel wezen. Frits wil Chinese schimmen vertonen en
ik voorzie dat hij mij oudergewoonte de poppen zal laten vasthouden. Dan is het:
‘Nu, grootvader, hier is Alexander -- dit zijn generaal -- zó --- houd vast. Ik houd
het leger --- als ik u nu aanstoot moet de generaal zijn arm oplichten, en aan zijn
knevels trekken, zoals die Luitenant laatst ---- en dan ---- wacht --- nog niet. ----’
‘Wat zoek je Frits?’
‘Het paard. ---- Mathilde, waar is het paard? Spoedig --- het paard --?’
Zo'n paard is dan zoek. Mathilde heeft zakjes in 't voorschootje van haar pop
moeten maken, en het paard van Alexander heeft voor patroon gediend.
‘Dat's recht verdrietig,’ zegt Frits; ‘Mathilde ik verbied u voortaan mijn Chinese
schimmen aan te raken. --- Nu, als 't u belieft, grootvader --- daar is een ander paard.
---’
‘Maar Frits, dat is geen paard. ---’
‘Dat doet er niet toe; zó --- een beetje -- hoe noem je 't --- de hand waar je mee
eet ---? ja, dáár --- wat hoger zó. ---’
Frits heeft gelijk. Even goed als hij mij vanmorgen voor ‘bok’ liet fungeren, kan
hij voor het paard van de grote Alexander een beer of een ezel in de plaats stellen.
De jongen is consequent.
‘Als ik u nu aanstoot --- wacht --- dáár moet een boom staan ---- dáár --- met de
pink, grootvader --- houd de generaal met die vinger --- wat een lelijk ringetje ---’
O Caroline!
‘--- en Alexander zó. --- Als ik u nu aanstoot Grootvader, moet de boom schudden
alsof 't hard waait --- dat maakt natuurlijk --- de generaal licht de arm op - en
Alexander schiet
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een geweer --- af het paard moet schrikken van de slag en steigeren. ----’
Het spel neemt een aanvang. Frits spreekt voor Alexander.
‘Ik ben Alexander de Grote die gestorven is aan onmatigheid. Leert hieruit, lieve
jeugd --- neen dat hoeft er niet bij --- wat lach je Mathilde --- 't staat er zo. Nu,
grootvader?’
‘Wat is er?’
‘Spreken - spoedig. --’
‘Wie, de beer, de boom of de generaal?’
‘Ach - dat's verdrietig -- de generaal.’
Ik zeg iets voor de generaal.
‘Goed. Nu Alexander weer --- spreek gij voor Alexander --- ik zal hoera roepen
voor 't leger. -- Spoedig, grootvader. --’
Metéén stoot hij mij aan. Mathilde zegt dat de generaal te laag staat, dat hij met
zijn knieën in de grond schijnt te zitten, dat ze mijn vingers te veel zien kan ---- dat
ik alles donker maak met mijn pink. ---Er was een tijd dat zo'n idee mij frapperen zou. Denk eens --- de vlakten van Issus
en van Arbela overschaduwd door mijn pink!
Maar thans ---- ik wou zo graag de Javase Couranten eens inzien ---- mijn Neef
zou ze kunnen lenen bij die man in de stad --- die Italiaan -- ('51 Allebrandi in de
Kalverstraat) en mijn neef ziet het gaarne dat ik mij wat occupeer met de kinderen
------ een gouverneur is zo duur ---- en Tante Koosje ‘accordeert’ zo slecht met
bonnes. ---Ik wil dus de generaal uit de modder helpen - hem de heldhaftige manoeuvre aan
zijn knevels doen uitvoeren - ik wil Alexander doen Schieten - de boom schudden,
het paard hollen laten, - en --Dat is immers te veel gevergd van de stijve vingers van een oud man. -
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De beer valt, Alexander valt, de generaal valt en de boom valt.
Frits wordt toornig en verklaart me onbekwaam voor de dienst van zijn theater.
Dan zeg ik ‘dat ik een beetje hoofdpijn heb’ - en vraag of ik naar mijn kamer mag
gaan.
Tante Koosje merkt aan dat ik altijd hoofdpijn schijn te hebben als de kinderen
‘zo lief aan 't speien zijn’.
O, wat is een oud man een ongelukkig schepsel!
Neen, neen, Frits, ge krijgt me niet weer aan uw Chinese schimmen --- tenminste
aanstaande donderdag niet --- ik ga uit.
Maar waar zal ik in 's duivelsnaam toch heen gaan?
Flits en Mathilde zijn lieve kinderen --- Louisjen ook --- maar die drokte, dat leven,
dat gewoel, die verjaardagen ---!
Ach, wat is toch een oud man!
Tante Koosje zegt dat er vannacht weer dieven in de kersebogaard geweest zijn.
De mensen laten mij nergens rust. 't Is niet om de kersen - wat zijn ze zuur, die
Hollandse vruchten --- maar waarom die kwaadaardigheid --- boompjes uit de grond
te rukken -- die ik geplant had -- om te zien of ik er nog vrucht aan beleven zou?
Het verdriet mij hier. Waarlijk, als ik niet opzag tegen de moeite van 't verhuizen,
liet ik mijn neef met de kinderen alleen wonen en betrok een paar kamertjes in de
stad.
Dáár zou ik geen poppen hoeven vast te houden - ik ware eens voor al bevrijd van
de schimpschoten van Tante Koosje - ik kwam niet in verzoeking Mr. Siegholtz
verlof tot vissen te vragen, en ik kon slapen, wandelen, roken naar het mij lustte.
Dáár zou men mij in vrede aan vroegere tijd laten denken!
Maar hoe zou ik daar de ochtendstonden slijten die ik hier zo genoeglijk doorbreng
op het steigertje aan de vaart -----?
Als alles mij op Beekhoven tegenstond zou dat steigertje me hier houden.
En bovendien -- mijn Neef is lief voor mij ---- die tabak laatst ---
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En Frits, Mathilde en de kleine Louise --- neen, neen, ik blijf op Beekhoven.
Maar donderdag moet ik van huis.
(Verzamelaar der Losse bladen &c.) Uit aantekeningen van enige dagen later blijkt
dat Vader Anton op de lang gevreesde donderdag niet naar stad ging, omdat Frits
het niet wou toestaan. Grootvader was weer in genade bij het Chinese schouwtoneel
aangenomen, en haalde zich als altijd de hoge ontevredenheid van het knaapjen op
de hals om de stijfheid zijner vingers die geen zes voorwerpen tegelijk konden
vasthouden en doen bewegen.
De gehele dag schijnt verdrietelijkheden opgeleverd te hebben. Grootvader was
gedurende de schemeravond in slaap gevallen en had verzuimd de pannekoeken
tegen de snoeplust van Mathildes katje te beschermen, hetgeen Frits hem zo
uitdrukkelijk bevolen had, toen deze was uitgegaan om namens Mama de ‘jongens’
van de Ontvanger op kindervisite te nodigen. Tante Koosje had met Grootvader
gedisputeerd over de predestinatie. Grootvader noemde haar Stellingen Turks; zij
sprak van heidendom, ongeloof, ja zelfs van Remonstrantisme.
Jansje de meid had Grootvaders ontbijtkop gebroken, waarop hij zo bijzonder
gesteld was om het portret van de hertog van Reichstadt. De tuinman had, naar Frits
vertelde, in een gesprek met een der arbeiders veelbetekenend op zijn voorhoofd
gewezen omdat Grootvader gezegd had dat het ‘lekker’ weer was, en gevraagd: ‘of
er geen witte mieren in het tuinhuis waren?’ Juffrouw Bosman, de nieuwspost uit de
buurt die geraakt was omdat Grootvader haar bij een boek vergeleek waarmee
Dominee niet veel ophad - hij had haar Iris genoemd - vertelde uit wraak Dominee
zou tot de Ontvangersvrouw gezegd hebben dat Grootvader een slechte dood zou
hebben omdat hij een paar maal vóór het nagebed de kerk had verlaten, en bovendien
verfoeilijke begrippen had over de erfzonde; voorts dat in Indië alle
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Europeanen goddeloos en losbandig waren. ‘Zie hem maar aan,’ had Dominee gezegd,
‘wat ziet hij geel! Van Baak, de herbergier is acht jaar ouder, en ziet eruit als melk
en bloed.’
De kleine Louise had stuipjes gehad, en Grootvader die beweerde dat het van de
tandjes kwam, was door de baker uit het veld geslagen die hem vraagde ‘of dan in
Indië de kinderen van drie weken al tandjes kregen?’
Kortom, het was een verdrietige dag. De laatste woorden der aantekeningen des
avonds zijn weder: Lieve Hemel, wat is toch een oud man - was ik maar naar stad
gegaan!
De verzamelaar der losse bladen wenste zich gaarne vrij te pleiten van de niet
onverwachte maar toch niet verdiende beschuldiging alsof hij de schrijver dezer
aantekeningen in een belachelijk daglicht wilde voorstellen. Het kan sommigen
toeschijnen alsof de korte schetsen van hetgeen de schrijver eens als jongeling - en
later als grijsaard - dacht en wenste juist dáárom zo samengebracht zijn om de lezer
het ‘parturiunt montes’ in de mond te leggen. Het kan schijnen alsof men de oude
man wilde bespotten die veel wilde doen en niets deed; - die in zijn jeugd zich vleugels
droomde om later als anderen langs de grond te kruipen; - die eens een kroon bejaagde,
en later geplaagd door de luimen van een knaapje Chinese schimmen vertoonde; die eenmaal na redenering meende te kunnen zeggen: ik ben meer dan anderen! en
op zekere donderdag niet naar stad ging ‘omdat Frits het niet hebben wou’.
Die eens ---- doch waartoe meer daarvan?
Spot als gij wilt, - spot, maar niet met mijn dagboekschrijver! Spot met uw geslacht;
spot met de mensen, spot met uzelf! De dromen van Vader Antons jeugd --- het zijn
ook uw dromen; - zijn teleurstelling zal ook de teleurstelling van uw ouderdom wezen.
Waagt het niet te zeggen dat ge dáárvoor gevrijwaard zijt --- dat ge niet zoveel
van de toekomst wachttet --- dat ge
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verstandiger --- wereldkundiger geweest zijt. --Die verklaring zou tegen u getuigen. 't Zou schijnen of ge u in de aanvang van uw
leven hadt neergelegd, om niet te Vallen, te dalen op het einde van uw leven; 't zou
wezen alsof ge 't hoge hadt Vel meden - wetende dat laag uw plaats is. --Bovendien, roemt er niet op niet bedrogen te zijn geweest! Stelt u niet met de
koopman gelijk die na voorspoedige handel zich verheugt dat hij zich nooit liet
misleiden. Bedenkt dat hoewel slechts domme mensen bij voortduring de speelbal
van bedrog zijn, evenzeer zij die zich nooit laten bedriegen al zeer ervaren moeten
zijn in de wijze waarop men bedriegt. Meisjes van twijfelachtige onschuld zijn
‘slimmer’ (vergeeft me 't woord, ik meen slimmer en zeg het dus - niet wijzer, niet
verstandiger, niet beter) dan de arme kinderen die onverhoeds slachtoffers worden
der driften van hun leeftijd. Dáár liefde, natuurdrift - hier eerzucht, even vurig maar
ook even argeloos.
Zulk een slimheid nu, - gij zoudt u toch niet gaarne dáárop willen verhovaardigen,
nietwaar? Gij hebt u als Vader Anton in zijn jeugd luchtkastelen gebouwd, gij zijt
hoog gevoelend, verwaand geweest als hij, nietwaar? Ge zijt als hij bedrogen
geworden?
Bespot mijn goede dagboekschrijver niet!
Anders zou ik moeten zeggen dat ik de Losse bladen verzameld had voor lezers,
die minder ‘slim’ waren dan gij.
Natal '43.
Batavia '45.

18 maart.
Zondagmorgen.
Everdine betert. Ik hoop dat ik nu weer iets anders zal kunnen schrijven, dan 't
kopiëren uit die oude rommel.
't Is zonderling hoe lelijk men zijn eigen werk vindt bij 't overschrijven - 't is
gedurig of er iemand achter me staat te roepen: Schei maar uit. Ik moet het toch eens
‘aardig’ gevonden hebben, - aardig genoeg om het te bewaren althans en mee te
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slepen op mijn (vele en moeilijke) reizen; zelfs geloof ik dat het me nog beviel toen
ik begon een paar dagen geleden. Maar onder 't schrijven - bij het letter voor letter
doorworstelen kwam mij de kwintessens van 't geheel hoe langer hoe flauwer voor.
Ik heb buien gehad dat ik op 't punt stond mijn gehele brief te verscheuren. Wie weet
wat nog gebeurt. Dan hoort ge niets van mij voor ik in '53 voor u sta, - want een
nieuwe begin ik niet.
In zodanige stemming heb ik ook eens een fragment dagboek weggegooid van '34
à '38 dus vóór mijn vertrek uit Holland. Het kwam mij zo kinderachtig voor - en toch
speet het mij later. Ik had het kunnen bewaren al ware 't alleen om er glossen op te
maken bij 't nalezen.
Met schrik herinner ik mij gezegd te hebben over nog een paar dingen: ‘Straks
krijg je 't.’ Daar heb je mijn Eerloze - nu vind ik hem nogal wèl, - ik herinner me
heel goed de opgewondenheid bij 't schrijven, - nu en dan zelfs bij 't nalezen - en
vooral toen ik hem voorlas aan mijn vrouw. Ik weet nog zeer goed hoe gek ze mij
aanzag toen ik na een paar expressies (ik geloof in de alleenspraak van Holm, - of
anders van Caroline eigens) die ik gelezen had - (niet goed, want wie weet dat van
zichzelf, - maar in harmonie met de bedoeling van de schrijver, - en dus klonk het
mij goed) - uitriep: dat is mooi! - Gelukkig dat zij het was. Ik kon het haar uitleggen,
- bij een vreemde ware ik beschaamd geweest.
Maar nu ben ik zeker dat ik diezelfde Eerloze vervelend en flauw vinden zal als
ik hem weer lettertje voor lettertje doorwurm. Dan zal ik niet roepen: dat is mooi!
Dan zal de zachtmoedige heldhaftigheid van Caroline, - de romaneske zelfopoffering
van Holm -, de affectatie van de stiefmoeder -, de onbeschaamde slimheid van Frans
&c. &c. schipbreuk lijden op mijn verveling en het opzoeken van een woordjen in
Bomhoff.
Als ik nu niet zo lui was, zou ik wel eens - ja dat zal ik doen. Ik zal eens iets
kopiëren uit een boek dat ik gedecideerd schoon vind. Als dat mij dan ook zo afvalt
onder 't schrijven, rijst mijn
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werk een beetje. Zo niet, dan is het vonnis geveld.
Eigenlijk zou ik wel mijn Padangs manuscriptje in originali willen zenden, maar
dan gaat het misschien als met Rembrandts kraamkamer, of welk schilderstuk is het
dat vergaan is op zee?
En dat zou mij leed doen, want laat het dan niet ‘mooi’ zijn - mij is het een kind
der smarte!
Veel had ik ervoor over zekerheid te hebben of ik tot iets goeds in staat ben of niet;
want de gedurige twijfel daaraan beneemt mij de kracht tot doorzetting die ik toch
zo hoognodig heb om mijn traagheid te overwinnen. Met ijver zal ik iets beginnen
- de opgewondenheid die al wat er is op 't gebied der Esthetiek leven geeft, is dáár ze zou ook voortstomen ten einde toe - er is kracht genoeg - maar zie, ik hoef me
maar even in het hoofd te halen: ‘'t is toch maar prulwerk’ en weg is de impressie. Reeds lang heb ik mij beziggehouden met een streng onderzoek daaromtrent. Mijn
eigen oordeel tel ik geheel niet, want evenals ik soms mijn werk ‘mooi’ vind, heb ik
andere ogenblikken van zodanige minachting ervoor dat ik me haast het te parodiëren
uit vrees dat een ander het doen zal. Ik zing of neurie verzen, die mooi of niet toch
tel quel vruchten zijn van dichterlijke opwekking en als zodanig verwant aan het
beste wat ik heb, aan mijn ziel, mijn hart - welnu ik heb er soms plezier in ze te
zingen op de wijs van Jan die Lijsje sloeg!
't Klinkt me dan wel als een zonde -- maar ik heb er plezier in.
Ik heb een man gekend die nooit meer in zijn schik was dan als hij over de
stomheid, de beroerdheid zijner kinderen mocht uitvaren.
Mijn oordeel bewijst dus niets. Ik observeer dus anderen.
Maar wie zijn die anderen. 't Is zo gemakkelijk Menado te verbazen, en het te doen
verstomd staan over ‘zo'n genie!’ Dat beduidt niet veel. ‘De goede opinie van vrienden
en bekenden
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die zo aandrongen op de uitgave’ heeft al zoveel middelmatigs in de wereld geschopt,
dat ik puur het land krijg als men zegt dat het ‘lief’ is.
En bovendien dat ‘lief vinden’ is nog niet eens oprecht. Ik heb er proeven van.
Bijv.:
De milit. kommt, hier, een beste fatsoenlijke jongen malgré zijn 1e Luittschap,
logeerde bij me. Op een zondagmorgen was het zo te pas gekomen dat ik wat voorlas.
Ik las een navolging van Jean Pauls ‘Oudejaarsnacht’ in Holl. verzen. 't Dateerde al
van '37. Ik las zo mooi als ik kon.
Zó was hij --- ach! Een doffe schreeuw
Ontglipte aan zijn beklemd gemoed;
Hij snikte --- een hete tranenvloed
Ontdooide de opgehoopte sneeuw;
Hij zucht nog zachtkens éne keer --‘O Vader, geef die jeugd mij weer!’
En --- O goddank! Zij keerde weer --Die jeugd zo vurig afgebeên!
't Gebeurde was

‘Dat's iets voor mij,’ zei hij.
Zó, dacht ik, dat treft, en wou voortgaan --- ik had haast hem gerust te stellen en
de oude man jong te maken:
't Gebeurde was een droom alleen
Hij was ontwaakt geen gr

‘Wat is er?’
En hij sprak met zijn sergeant-majoor die zonder dat ik het zag de laan was
opgereden, en rapport kwam doen.
O, wat had hij me goedkoop plezier kunnen doen door met een wenk die man te
laten wachten!
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Maar, zeg je - dat bewijst niets tegen uw verzen. Want Jean Paul alléén had hem
moeten beletten die schone droom uit te wissen met een sergeantsstreep. Wie dat
kan doen, is ook over verzen geen bevoegd rechter. Goed, daar is iets van aan. Dus
andere proeven waarbij ik alleen sta zonder Jean Pauls -Op Batavia ('t was geloof ik in '40) had een Asst.-Resident een gemeen stuk gedaan.
Hij had een meisje verkracht en nog wèl toen haar vader zijn bescherming als officier
van Politie juist omtrent zulk een zaak tegen een ander had ingeroepen. Ieder dacht
dat hij ontslagen en crimineel vervolgd zou worden. Hij werd geschorst (scht) maar
de goede Gouverneur-Generaal Merkus schijnt met zijn lot bewogen te zijn geworden,
althans na weinig tijds werd de zaak gesust en hij verplaatst.
Ik maakte een versje - ik dacht dat het een ‘ferm schimpdicht’ was, en liet - wacht,
ik zal 't je geven.

Toen en thans.
Toen eens, het is waarachtig waar (Gij kunt bij Tacitus het lezen,
Of vraag er Vader Stuart naar)
Een prins van vorst'lijk bloed eens zeer galant wou wezen
En zelfs een Dame van fatsoen
Ten blijk van zijn verliefde zinnen
Wat meer dan recht was ging beminnen,
En (zoals nog somtijds de grote Heren doen)
Haar met geweld des nachts ten laatste had geschonden; Toen riep heel Rome om wraak ten zoen van zoveel zonden!
Toen werd de schoft vervloekt; - zijn gans geslacht verjaagd;
De vader werd onttroond; - de naam van nicht en neven
Uit doop- en burgerstandboek weggevaagd,
En der verachting van de naneef prijs gegeven.
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Zo wreekte men in vroeger tijd
De snood belaagde onnozelheid.
Toen Amnon, Davids zoon, zich ziek veinsde in zijn bed,
(Gij kunt bij Samuel in 't tweede boek het lezen)
En, niet zeer kies, zijn zin op Thamar had gezet,
Zodat de kwant alleen door haar bediend wou wezen; En toen hij, voor de koekjens die zij bracht
In stee van dank iets meer dan koek dorst vragen
En met geweld haar bedwaarts dragen,
Zodat de schelm in spijt van volk en magen
Zijns vaders dochter had verkracht, Toen was 't in Isrel kriek; dat was nog nooit gehoord;
Die smousenstreek vond zelfs bij smousen geen genade;
Men vroeg niet naar zijn naam, zijn afkomst enzovoort,
Men ging slechts met de zucht naar felle wraak te rade.
Er was geen straf te streng - geen marteling te groot
Voor zulk een onbeschoft bestaan, En Absalon, om kort te gaan
('t Was wèl zijn eigen broer, daar moet je niet op zien
Want Amnon had zijn eigen zuster niet ontzien -)
Sloeg als een dolle hond hem dood.
Zo wreekte men in vroeger tijd
De snood belaagde onnozelheid.
Toen Paris - (sla Homeer maar na,
't Is in zijn Ilias te vinden)
Verliefd was op Heleen, zijn schone hospita,
(Men ziet zo nauw niet onder vrinden)
En haar maar meenam naar zijn huis, Toen was 't in Griekenland maar in 't geheel niet pluis.
Men maakte schielijk een verbond, Men riep de boel bijéén - en wat een zwaard hanteren
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Of pijlen Schieten kon - moest mee naar Trojes grond
Om daar die schurkentroep dat schaken af te leren.
Tien jaren werd daar toen geklopt en fel gestreden;
Gij allen weet het eind - de stad werd glad verwoest De kroon van d'oude vorst verwoed in 't stof getreden Al wat Trojaan was werd gekorven en gekloofd Aeneas slechts, als men Homeer gelooft,
Had met een paar de plaat gepoetst.
Zo wreekte men in vroeger tijd
De snood belaagde onnozelheid.
Dat was een onbeschaafde tijd
Van Jood en Heiden! - 't Is nu over Men wist toen van geen chariteit,
Van mensenmin of rekk'lijkheid
Voor meisjesdief of vrouwenrover!
Maar thans - juicht allen over 't heil,
Is voor de protégé - (men wist in oude dagen
Zo niet van kruien in een wagen)
De naam, het goed, het bloed en de eer van allen veil!
Wat vroeger zonde scheen, is thans godlof glorieus; De oudjes wisten 't niet - wij wèl, in onze dagen;
Wij hoeven naar wat recht is niet te vragen,
Wij stoppen hen de mond die over onrecht klagen,
Wij leiden Themis zelf geblinddoekt bij de neus.
Wie thans eens anders vrouw begeert,
Of meisjes uit de buurt onteert Krijgt eerst een maand verlof, zoals het voorbeeld leert,
En wordt daarop gewis met glans gepromoveerd.
Zo wreekt men thans - in onze tijd
De snood belaagde onnozelheid.
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't Kwam me weer flauw voor bij 't schrijven. Soit. Maar toen schijn ik gemeend te
hebben dat het pikant was, en ‘dat ik dat daar nu al eens heel aardig gezeid had’. Ik
liet het door een klerk afschrijven, en liet dat afschriftje vallen op de trappen van 't
paleis. Het zal gevonden worden, dacht ik, men zou het de G.-G. voorleggen - deze
zou vinnig kwaad zijn en willen weten wie toch dat ‘scherpe ding’ gemaakt had.
Men zou dan zoeken, zoeken - er zouden er zijn die mij verdachten ‘omdat Dekker
zo geestig is’ en zo ‘knap in de historie om zo opeens Samuel, Tacitus, Homerus &
Aeneas bij 't hoofd te pakken’
Men zou er mij naar vragen, dacht ik. Ik zou neen zeggen op een manier die ja
beduidt. De G.-G. zou 't land op mij krijgen, - en, ja zoiets droomde ik, - ik zou de
kolonie uitgezet worden omdat ik zo geestig was. Wat kan men meer verlangen dan
dat, op zijn 20e, 21e jaar!
Lieve Hemel, niets van dat alles!
De enige onaangenaamheid die ik erover kreeg was dat ik mij kwaad maakte toen
een der weinigen die het lazen de opmerking maakte 1o ‘dat het niet deugde omdat
de regels niet even lang waren’ & 2o ‘dat het niet juist was, omdat die asst. - Rt.
eigenlijk niet gepromoveerd was, maar slechts verplaatst’. Ook was ‘suspensie geen
verlof,’ zei de man.
Niemand nam de moeite het af te schrijven, veel minder het voor te leggen aan de
g. -g. Ik kwam er kaal af!
lets dergelijks gebeurde mij op Padang. - Of liever zo ging het altijd met wat ik
voortbracht. Michiels, de Gouverneur daar, suspendeerde al wat los en vast is. Hij
leek wel wat op De Vargas met zijn ‘ad patibulum’.
Ik liet op zijn ontbijttafel leggen:
Het wand'lend schorsbesluit dat schorsend ons regeert,
Jan-Schorsal, Gouverneur, - de weerwolf onzer dagen
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Had zijn Geweten zelf met vreugd gesuspendeerd
Als 't niet voor lange tijd finaal reeds ware ontslagen.

Ik heb er nooit iets van gehoord, - en mijn aardigheid was weer à pure perte.
't Was ook op Padang dat iemand mij inviteerde op een stokvispartijtje. ‘Onze
Waanders,’ zeide hij, ‘viert morgen de zilveren bruiloft zijner ouders die op Samarang
zijn, kom gij nu ook en breng een versje mee, dat geeft zo'n aardigheid aan tafel.’
Goed zei ik.
Wat me daarin nu bijzonder beviel was dat ik maar één dag tijd had, en ik voelde
dus iets als dankbaarheid.
(Dat: iets als is Toussaint toute pure. Wat toch een slecht voorbeeld doet, want je
moet weten dat ik het foeilelijk vind.)
Ik was dan dankbaar dat de man zoveel vertrouwen Stelde in mijn dichtvaardigheid.
Bovendien had hij me geheel ingenomen door zijn: ‘O, jij kunt dat wel!’ toen ik hem
opmerkzaam maakte hoe afgezaagd zo'n onderwerp en hoe moeilijk het is daarover
iets nieuws of pikants te zeggen, - dat ik voorts de ouders van Waanders nooit gezien
had, niets van hun omstandigheden wist &c.
Met dat ‘o jij kunt dat wel!’ kan men veel van me gedaan krijgen. Ook geloof ik
dat men die ijdelheid nogal veel geëxploiteerd heeft in dienst. Ik heb er vrede mee.
Ik kwam dan nog te weten ‘dat die oudelui “brave burgermensen” waren, die niet
hoog vlogen maar wier kinderen allen braaf oppasten’ - meer niet; - en ik toog aan
't rijmen

De Nachtschuitsdroom.
't Leven, - 't is reeds vaak gezeid,
Vaak gedicht en vaak geschreven 't Is de reisweg ons gegeven
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Van de wieg naar de Eeuwigheid.
't Eind der reis is allen één,
Eén is de aanvang voor ons allen;
't Zij we stoten, struiklen, Vallen,
't Zij we vlug die weg betreên,
Ieder telt zijn eerste schreden van het schom'lend wiegjen af,
En ook de eindpaal van de wedren - 't is voor allen 'tzelfde graf.
Maar niet ieder heeft daarheen
Zich dezelfde weg gekozen;
De een betreedt een baan van rozen,
Gaart slechts bloemen om zich heen De ander kan op 't doornig pad
Nauwlijks zich de doortocht banen,
Merkt zijn weg met bloed en tranen,
Slooft zich hijgend moe en mat;
De een wenst juichend lang te leven, treurt om 't vliegen van de tijd De ander staart met schreiende ogen hunk'rend reeds op de Eeuwigheid.
'k Lag te bed en peinsde na: Hoe toch, dacht ik, mag dit komen,
('k Neem een voorschot op mijn dromen
's Avonds als ik slapen ga)
Waarvan dat verward gewoel;
Waarom licht men links zijn schreden,
Als de weg daar rechts betreden
Zeker leidt naar 'tzelfde doel?
Waarvan dat verscheiden streven - dat verschil van wil en zin ---?
'k Dacht en peinsde en peinsde en dacht weer, - 'k droomde wakend - en sliep in.
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En - nu droomde ik inderdaad.
'k Moest op reis; - daar stond de wagen;
't Vierspan was in 't tuig geslagen,
Trapte vonken uit de straat; En nu droomde ik. - ‘Wel komaan,’
Hoor ik dunkt me Waanders fluistren,
Uit beleefdheid wil ik luistren,
Maar - wat gaat zijn droom ons aan?
‘'k Vroeg een liedje voor de bruiloft; 'k wachtte een toontje lief en blij
Om te zingen na de stokvis, en geen klamboedromerij.’

Klamboe. Bedgordijn. Men zegt in Indië nooit gordijn. Zo zijn er meer Maleise
woorden die burgerrecht gekregen hebben.
Hoor me een wijl geduldig aan,
't Bruiloftslied zal straks wel komen Wenst me eilieve met mijn dromen
Niet zo voetstoots naar de maan --'k Droomde dan --- ‘Kom rep je maat,’
Riep de voerman van de wagen,
‘'t Uur van tienen heeft geslagen Haast u of gij komt te laat,
Haast u.’ - Ik bekeek het boeltje - tuig en paarden één voor één --En - terwijl ik stond te denken vloog het vierspan stuivend heen.
Dat's verkeken! ‘Kom sinjeur,
Plaats van binnen en van boven,’
Riep een voerman zwart bestoven.
't Was een spoonvegconducteur.
't Aanbod was me waarlijk lief -
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Bijna ware ik opgestegen,
Doch bekeek nog eerst terdege
Railway en locomotief. --'t Was me toch niet naar genoegen; - 'k zocht naar paarden en vond stoom --'k Dacht weer na --- daar vloog het ding al. 'k Stond alléén weer in mijn droom.
't Was weer mis, - ik loosde een zucht!
Eensklaps klonk een stem van boven --'k Schrikte en zag - wie zou 't geloven 'k Zag een vaartuig in de lucht.
't Was een vreemd gezicht voorwaar,
'k Zag het wenden, keren, werken,
Met zijn kleppen, met zijn vlerken
Bijna als een ooievaar.
'k Hoorde halen, trekken, hijsen - vloeken dáár en schreeuwen hier;
't Rees en zakte en zeilde en zweefde --- was 't een vaartuig of een dier?
‘Gaat gij mede,’ riep de kwant
Die de staart of 't roer bestuurde
En gestaag naar de aarde tuurde
Met een kijker in zijn hand, ‘Extra snel gelegenheid
Over huis en stad en bomen
Zijt ge ginder aangekomen
Vóór ge nog vertrokken zijt.
Denk niet lang - daar gaat het anker. - Snel besloten - wil je aan boord?’
'k Peinsde en keek weer - 't was als vroeger: 't vogelschip vloog kleppend voort.
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'k Was verdrietig! - Mijn geduld
Was ten einde door dat plagen;
'k Vloekte op al dat razend jagen,
En ik gaf de stoom de schuld,
't Reizen hing de keel mij uit
'k Waar gewis niet weggekomen
Hadde ik niet een stem vernomen:
'Heerschap, wil je met de schuit?
Haast u niet; ik wil wel wachten --- 't zal kwartier voor elven zijn.
Men reist veilig met de trekschuit --- langzaam -- anders breekt de lijn.’
'k Dacht niet lang en stapte erin.
'k Vond er lief gezelschap binnen,
'k Zag er vrienden en vriendinnen,
'k Was er wonderwel naar 't/bijster naar mijn zin;
'k Vond er de Eendracht mee aan boord,
Liefde en Vree tot reisgenoten;
Zonder schokken, hotsen, stoten,
Gleed het lieve schuitje voort.
'k Dacht aan spoorweg meer noch luchtschip; - 'k had geen arendsvlucht benijd:
Vrienden, 'k deed de reis van 't leven - 't was mijn tocht naar de Eeuwigheid!
‘Jonkman,’ sprak me een grijsaard aan
‘'k Heb u straks zien gissen, twijflen,
'k Zag u peinzen, 'k zag u weiflen,
Jonkman, gij hebt wèl gedaan!
Heil en zegen uw besluit Op de reize van het leven
Dient ons 't vliegen niet en 't zweven:
't Veiligst vaart de trage schuit.
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Wat men stoom noemt -- 't zijn de driften. Dwaasheid jaagt het vuurschip voort,
En Geloof en Hoop en Liefde jaagt de hartstocht overboord.’
(Vuurschip is een Maleii me. Zij noemen een stoomboot kappal api = vuurschip, ook wel,
maar zelden, kappal sethan dat is duivelsschip.)
‘Ziet ge ginds dat vriendlijk paar ---?
't Heeft bij's levens ochtendblozen,
Ene reisweg uitgekozen
Reeds voor vijfentwintig jaar.
't Was de weg die zeker leidt
Naar het hoofddoel van ons streven
't Was de reisweg door dit leven
Naar een zalige eeuwigheid.
Nooit verdroot hun met de jaren de onspoed samen doorgeleefd,
Nimmer was de band hun drukkend die voor liefde liefde geeft.’
‘Kies dus zó uw levensbaan
Dat ge ook, hoe het lot moog lopen ----’
Maar ik was al weggeslopen,
'k Liet de oude prater staan,
Want (mijn liedje loopt ten end)
'k Had in 't paar mij aangewezen
('t Moest er juist een droom voor wezen)
Waanders' oudelui herkend.
'k Dacht aan stokvis en aan verzen - 't hoeft niet, dacht ik, 't is voorbij 'k Ben nu zelf al op Samarang en zet Padang aan een zij.
'k Ben juist bij de rechte man,
Laat ze ginds maar stokvis eten;
'k Hoef niet op een vers te zweten,
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'k Zeg er hier het mijne van
Voor de vuist - en zonder maat.
'k Maakte een buiging ---- sprak van zegen --Dorens, rozen, gladde wegen ---Zoals 't bij die dingen gaat. En 'k ontwaakte. Ik bracht met moeite mijn verbeelding weer terecht,
En mijn jongen zei mij over wat ik dromend had gezegd:
Ik groet u echtlijk paar door liefde en trouw vereend,
Ik groet u door het lot zo weeldrig rijk gezegend,
't Is zoet wanneer ons oog om 't leed van andren weent,
Maar luider juicht het hart als and'ren heil bejegent.
Zó treft mij uw geluk door andren schaars genoten,
Zo juich ik dankend mee in 't heilrijk levenslot
Geen schoner beeld van min dan trouw van echtgenoten
Vereend in lief en leed, in 't leven en bij God!
Door ramp en smart beproefd bij 't grijzen uwer haren
Hebt gij de levensproef geduldig doorgestaan,
En na een lange weg van vijfentwintig jaren
Slaat ge uw blik terug op de aanvang van uw baan.
Wat drukkend was en zwaar, ge hebt het saam gedragen,
En dubbel was 't genot der vreugd tezaam gesmaakt;
Gij waart elkanders schild bij storm en onweersvlagen
Ge hebt elkanders weg door liefde glad gemaakt.
God gaf u 't heerlijkst lot! Geen schat van hoger waarde
Dan liefde uit de eerste jeugd in 't vuur des tijds gehard!
Gij dankt Hem voor de gunst die de een voor de ander spaarde
En buigt uw knieën neer en offert Hem uw hart.
Ge bidt om heil voor 't kroost dat Hij u heeft gegeven,
God hoort de vrome bee die 't dankend hart ontvliedt
De macht wiens Vaderszorg u leidde door dit leven
Verstoot uw bee om heil ook voor uw kindren niet!
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Slaat moedig 't oog omhoog, blijf op Zijn trouwe hopen
Geen rampspoed sla 't Geloof, de Hoop, de Liefde neer De hand die zóveel gaf, blijft steeds tot geven open
Hij die u zóveel schonk, schenkt zeker gaarne meer.
Leeft vrolijk! - Blij en zacht glij 't levensschuitje henen
En brenge u veilig dáár waar ge eenmaal landen moet;
En is in 't eind de dag van aankomst dan verschenen,
Denkt: na een lange reis is 't rusten dubbel zoet!
Bidt Hem wiens Sterke hand u zo getrouw bleef leiden
Om, als dat plechtig uur van aankomst eindlijk slaat,
Ook dan de band die u vereende niet te scheiden --Bidt dat ge te éner stond de levenshulk verlaat;
Dat ogenblik zij vèr! - Maar moet het eenmaal wezen
Treedt samen voor Gods troon -- gij zijt door liefde rein -Dan knielt ge samen neer voor 't liefdrijk Opperwezen
Dan zult ge in Eeuwigheid ook dáár verenigd zijn!

't Is waar, op een paar goede regels na, is dat laatste niets dan een cliquetis van
woorden, maar als het redelijk gelezen wordt, en vooral niet te vroeg aan 't dessert
- er moeten wat toosten voorafgegaan zijn - dan maakt het effect genoeg om elke
rechtschapen zoon te doen schreien van aandoening.
Waanders huilde als een kalf, en ook de andere vrinden zeiden dat het ‘zo lief’
was. ‘Dat moet je absoluut aan je ouwelui sturen, Waanders!’ heette het. ‘Dat zal ze
aandoen.’
En ik gaf mijn manuscript, - alweer blij in mijn ijdelheid, dat mijn dichterlijk talent
eens de deur uitkomen en zich wat vertreden zou door een toertje naar Samarang.
Nietwaar, zo altijd á la Kaspar Hauser opgesloten te zitten, dat maakt stijf en lam
en de dood kon er wel eens op volgen?
Door overmaat van aandoening lag mijn Schuitsdroom kort daarop - 't werd een
droomschuit - te varen in de stokvisboter, beladen met wijn, gebrande uien, mosterd
en (alweer met Tol-
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lens): ‘wat daarnevens past’ niet te vergeten wijn die al gedronken was. --'t Was aandoenlijk. Ik sauveerde mijn schuitje en hing het te drogen.
Toen het droog was pakte ik het netjes in mijn zakdoek - die toch vuil was - en
nam het mee.
Noch W. noch iemand van de vrinden, die het ‘zo lief vonden’ hebben er mij ooit
naar gevraagd. 't Is maar jammer voor die ‘Ouwelui die er zo van aangedaan zouden
geweest zijn’.
Een maand of vijf geleden deden wij een tochtje naar de top van de Klabat. Dat is
een berg in de buurt die in zekere zin de hoogste berg van de wereld is. Hij is namelijk
6 à 7000 vt. hoog - niet alleen boven de zee, (zó zijn er veel hoger) maar boven het
onmiddellijk naastliggende land. De meeste hoge bergen zijn eigenlijk bergjes op
een gebergte. Wanneer men een top beklimt is het point de départ gewoonlijk reeds
enige duizenden voeten hoog. Alle bergen (een paar uitzonderingen zijn er: de
eilanden Ternate en Tidore rijzen pieksgewijs uit zee) zijn gewoonlijk dus:
Dan is a wel hoog, maar het frappeert zo niet als onze Klabat die zó staat:
.
Bovendien ziet men hier random zee, dat ook mooi is.
Enfin. Die Klabat bezochten wij. Het was een moeilijk tochtje. Sedert '22 was er
niemand op die top geweest. Wij vonden een steen waarin dat jaartal gegrift was.
Volgens de vertelling van een paar oude Inlanders was er onder die steen een fies
geweest, doch die vonden wij niet. Waarschijnlijk hadden de werklieden die ons
enige dagen vooruit waren gezonden om een geschikt nachtverblijf te bouwen van
bamboe, bij het wegnemen van de steen die fies gebroken, en als Cornelis die geen
raad wist, ‘de stukken verstoken’. Hadden ze het papier maar bewaard! Schoon het
jaar '22 nog niets antieks heeft in '50, heeft het iets treffends op zulk een plaats de
groet te vinden van een vorig geslacht. Het uitzicht - doch daarvan nader.
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Wij bleven er bijna twee etmalen, waren doodmoe, hongerig, koud, sentimenteel en
vrolijk. Vóór we de top verlieten, zouden ook wij onze groet deponeren onder de
steen, hopende dat onze fles de schendige hand van alle mogelijke Cornelissen ontgaan
zou. Ieder gaf zijn autograaf. Ik schreef het tweede coupletje van 't volgende dat ik
eens gemaakt had op verzoek van iemand die een landgoed bewoonde op de helling
van de Salak, en bij wie ik een 14 dagen heel genoeglijk gelogeerd had.
Ge vraagt me een lied bij 't scheiden van deze oorden,
Een afscheidstoon aan Salaks heuvelgrond;
Alsof ik 't ooit vergelden kon met woorden
Het gul onthaal en 't schoon dat ik hier vond.
Alsof mijn mond het immer uit kon spreken
Hoe warm mijn hart het schone landschap prijst,
Waar ons Natuur in dal - en heuvelstreken
Veel meer dan ginds op God de Schepper wijst.
't Is zoeter hier zijn Maker luid te loven;
't Gebed klinkt schoon langs berg - en heuvelzij;
Veel meer dan ginds rijst hier het hart naar boven --Men is zijn God op bergen meer nabij.
Hier schiep Hijzelf altaar en tempelkoren
Nog door geen tied van's mensen voet ontwijd --Hier doet Hij zich in 't vreeslijk onweer horen
En raat'lend roept Zijn donder: Majesteit!

Een onweer in 't gebergte is vreselijk schoon! Men ziet en hoort het beneden zich,
en de eindeloze weerkaatsing geeft er iets imposants aan dat men zich in een vlak
land niet kan voorstellen.
't Is iets alsof God roept, - en alsof het aardrijk sidderend antwoord geeft. Maar
toch diepe, diepe stille is nog verhevener (voor mij).
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Gelukkig gij die in dit wislend leven
Een plaatsje als dit tot uw bestemming vondt!
Terwijl men ginds door mensen is omgeven
Waart hier Natuur als voedster om u rond.
Geen tweedracht stort hier alsem in uw beker;
Geen hartstocht buigt u klemmende onder 't juk ---En, - is 't op aard, - dan vondt ge 't hier voorzeker,
Dan vondt ge 't hier -- een onverstoord geluk. ----Vanwaar de traan die opwelt in uw ogen --Trof licht dat woord onwillens u het hart?
Heeft soms dat woord, dat laatste woord --- gelogen
---En deze traan -- O, was 't een traan van smart?
Was 't onbedacht u op 't geluk te wijzen
Dat wreed wellicht en trouwloos u verliet, En spaarde 't lot dat jongling treft en grijzen
Ook hier misschien zijn felle wapens niet?

(Kort na zijn vestiging op dat landgoed had hij vrouw en kinderen verloren.)
Ja, 'k weet de bron waaruit die traan ontwelde; Ik ken de ramp die nog uw hart betreurt
- Ik weet hoe eens uw toekomst vreugde spelde, En hoe die waan wreedaardig werd
verscheurd. Ja, 'k voel de slag die u het hart verplette Toen nauw uw voet hier rust
en wijkplaats vond. 'k Weet hoe de dood zijn scherpste pijlen wette --- En hoe het
graf uw schoonst kleinood verslond! Wat baat de bloem die opwast langs uw paden,
Als gij alléén rondom uw blikken wendt; - Wat baat Natuur in keurge pronkgewaden,
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Als gij alléén uw beden opwaarts zendt!
Geen heil baart vreugd geheel alléén genoten; 't Genot verkeert in kommer en bezwaar Geen weg zo schoon wordt u door 't lot ontsloten,
Die vreugde biedt, betreden zonder Haar!
Ge vroegt me een lied bij 't scheiden van deze oorden ---Nooit was mijn hart voor zulke rampen koel:
Dit zij de zin dus van mijn afscheidswoorden
Dat ik de smart die diep u trof, gevoel;
Ik voel de slag die u de gade ontroofde
Aan welker hand gij 't leven door zoudt gaan ---Het leven dat zo eindloos veel beloofde, Waarin ge eerlang verlaten daar zoudt staan!
Een woord van troost ---? Waartoe met woorden klagen
Wanneer het lot met vreugde en weedom speelt ---Neen, 'k troost u niet! - u is een wond geslagen
Die niet door klank van koele woorden heelt.
Een handdruk slechts, - en maar deze enkle tonen:
Staar niet zo strak op de aarden grafterp neer, Ginds is een land waar louter Englen wonen,
Daar ziet ge uw gaê, - daar ziet ge uw kindren weer.

Het tweede coupletje dan van dit gedicht of wat is het - gaf ik ten beste als mijn
aandeel in de groet aan hem of hen die in 1878 de Klabat beklimmen zullen. Men
stond eromheen toen ik schreef, en nam het air aan als zoog men letter voor letter
op uit mijn pen. Maar ik lette erop dat niemand zich de moeite gaf het coupletje af
te schrijven, - noch mij vraagde om het geheel waartoe het behoorde.
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Nu geloof ik graag dat Orpheus die metselde met zijn verzen, Tyrtaeus die er tactiek,
Strategie en soldij mee uitwon & Jan de Rijmer die ervan leefde - dat al die Heren
het beter deden dan ik. Maar laat ze dat dan zeggen; ikzelf houd niet van verzen, van
mijn eigen het minst. Nu hink ik op twee gedachten, want in de weinige ogenblikken,
dat ik wat met mezelf opheb, haal ik mij in het hoofd ‘dat het toch zonde en jammer
is zo'n talent te verwaarlozen’ - en dan weder ben ik doodsbang erin toe te geven en
in de categorie te vervallen van de talloze schrijvers en dichters --

6 mei.
Mijn geschrijf heeft lang stilgelegen. Ik heb het drok gehad, - en nog. Er is gelegenheid
naar Java, voor 't eerst in vele maanden, - dus eindig ik voor ditmaal.
Ja, dit nog. Dezer dagen arriveerde een Chinees van Manilla aan wie ik in 1849
(en wel vóór de ontvangst van dat Albumblaadje, let daarop S.V.P.) een cachetje
besteld had A.C.K. De man was verleden jaar naar Macao op reis gegaan en is daar
opgehouden, zodat ik nu eerst mijn bestelling van '49 ontvang. Er is voor Pieter ook
een, zodat ik ze beide aan hem zal adresseren; ik hoop dat het terecht moge komen.
Zend mijn brief aan Pieter niet, het dient tot niets.
Je hebt daar op het punt gestaan niets van mij te horen, mijn hele brief is 100 jaar
oud geweest, zoals mijn goede moeder van een theekopje zei als 't zonder te breken,
van de tafel viel. Ik had hem in de hand, en voelde een aanval van
verscheuringskramp. 't Is me een gevoel als maakte ik misbruik van de posterij - 't
is me als hoorde ik de geest der eeuw mij verwijten: ‘niet dáárvoor gaf ik u stoom,
- niet voor zulke nonsens heb ik de Pasja van Egypte in een postmeester, - en de
Steden der piramiden in stations herschapen,’ - en wat de geest der eeuw al verder
zegt bij zo'n gelegenheid.
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In 's Hemelsnaam. Tijd om een andere brief te schrijven heb ik niet, - lust ook niet,
- ook zou het slot weer 'tzelfde zijn - verscheurlust...
Het is wel mogelijk dat ik u nog eens een brief schrijf. - Als gij er geen ontvangt,
denk dan dat ik ze weer verscheurd heb, want niet altijd heeft men de courage om
zo'n rommel in te pakken. Maar gij, verscheur de uwe niet!
Ik ben weer zeer gepreoccupeerd. Ik ben moede, zeer moede. Ik verlang naar Holland
en naar wat rust.
Vaarwel, kus uw vrouw voor een verre vriend en denk hartelijk aan mij.
Eduard.
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Nawoord
De Haarlemse uitgever Arie Cornelis Kruseman (1818-1894) moet vreemd hebben
opgekeken toen er in het najaar van 1851 een dik postpakket uit Nederlands-Indië
bij hem werd afgeleverd, met als afzender een zekere D.D. Bij nadere inspectie bleek
het om twee brieven te gaan, waarvan er een aan hem gericht was: vierenveertig
dichtbeschreven pagina's, neergepend tussen 24 februari en 6 mei 1851 en op 14 mei
1851 verstuurd vanuit Celebes. De afzender was Eduard Douwes Dekker (de latere
Multatuli; 1820-1887), een jeugdvriend die dertien jaar eerder naar Indië was
vertrokken en van wie hij al die jaren slechts sporadisch en dan ook nog via via iets
vernomen had.
Kruseman zal zich hebben afgevraagd waarom Dekker nu opeens direct contact
zocht en dan nog wel met zo'n omvangrijk epistel. Het antwoord op die vraag ligt in
de brief besloten. Het is een uiterst persoonlijk document, waarin de dan dertigjarige
Dekker de balans opmaakt van zijn leven. Hij is op een beslissend punt aangeland,
voelt zich ‘zwanger van denkbeelden’ en is vast van plan om ‘tot het volk te spreken’.
En Kruseman, zijn vriend die uitgever is geworden, moet hem daarbij helpen door
zijn toekomstige geschriften te publiceren.
Kort voor zijn vertrek naar Indie had de toen achttienjarige Eduard speciaal voor
Kruseman een hooggestemd en sentimenteel vers geschreven, waarin hij zei te hopen
dat hun warme vriendschap nooit zou bekoelen. Sindsdien waren beiden opgegroeid
tot volwassen mannen, getrouwd en maatschappelijk gesetteld. Om de enorme afstand
in ruimte en tijd en misschien ook wel in ontwikkeling te overbruggen, hanteerde
Dekker een vernuftige Strategie. Hij beschreef zijn Indische lotgevallen in vogelvlucht,
typeerde zichzelf openhartig en zonder valse bescheidenheid en vlocht door dit alles
eerder geschreven gedichten en prozateksten. Zo leverde hij een staalkaart van zijn
kun-
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nen, waarbij leven en literatuur voortdurend in elkaar overliepen en tot een
onscheidbaar geheel versmolten.
Aan ‘uitwendige avonturen’ had het Dekker naar zijn eigen zeggen niet ontbroken.
In januari 1839 was hij na een maandenlange zeereis gearriveerd op Java; de volgende
maand al kon hij aan het werk bij de Algemene Rekenkamer in Batavia, de toenmalige
hoofdstad van Nederlands-Indië. Hij raakte er smoorverliefd op Caroline Versteegh,
maar de liefde bleek niet wederzijds. Wanhopig vroeg hij overplaatsing aan naar het
eiland Sumatra. Zijn verzoek werd ingewilligd en in november 1842 kwam hij aan
in Natal, waar hij als controleur tweede klasse werkzaam zou zijn. Het was een
moeilijke post in een roerig gebied, waar het voor de jonge en onervaren Dekker
moeilijk manoeuvreren was. Tot ergernis van zijn chefs verwaarloosde hij zijn
administratieve taken; de conflicten liepen zo hoog op dat hij in juli 1843 ontslagen
werd uit het civiel gezag te Natal, onder verplichting zijn administratieve achterstand
bij te werken. Hij reisde naar het eveneens op Sumatra gelegen Padang, waar hij zich
ter beschikking moest houden van de resident. Toen bleek dat Dekker een wissel
niet correct geboekt had, vatten zijn superieuren dat op als ‘ontrouwe administratie’
en ‘misbruik van de hem aanvertrouwde landsgelden’ en schorsten hem in afwachting
van gerechtelijk onderzoek. Dekkers verblijf op Sumatra was op een debâcle
uitgelopen. Onder uiterst armoedige omstandigheden (salaris kreeg hij allang niet
meer) trachtte hij aan zijn persoonlijke ellende te ontsnappen door het schrijven van
een toneelstuk met de veelzeggende titel De eerloze. Pas eind September 1844 liet
men hem vertrekken naar Java. Dan breken betere tijden aan. In 1845 ontmoette
Dekker Everdine Huberte, Baronesse van Wijnbergen (Eefje of Tine; 1819-1874),
met wie hij op 10 april 1846 zou trouwen. Kort na het huwelijk volgde de benoeming
tot kommies van de residentie Bagelen in het zuiden van Java. Ruim twee jaar later,
in oktober 1848, werd Dekker bevorderd tot secretaris van Menado, een
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Eduard Douwes Dekker (1820-1887) (Multatuli Museum, Amsterdam)
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Arie Cornelis Kruseman (1818-1894) (Multatuli Museum, Amsterdam)
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residentie op de uiterste noordoostpunt van het eiland Celebes.
Dekker had het in Menado naar zijn zin, zijn capaciteiten kwamen er tot hun recht
en hij ondervond er waardering en vriendschap. Na de enerverende jaren vol
tegenslagen en conflicten was er eindelijk een periode van betrekkelijke rust en
welvaart aangebroken. Omdat de drukte hem wel eens te veel werd - in het geïsoleerde
buitengewest werden de sociale contacten tussen de weinige Europeanen intensief
onderhouden - liet Dekker zo'n vijf kilometer buiten de stad voor Eefje en zichzelf
een huis bouwen. In december 1850 betrokken zij hun nieuwe woning; twee maanden
later, op 24 februari 1851, maakte Dekker een begin met de hier uitgegeven brief.
Dekker haalt zijn Hollandse vriend (en met hem ook ons, als latere lezers) als het
ware naar de tropen, zijn huis binnen en zijn schrijfkamer in. Wij kunnen hem bij
wijze van spreken zien voortwerken aan zijn brief, terwijl Eefje in tijdschriften bladert
of ziek te bed ligt. Als er plotseling visite komt opdagen, moet hij midden in een
woord de pen neerleggen en pas na ‘wat madera, wat koekjes, wat gelukwensen, en een paar gekheden van mij’ kan hij opgelucht weer verder schrijven. Dat het hier
niet (alleen) een literair arrangement betreft, maar wel degelijk ook de werkelijke
gang van zaken weergeeft, bewijst het fragment van 8 maart. Eefje is ernstig ziek,
Dekker vreest dat zij sterven zal. Hij spoort de dokter tot spoed aan op, zoals hij
schrijft, ‘het afgescheurd zijtje’ van zijn brief. En inderdaad is van het oorspronkelijk
dubbele vel de helft verdwenen.
Tussen Java en het buitengewest Celebes bestond geen regelmatige
scheepsverbinding. Zo kon het gebeuren dat Dekker pas na vele maanden te weten
kwam dat zijn vader was overleden. Toch blijkt hij een aantal recent verschenen
romans en tijdschriften in huis te hebben. Hij liet niet na dit via terloopse opmerkingen
onder de aandacht van Kruseman te brengen. Deze was als uitgever natuurlijk goed
op de hoogte en mocht niet de indruk krijgen dat zijn correspondent - immers een
schrijver in
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Nederlandse bezittingen in de Indische Archipel (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
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spe, die graag opgenomen wilde worden in zijn fonds - niet wist wat er in de literatuur
en in de westerse wereld gaande was. En dus maakte Dekker een kritische opmerking
over Het huis Honselaarsdijk van (Bosboom -)Toussaint uit 1849, liet hij Kruseman
een passage in De stiefzoon (eveneens 1849) van de populate Zweedse schrijfster
Frederika Bremer opslaan en knoopte hij een politieke uitspraak vast aan een portret
van de Franse troonpretendent in een tijdschrift van September 1850. (Tussen haakjes:
het boek van Bremer lijkt hetzelfde lot te hebben ondergaan als meer populaire
negentiende-eeuwse boeken, het is spoorloos geworden, ook al moet er een groot
aantal exemplaren in omloop zijn geweest.)
De dertien Indische jaren vol ups en downs en lange reizen, waarin hij de Indische
Archipel in alle richtingen doorkruiste, hadden Dekker uiteraard niet onberoerd
gelaten. Om Kruseman te laten zien wat voor iemand hij geworden was, vergeleek
Dekker zichzelf zonder merkbare gêne met erkende beroemdheden en zelfs met Jezus
Christus. Hij presenteerde zich als (miskend) genie via vergelijkingen met Galilei
en de krankzinnig gestorven uitvinder van de stoomkracht Salomon de Caus. Hij had
naar eigen zeggen ‘iets Byroniaans’ en gaf daarmee, lang voor hij zichzelf zou typeren
als ‘een vat vol tegenstrijdigheids’, te kennen dat hij als volbloed romanticus beheerst
werd door sterk contrasterende gevoelens. Hij voelde ‘stof’ in zich voor twee grote
mannen en concretiseerde dat door de strijdende tegenover de lijdende Christus te
plaatsen - een welhaast profetische uitspraak gezien zijn latere lotgevallen in Lebak
en de verwerking daarvan in Max Havelaar, waarin de opofferende Sjaalman en de
strijdlustige Havelaar/Multatuli verschillende aspecten van dezelfde persoonlijkheid
vertegenwoordigen.
Dekker had het ‘drok’ gehad, ‘niet van werk, maar van aandoeningen’. Maar nu
was de koorts gezakt en kon hij plannen voor de toekomst maken. Die plannen waren
in het voorjaar van 1851 zeker nog niet uitgekristalliseerd; de brief aan Kruse-
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man is dan ook geen vastbesloten beginselverklaring, maar veeleer de neerslag van
een cruciale fase in Dekkers (persoonlijke en literaire) ontwikkelingsgang. Het was
niet de eerste keer dat Dekker de vraag naar zijn bestemming Stelde; hij had dat
eerder gedaan via de omweg van de literatuur, in zijn Losse binden uit het dagboek
van een oud man. En hoewel hij zich zo hier en daar distantieerde van zijn vroegere
uitspraken, schreef hij het omvangrijke Dagboek toch over in zijn brief aan Kruseman.
Soms zijn de overeenkomsten tussen Dagboek en brief frappant. ‘Ik gevoel dus dat
ik meer ben dan anderen. --- Het zelfbewustzijn is daar. Het doel en de
omstandigheden ontbreken slechts’ schreef Dekker in 1843-1844 in zijn Losse bladen;
in 1851 worstelde hij nog steeds met de vraag hoe hij zijn soms door twijfel
ondermijnde gevoel van eigenwaarde en zelfs genialiteit moest omzetten in daden.
Natuurlijk had hij wel ideeën. Misschien moest hij schrijver worden, hoewel hij niet
van ‘versjes’ hield en zijn eigen gedichten vrij ‘soeperig’ vond. In elk geval zou hij,
zo Stelde hij zich voor, in zijn kornende verlofperiode als weldoener rondgaan. En
dan was er nog het voornemen, waarin beide plannen verenigd leken te kunnen
worden: Dekker wilde schrijven over maatschappelijke kwesties als opvoeding en
onderwijs, belastingen, kolonisatie en Christendom en op die manier de opvattingen
van het volk en de bestaande regelgeving veranderen. Hij had over dat alles ‘folianten
klaar -- op 't schrijven na’ en oefende zich door zijn bezoekers te onthalen op
verhandelingen over (alweer) opvoeding en onderwijs, smart die zoet kan zijn en het
geldwezen.
Zoals Dekkers geest tot rust gekomen moest zijn om zich over zijn toekomst te
kunnen beraden, zo ook had hij zich moeten losmaken van de schrijfconventies van
zijn tijd om die toekomst adequaat vorm te kunnen geven. ‘Eerst sedert ik de moed
heb mij aan niets te binden in mijn schrijven, kan ik aan u schrijven’ liet Dekker aan
Kruseman weten; het resultaat was een quasispontane praatbrief, met daarin
opgenomen ‘oude rommel’
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van vroeger, zoals Dekker het zelf noemde. Dekker suggereert dat de opzet uit de
nood geboren is. Als hij onder invloed is van een glas bier of zich wegens de ziekte
van zijn vrouw niet langer op zijn brief kan concentreren, houdt hij zich onledig met
het kopiëren van vroeger werk. Maar er is meer aan de hand. De constructie biedt
Dekker de gelegenheid zijn producten uit het verleden -(fragmenten van) verhalen
en gedichten, een vertaling en als climax een dagboek waarin voortdurend sprangen
in de tijd worden gemaakt - breeduit te etaleren. De combinatie van brief en
inlassingen is een demonstratie van zijn veelzijdigheid: hij beheerste de genres van
het verleden, maar was ook iemand met een eigen toon, een auteur van de toekomst.
Bovendien bestaat er tussen de brief vol uiterlijke en innerlijke belevenissen en de
literaire proeven een zekere wisselwerking, bijvoorbeeld bij het ‘biervertelsel’ over
August dat een illustratie vormt bij de ‘lijdende’ kant van Dekkers persoonlijkheid.
De teksten uit heden en verleden vormen tezamen op de wijze van patchwork een
nieuw, soms wat bont, maar in veel gevallen ook harmonisch geheel. Het is een
constructie met literaire pretenties, nog niet van het niveau van bijvoorbeeld Max
Havelaar waarin deels dezelfde jeugdversjes zijn opgenomen, maar met de duidelijke
opzet Kruseman eens te meer te overtuigen van Dekkers creatieve kwaliteiten.
Inhoudelijk sprang Dekker voortdurend van de hak op de tak. Het woordje ‘maar’
bijvoorbeeld, waarmee hij op 3 maart 1851 zijn brief vervolgen wilde, verleidde hem
tot een uitweiding over conjuncties, waarbij en passant het huwelijk, de wenselijkheid
van voorberichten, Honoré de Balzac, de Heidelbergse catechismus en Galilei de
revue passeerden. Dekkers digressies vloeien voort uit zijn neiging zichzelf steeds
in de rede te vallen, kanttekeningen te plaatsen bij zijn vroegere opvattingen en zijn
behoefte voortdurend met zichzelf en de buitenwereld in discussie te gaan. De vele
afgebroken zinnen en de kwistig rondgestrooide gedachtenstreepjes benadrukken
dat nog
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eens. Niet zonder koketterie adviseerde Dekker zijn correspondent maar niet te precies
te kijken naar de afwerking van zijn zinnen en tussenzinnen. Ook in dit opzicht
hoefden genieën zich immers niet aan de regels te houden.
Dekkers brief eindigde abrupt. Op zondag 18 maart had hij negen pagina's aan
zijn brief toegevoegd, waarin twijfel aan zijn literaire talenten en onzekerheid over
de reacties van zijn publiek overheersten. Daarna bleef het lange tijd stil. Pas op 6
mei nam hij de pen weer op. In grote, onrustige letters, die des te meer opvallen
omdat de rest van de brief geschreven was in keurig en regelmatig klein schrift, sloot
hij zijn brief af in een moedeloze toon: ‘Ik ben moede, zeer moede. Ik verlang naar
Holland en naar wat rust.’
Kruseman zal niet goed hebben geweten wat hij met Dekkers ontboezemingen
aan moest. Na lezing zond hij de brief door naar Eduards oudere broer Pieter,
doopsgezind predikant in Den Helder. Tegelijk hiermee ontving Pieter een aan hem
gerichte brief van Eduard (gedateerd 15 januari 1851; gedeeltelijk bewaard gebleven,
zie VWIX, 104-112), die met hetzelfde postpakket via Kruseman was verstuurd. Uit
Pieters antwoord aan Kruseman van 23 oktober 1851 (gepubliceerd in Tirade 19,
1975) spreekt Sympathie voor Eduard; verheugd constateert Pieter dat er sprake is
van ‘verandering, wijziging in [Eduards] gedachten en beelden en wel ten goede’.
Duidelijk is echter ook dat Dekker en zijn twee Hollandse correspondenten niet alleen
letterlijk, maar ook figuurlijk in volstrekt verschillende werelden leefden. Tien jaar
later zou Kruseman de tussen hem en Dekker gegroeide distantie nog eens expliciet
onder woorden brengen: ‘Onze enige betrekking die ik mij gaarne herinneren wil,
is die van een jeugdige, een warme, ik geloof nobele vriendschap. Gebeurtenissen
van later tijd zullen mij het aangename herdenken van die tijd nooit ontnemen. Maar
daarbij blijve het ook. Onze richting in denken en doen loopt veel te wijd uiteen, dan
dat er, evenmin bij U als bij mij, als fiere mannen, idee zou
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kunnen zijn van intieme ontmoeting. Geen onzer zou 't begeren.’ (VWX, 508)
Lezers van het oeuvre van Multatuli zullen in Dekkers brief aan Kruseman
aanzetten ontdekken die in het latere werk tot volle wasdom zijn gekomen. Vooral
de overeenkomsten met Max Havelaar Vallen in het oog; er zijn opsommingen in
de trant van het Pak van Sjaalman, Dekker gebruikt mevrouw Kruseman als een soort
Droogstoppel door haar onnozele opmerkingen in de mond te leggen, die hij
vervolgens met glans kan weerleggen en wel zeer frappant is Dekkers uitroep ‘Ik
heb veel geleden’, die letterlijk zo voorkomt in Max Havelaar en bovendien
vooruitwijst naar zijn latere pseudoniem. Maar er zijn wezenlijker overeenkomsten
dan deze gelijkenissen aan de oppervlakte. In de brief uit Menado openbaart zich de
getormenteerde persoonlijkheid die zijn leven omzet in literatuur, zichzelf als literair
personage in het middelpunt plaatst (‘lk merk daar dat mijn ikheid een grote rol speelt
in mijn schrijven. Ik, ik, telkens ik’) en met behulp van uiteenlopende genres steeds
andere, soms ook tegenstrijdige, aspecten van dat centrale personage belicht. Dekkers
brief is daarom behalve een interessant biografisch document óók in al zijn
voorlopigheid en onvoldragenheid een fascinerend schrijversmanifest van de man
die zich zou ontwikkelen tot de grootste Nederlandse schrijver van de negentiende
eeuw.
Dekkers brief aan Kruseman is eerder uitgegeven. De eerste maal door Henri A. Ett
onder de titel Twee brieven uit Menado in De vrije bladen (1948) en later in Multatuli's
Volledige werken deel IX (1956). Deze uitgave presenteert de brief los van de context
van de ambtelijke brieven en maakt hem door toelichtingen toegankelijk voor een
bieder publiek.
Het manuscript bestaat uit tien dubbele en twee enkele Vellen papier, tezamen
vierenveertig kantjes, van 28 × 22 cm, stuk voor stuk aan beide zijden tot de rand
toe volgeschreven. De
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brief was per ‘Landmail via Marseille’ verzonden en kostte aanvankelijk (misschien
voordat Dekker de brief aan Pieter bijsloot) f 19,80 en later maar liefst f 21,60 aan
portokosten, zoals destijds gebruikelijk te betalen door de ontvanger.
Spelling, interpunctie en typografie zijn aangepast aan de regels van de
Griffioenreeks. Open varianten zijn achter elkaar opgenomen, gescheiden door een
Duitse komma (|), waarbij de oudste lezing voorop staat.
Het manuscript van Dekkers brief is eigendom van de erven Kruseman. Ik wil hen
vriendelijk danken voor hun bereidwillige medewerking; zij gaven mij het manuscript
ter inzage en verleenden toestemming voor het fotograferen en afdrukken van enkele
pagina's. Mia Berger en Ben van der Have dank ik voor hun bijdrage aan de
totstandkoming van deze uitgave.
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Aantekeningen
Bladzijde 7. Menado... 1851: Dekker was in 1849-1852 secretaris van de
residentie Menado, een gebied in liet noordoosten van Celebes; Kruseman: Arie
Cornelis Kruseman (1818-1894), jeugdvriend van Dekker, later boekhandelaar
en uitgever in Haarlem; parenthèses: tussenzinnen; Byroniaans: toespeling op
de Engelse dichter George Noel Gordon, Lord Byron (1788-1824), het prototype
van de romanticus, met wie Dekker niet alleen qua karakter, maar ook qua
lotgevallen overeen zegt te komen. Byron was de Hellespont overgezwommen
(snelstromende rivier) om het verhaal over Leander die de zee-engte overzwom
om zijn geliefde Hero te bezoeken, te verifiëren. Douwes Dekker had iets
dergelijks meegemaakt toen hij bij zijn aankomst op Sumatra (1842) schipbreuk
leed.
Bladzijde 8. het ambachtelijke van Hugo de G.: het pen voeren; als kind berispt
wegens zijn slordige handschrift, antwoordde Hugo de Groot ‘dat schrijven
slechts een ambacht, maar naaldenmaken een kunst was’. (Brandt en
Cattenburgh, Historie van het leven des heeren Huig de Groot, 1727); mijn
stijl... dat ben ik: toespeling op de uitspraak ‘Le style est l'homme même’ (de
stijl is de mens zelf) in Discours sur le style (1753) van Georges-Louis Leclerc,
Graaf de Buffon; Dertien jaren: in september 1838 was Dekker naar
Nederlands-Indië vertrokken, dus (ruim) dertien jaar voor Kruseman eind 1851
zijn brief zou ontvangen; LM.: landmail; postzending over land tussen Nederland
en Nederlands-Indië, via Marseille en Suez; maanden verlopen... naar Java:
het vervoer per schip tussen Celebes en Java was schaars en zelden rechtstreeks;
ik zocht... overgieten: door de aanpassing aan de regels van de reeks komen
opmerkingen over de verbuiging van woorden wat in de lucht te hangen.
Bladzijde 9. Mijn vrouw: Everdine Huberte, Baronesse van Wijnbergen
(1819-1874), sinds 1846 getrouwd met Dekker;
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Schröder v.d. Kolk: J.L.C. Schröder van der Kolk (1797-1862), hoogleraar
Geneeskunde te Utrecht; had bijzondere belangstelling voor de
krankzinnigenzorg.
Bladzijde 10. brief aan mijn broer: Dekker zond een kort daarvoor geschreven
brief mee aan zijn oudste broer Pieter (1812-1861), predikant in Den Helder;
de brief is gedeeltelijk bewaard gebleven (VW IX, 104-112); de geest spreekt:
toespeling op Handelingen 2:4: ‘En zij werden allen vervuld met de Heilige
Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te
spreken.’.
Bladzijde 11. Orpheus: Griekse mythische zanger en dichter; Apollo: Griekse
god; werd wel afgebeeld met een lier, zinnebeeld van de dichtkunst;
Harpocrates... dat hij zwijgt: de Egyptische god Horus in zijn gedaante als kind;
ter onderscheiding van de volwassen Horus afgebeeld met de vinger in de mond;
woest en ledig... zweefde daarover: toespeling op Genesis 1:2: ‘De aarde nu
was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde
op de wateren.’; Sinaï: vanaf de berg Sinaï schreef God het volk Israël onder
luid gedonder en gebliksem de Tien Geboden voor; glossen: kanttekeningen;
Fr. Br. de Stiefzoon: Frederika Bremer (1801-1865), populair Zweeds schrijfster.
In 1849 verscheen van haar De stiefzoon. Een verhaal in Nederlandse vertaling;
toespeling niet thuisgebracht omdat het boek nergens is aangetroffen; Salomon
de Cautz, Caux: Frans natuurkundige (1576-1626); kwam op het idee stoom
als beweegkracht te gebruiken, maar vond geen gehoor voor zijn vinding.
Bladzijde 12. zachts: allicht; geen liefde... zó groot: uit de rei over de
huwelijksliefde in Vondels Gysbreght van Aemstel (1637); en parenthèse: tussen
haakjes; Napoleon: Napoleon Bonaparte (1769-1821), Frans legeraanvoerder
en keizer, veroveraar van vrijwel geheel Europa; Walhalla: Germaanse hemel
van in de strijd gevallen helden; rok: mannenjas.
Bladzijde 13. Codrus: legendarische koning van Athene;
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redde zijn stad door zijn leven te geven; De Paula: de Heilige Vincentius a
Paulo (1581-1660); wijdde zijn leven aan de zorg voor zieken, armen en
gevangenen; Christus gekruist: Christus als martelaar door Zijn kruisdood;
entrée de salon: binnenkomst in een gezelschapszaal; spiritus: hier: alcohol;
verderop ook in de betekenis ‘geest’; comme Mr. Jourdain, ‘sans le savoir’:
zoals meneer Jourdain, zonder het te weten. Hoofdpersoon uit Le bourgeois
gentilhomme (1670) van Molière, prototype van de rijkgeworden burger. Ontdekt
tot zijn verbazing dat hij zijn hele leven ‘proza’ heeft gesproken, zoals Dekker
in de voorafgaande zin onbedoeld een alexandrijn (zesvoetige jambe) had
geschreven.
Bladzijde 14. Peri: gevleugelde geest of fee in het Perzische volksgeloof.
Bladzijde 15. die doorhaling: Dekker schrapte hier een haakje en het begin van
het jaartal ‘'41’.
Bladzijde 16. doekspeld: sierspeld.
Bladzijde 17. Sunt pueri... tractant: kinderen zijn kinderen en doen kinderlijke
dingen.
Bladzijde 18. Die trek (sic!): die honger, dat verlangen.
Bladzijde 20. à tant par mois: voor zoveel per maand; Sodomie: letterlijk:
homoseksualiteit; hier iets als: tegennatuurlijk gedrag; id est: dat is.
Bladzijde 22. gijl. Holl.: gijlieden (jullie) Hollandse; caresseren: strelen;
Qu'as-tu... donnés: wat heb je gedaan met de kinderen die ik je gegeven heb;
mogelijk een toespeling op de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25:14-30);
Salomo's dwazen = goddelozen: in de bijbelboeken die aan koning Salomo
worden toegeschreven, wordt dwaasheid gelijkgesteld aan goddeloosheid; 't
Deed mij aan: het deed mij verdriet.
Bladzijde 23. Hoe meer ik katten... mensen houd: variatie op de uitspraak ‘Hoe
meer ik zie van de mensen, hoe meer ik de honden ga waarderen’, toegeschreven
aan de Franse schrijfster Jeanne-Marie Roland de la Platière (1754-1793);
proponeerde:
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voorstelde; Pieter... Nut: Dekker en zijn broer Pieter waren lid van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Waterland; Buiksloot:
plaatsje in Waterland, een gebied ten noorden van Amsterdam; Tolhuis: om van
Amsterdam naar Buiksloot te gaan, stak men met een veerboot het IJ over; van
daaruit ging men verder met de trekschuit (De Tweede Buiksloter); Charles
Lamb over galanterie: volgens de Engelse schrijver Charles Lamb (1775-1834)
moeten mannen tegenover alle vrouwen galant zijn, ongeacht hun uiterlijk of
komaf (Modern gallantry, 1822).
Bladzijde 24. Onbekwaam... Burg. Wboek: art. 307b: bedoeld is impotentie:
‘De man kan, door zich op zijn natuurlijke onmacht te beroepen, niet ontkennen
dat het kind het zijne is.’; verzeggen het: weigeren; Ce n'est que le premier pas
(qui coûte): alleen de eerste stap kost moeite.
Bladzijde 25. pr: per; ce n'est pas trop: dat is niet te veel; Tissot: Pierre Philippe
Artus Tissot, inwoner van de residentie Menado; gefranciseerd: verfranst;
Confessions: bekentenissen; à l'instar (de): op de manier van; Rousseau: de
Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), schrijver van de openhartige
autobiografie Les Confessions; Hombre Nemours: kaartspel, genoemd naar een
voormalig hertogdom in Frankrijk; Natal: plaats aan de Westkust van Sumatra,
waar Dekker in 1842-1843 werkzaam was.
Bladzijde 26. lfbr: opeenvolgende medeklinkers in ‘golf breekt’; maag:
bloedverwant.
Bladzijde 27. het meer: de zee; pleonasmen: stijlfiguur, waarbij een deel van
de betekenis wordt herhaald (‘witte sneeuw’), door Dekker kennelijk (Jehovah...
Zebaoth) niet onderscheiden van de tautologie, waarin eenzelfde denkbeeld in
andere woorden wordt herhaald; Jehovah... Zebaoth: verschillende namen voor
de God van Israël; min de prioriteit: afgezien van het feit dat zij eerder waren;
Muzenalmanak: jaarboekje met (vooral) gedichten, bestemd voor een groot
publiek; Het Koninkrijk... mosterd-
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zaad: verwijzing naar de gelijkenis van het mosterdzaad (Mattheüs 13:31-32,
Markus 4:30-34 en Lukas 13:18-19).
Bladzijde 28. nipt: toevoeging bij ‘gek’ uit de vorige regel: gek-nipt; met zessen:
met een span van zes paarden; bendies (tilbury's): lichte, tweewielige rijtuigen;
De resident: Dekkers chef in Menado, Reinier Scherius (1810-?); Molukkisme:
zegswijze op de Molukken.
Bladzijde 29. A.C.K. te H.: Arie Cornelis Kruseman te Haarlem.
Bladzijde 30. Illustrations... Chambord... Bourbons: het Franse geïllustreerde
weekblad L'Illustration, journal universel van 7 September 1850 bevatte een
portret van de Graaf van Chambord (1820-1883), Frans troonpretendent uit het
Huis van Bourbon; Willem III... Onze tijd: het tijdschrift Onze tijd. Merkwaardige
gebeurtenissen onzer dagen [...] III (1849) bevat een portret van koning Willem
III (1817-1890, vanaf 1849 tot zijn dood koning van Nederland); commun:
alledaags; Alkmaarse taalverknoeister... Juffr. Toussaint: Anna Louisa Geertruida
(Bosboom-) Toussaint (1812-1886), geboren en lange tijd woonachtig in
Alkmaar; beroemd als auteur van historische romans; Hare Allerheiligheid:
toespeling op de letterlijke betekenis van Toussaints naam, in combinatie met
haar grote populariteit; intriges: verwikkelingen; i.e.: id est: dat is; ongeknoopt:
intrige-loos, (te) simpel; Maria de Medicis... Oudhollands: toespeling op Het
Huis Honselaarsdijk in 1638 (1849) van A.L.G. Toussaint, waarin de Franse
koningin Maria de Medicis Oudhollands spreekt; couleur locale: de
karakteristieke bijzonderheden die een verhaal situeren in ruimte en tijd; jalousie
de métier: broodnijd; de Mathilde: de aanbeden geliefde. Misschien vergelijkt
Dekker zijn vrouw, die baronesse was, hier met de aristocratische Mathilde de
la Mole, die door de hoofdpersoon uit Stendhals Le rouge et le noir (1830), net
als Dekker van eenvoudige komaf en groot bewonderaar van Napoleon, wordt
bemind.
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Bladzijde 33. Damon en Pythias: onafscheidelijke vrienden. Damon Stelde zich
borg voor zijn boezemvriend Pythias, die door Dionysius (Denijs) van Syracuse
ter dood was veroordeeld, maar enig uitstel had gekregen om zijn zaken te
regelen. Pythias keerde nog juist op tijd terug. Dionysius schonk beiden het
leven en vroeg als derde in hun vriendschapsverbond te worden opgenomen;
bras dessus, bras dessous: arm in arm.
Bladzijde 34. kabaai: Indisch kledingstuk: ruim linnen jasje; Breguet: Abraham
Louis Breguet (1747-1823), Frans uurwerkmaker; patent-lever... time keeper:
zeer nauwkeurig lopende horloges.
Bladzijde 35. tien stenen... Echappement à cylindre: technische vernieuwingen,
die leidden tot een grotere nauwkeurigheid; dit was onder meer van groot belang
voor de navigatie in open zee; de zon op geschoten: zijn positie mee bepaald;
du dernier goût: volgens de laatste mode.
Bladzijde 36. Balzacs Physiologie du mariage: de Franse schrijver Honoré de
Balzac schetste in zijn La Physiologie du mariage (1829) een uiterst negatief
beeld van het huwelijk; paskwilliseren: bespottelijk maken.
Bladzijde 37. Heidelberger: de Heidelbergse catechismus, een leerboek in de
vorm van vragen en antwoorden, met de geloofswaarheden van het
protestantisme; Galilei: Italiaans natuur - en sterrenkundige (1564-1642);
verdedigde de theorie dat de aarde om de zon draait en kwam hierdoor in conflict
met de katholieke kerk; een verhandeling... over de stijl: de Franse journalist
en essayist Bernard-Adolphe Granier de Cassagnac (1806-1880) leidde alle
mogelijke zinnen terug op drie basisformules: (1) een bondig begin (de top van
de piramide) met een gedetailleerde uitwerking (de basis); (2) een breedvoerig
begin met een duidelijke conclusie; (3) een bondig begin en einde met een
uitweiding in het midden of omgekeerd (Oeuvres littéraires de Granier de
Cassagnac. Portraits littéraires, 1852); Secundo: ten tweede; neus van Apollo:
de Griekse god Apollo werd be-
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schouwd als het toonbeeld van mannelijke schoonheid.
Bladzijde 38. schoon: hoewel.
Bladzijde 39. Lavaters dromerijen: volgens de Zwitserse theoloog en auteur
Johann Caspar Lavater (1741-1801), grondlegger van de fysionomie of
gelaatkunde, was het mogelijk om op grond van iemands lichaamskenmerken
uitspraken te doen over zijn karakter; fysionomologie: spottend: opvattingen
betreffende de gelaatkunde; parieer: wed; pari: weddenschap; Ce pantalon...
ce n'est pas un pantalon: die pantalon... die pantalon... Maar m'neer, die
pantalon... die pantalon, Maar... dat ís geen pantalon; sans-culotte: iemand
zonder broek; oorspronkelijk: spotnaam voor de opstandelingen tijdens de Franse
revolutie, die in plaats van de gebruikelijke kniebroek een lange broek droegen;
fureur: woede.
Bladzijde 40. Mais M'sieu... ce pantalon: maar m'neer, wat heeft u gedaan met
die pantalon; Je l'ai mis: ik heb hem aangetrokken; Soit... Et puis: goed... En
toen; Florian... possède sur, a, au, aux: de Franse schrijver Jean-Pierre Claris,
Chevalier de Florian beschreef de anekdote in zijn Mémoires d'un jeune Espagnol
(1807); op de vraag met welk recht hij jaagde op het terrein van een ander,
antwoordde hij: ‘Met het recht dat een veelzijdige en vastberaden geest uitoefent
over de onbeduidende geest van de rest van de mensheid.’; Puis, je suis sorti:
toen ben ik naar buiten gegaan; Puis je me suis... je me suis rendu... chez: toen
ben ik... ben ik gegaan... naar.
Bladzijde 41. N'importe: doet er niet toe; Là j'entrais: daar ging ik naar binnen;
Je saluai: ik groette; Je m'assis: ik ging zitten; Ah M'sieur... A Paris Msieu: ah
m'neer... daar heb je het! De pantalons m'neer, die uit mijn atelier komen m'neer...
dat zijn pantalons m'neer, om te blijven staan m'neer, en niet om te gaan zitten
m'neer! Men gaat niet zitten in de ontvangstruimte, m'neer! In Parijs m'neer...;
styloplastiek: ‘stijlboetseerkunst’; de kunst om stijl te modelleren.
Bladzijde 43. à vol d'oiseau: in vogelvlucht; middellijk: indi-
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rect; fidibus: opgerolde strook papier om een pijp of sigaar mee aan te steken.
Bladzijde 44. accorderen: goed met elkaar overweg kunnen.
Bladzijde 45. salva integritate: met behoud van integriteit; faculteit:
mogelijkheid; S.u.h.D.v.e.O.M.: Stukken uit het Dagboek van een Oud Man.
Bladzijde 46. afgescheurd zijtje: Dekker schreef zijn brief op dubbele vellen;
van dit vel is de helft afgescheurd; paal: lengtemaat, ruim 1500 meter; boekje
van Bomhoff: Nieuw handwoordenboek voor de spelling der Nederduitsche taal
(1846) van D. Bomhoff Hz.; bij de zelfstandige naamwoorden stond steeds het
grammaticaal geslacht vermeid; dat mijn Vader dood is: Engel Douwes Dekker
(geboren 1787) was 25 juli 1850 overleden; haar Zuster: Henriëtte Maria,
Baronesse van Wijnbergen (1822-1905); Javase oorlog: 1825-1830; kwam
voort uit een laatste poging van de Javaanse aristocratie om zich vrij te maken
van de Nederlandse overheersing.
Bladzijde 47. tromp: mondstuk van de loop van een geweer; à bout portant:
van zeer nabij; ketste: ging... niet af; pankruit: kruit dat men op de pan (gedeelte
dat de ontsteking veroorzaakt) van een geweer deed; percussies: techniek om
door een slag(mechanisme) een springlading tot ontploffing te brengen.
Bladzijde 48. J.v.d.H.: Jan (des Amorie) van der Hoeven (1825-1877), broer
van Abraham/Bram, een gemeenschappelijke jeugdvriend van Dekker en
Kruseman; aanwezen: bestaan; In '43-'44... Landsdieverij: in januari 1844 was
Dekker geschorst wegens ‘ontrouwe administrate en het misbruiken van [...]
landsgelden’; aanleiding was de niet correcte boeking van een wissel in mei
1843.
Bladzijde 49. prosodie: leer van het gebruik van woorden en lettergrepen in de
versbouw; gevorderde: vereiste; afwisseling... Alexandr.: alexandrijnen, de
gebruikelijke versvorm in het (klassieke) treurspel, meestal met afwisselende
mannelijke (eenlettergrepige) en vrouwelijke (tweelettergrepige) rijmen; Astya-
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nax... Nestor... Hector... Ajax... Andromache: treden op in de Ilias, in de strijd
om Troje. Hector, de voornaamste Trojaanse held, was getrouwd met
Andromache, de ideale vrouwenfiguur in de Ilias. Hun zoontje Astyanax werd
bij de val van Troje van de muren geworpen. Ajax was, na Achilles, de dapperste
held der Grieken; Nestor trok als grijsaard nog mee naar Troje, waar hij als
oudste van alle vorsten optrad als raadsman; leggende en staande: vrouwelijke
en mannelijke; president... criminele rechtbank: als bestuursambtenaar op
Sumatra was Dekker ambtshalve voorzitter van de inlandse rechtbank; S.......:
sodomieten: flikkers; mauvais genre: onbeschaafd.
Bladzijde 50. in de Courant... gehuwd mas: Caroline Joanna Versteegh
(1822-1864), op wie Dekker verliefd was geworden. Toen hij werd afgewezen,
vroeg en kreeg hij overplaatsing naar Sumatra. In januari 1843 trouwde zij met
een ander; het huwelijk werd vermeld in de Javasche courant van 14 en 18
januari 1843; milit. Kommt.: militair kommandant; rooms geworden: Dekker
had zich in 1841 katholiek laten dopen.
Bladzijde 51. een beter vaderland: de hemel.
Bladzijde 53. Mijn Moeder... Willem... mijn zuster: Dekkers moeder, Sytske
Eeltjes Klein (geboren 1782), was in 1846 overleden, zijn broer Willem (geboren
1823) in 1840 en zijn zuster Catharina (geboren 1809) in 1849; Ruiten tien van
Jonathan: in het hoofdstuk ‘Ruiten troef’ uit Waarheid en droomen (1840) van
Jonathan (= J.P. Hasebroek) wordt de desillusie beschreven die men voelt als
men na lange tijd de geliefde uit zijn jeugd terugziet.
Bladzijde 54. Sumatr. W.K.: Sumatra's Westkust; Sla om: geeft de overgang
naar het volgende blad aan; Westerman, Majofski: Marten Westerman
(1775-1852) en Theodoras Johannes Majofski (1770/1771-1836), bekende
toneelspelers.
Bladzijde 55. Durgerdam: plaatsje ten noorden van Amsterdam; Jan Gras:
(1764/1765-1835); leider van het volkstoneelgezelschap ‘Leerzaam vermaak’
in de Elandstraat te Am-
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sterdam; de Vier Kronen: kermistent op het Amstelveld in Amsterdam; die
mijnheer... Guy de Vlaming meegaf: Kruseman; kennelijk had hij Dekker bij
diens vertrek naar Indië het romantische jeugdwerk (1837) van Nicolaas Beets
cadeau gedaan; souffleteerde: beledigde; Albumblaadje: gedicht van Dekker
over vriendschap, geschreven kort voor zijn vertrek naar Indië in het album van
Kruseman (VW VIII, 58); Or: welnu; soufflet: belediging; te vroeg heengegane
vriend: Abraham (Bram) des Amorie van der Hoeven (1821-1848).
Bladzijde 57. niet verscheelde: geen verschil uitmaakte; duurde... jaar...
traktement: na zijn ontslag uit zijn functie te Natal (juli 1843) verbleef Dekker
tot September 1844 zonder inkomsten in het eveneens op Sumatra gelegen
Padang; fidusie: vertrouwen.
Bladzijde 58. Generaal Michiels: Andreas Victor Michiels (1797-1849), als
civiel en militair gouverneur aan de Westkust van Sumatra verantwoordelijk
voor Dekkers ontslag; Clio: muze van de geschiedenis en het epos; naam die
Dekker gegeven had aan Si Oepi Keteh, een meisje met wie hij in Natal en later
in Padang samenleefde; Pondichery: hoofdstad van de gelijknamige Franse
kolonie aan de oostkust van India; de Eerloze: toneelspel over de edelmoedige
Holm, die zich opoffert voor een ander en daardoor eerloos wordt en afstand
moet doen van zijn geliefde Caroline. Geschreven in Padang, eind 1843, begin
1844; in 1864 in gewijzigde vorm verschenen onder de titel De bruid daarboven;
Gouverneur-Generaal Merkus: Pieter Merkus (1787-1844), van 1840 tot zijn
dood de hoogste gezagsdrager in Indië; Weller... bedrijf: personage in De eerloze,
dat ondanks de schijn van het tegendeel blijft geloven in de onschuld van Holm.
Bladzijde 59. ulto: ultimo: eind; nabobs caprices: grillen van een rijk geworden
koloniaal; Scyth... Alexander de Grote: tijdens zijn veroveringstochten bereikte
Alexander de Grote (356-323 v. Chr.) ook de Scythen, nomadische
volksstammen ten noor-
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den van de Zwarte en de Kaspische Zee, die zich geen voorstelling konden
maken van Alexanders land van herkomst.
Bladzijde 60. Laat de kinderkens... Hemelen: Markus 10:14: ‘Maar Jezus, dat
ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen,
en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.’; en wat
daarnevens past: citaat uit ‘Winteravondliedje’ (1828) van Hendrik Tollens:
‘En noden we eens een vriend te gast,/Wij zetten vlees en vis-/En somtijds
wildbraad op de dis,/Met wat daarneven past.’; Rodolphe... Sue: hoofdfiguur
uit Les mystères de Paris (1842- 1843) van Eugène Sue; rijk man, die zich
voordoet als arbeider en optreedt als weldoener; jeneverkelder: kist voor flessen
drank; AH... Hoboken: Anthony van Hoboken (1756/1767-1850), Rotterdams
koopman en reder, actief in de handel op Indië; loofhuttenfeest: Israëlitisch feest,
waarbij men in een hutje van takken het verblijf in de woestijn herdacht, toen
het joodse volk vanuit Egypte op weg was naar het beloofde land; Hand. IV:35...
Im 11:45: Handelingen 4:35: ‘En aan een ieder werd uitgedeeld, naar dat elk
van node had.’ Idem 2:45: ‘En zij verkochten hun goederen en have, en
verdeelden ze aan allen, naar dat elk van node had.’; de schat... Hemel: Mattheüs
6:20: ‘Maar vergadert u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze
verderft, en waar de dieven noch doorgraven noch Stelen.’; ik zocht U te
spijzigen: Mattheüs 25:37: ‘Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden,
zeggende: Here! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of
dorstig, en te drinken gegeven?’; in computatie: in rekening; 't niet uitzetten...
talent: toespeling op de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25:14-30).
Bladzijde 61. laat uw ja... boze: Mattheüs 5:37: ‘Maar laat zijn uw woord ja,
ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit de boze.’; Kalverstraat... Dam...
Raampoort: van het centrum van de stad naar de stadsgrens; commissionairs:
financiële tussenpersonen; Prins Albert: (1819-1861), in 1840 getrouwd met
koningin Victoria van Engeland.
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Bladzijde 62. Herz... traurig: beginregel van een lied van J.R. Wyss (1781-1839);
Duits schrijf: Dekker schreef deze regel in gothisch schrift; Poerworedjo:
hoofdplaats van de residentie Bagelen, waar Dekker van 1846-1848 werkzaam
was; Franse revolutie: in 1848 werd koning Lodewijk Philips afgezet; Lodewijk
Napoleon trad aan als president van de tweede Franse republiek; Monsieur de
la Moskowa: Joseph-Napoleon Ney (1803-1857), prins van de Moskva,
voorstander van de revolutie van 1848.
Bladzijde 63. paris: weddenschappen; Monte Christo: Le comte de Monte-Christo
(1844-1845), avonturenroman van Alexandre Dumas père, over een zeeman
die dankzij een gevonden schat als rijke graaf door het leven kan gaan; à la
rigueur. in het uiterste geval; Fiat: vooruit dan maar.
Bladzijde 64. Noordzee... Willem: Dekkers jongste broer Willem was, 17 jaar
oud, als matroos verdronken.
Bladzijde 68. Montesquieu: Charles-Louis de Secondat, Baron de la Brède et
de Montesquieu (1689-1755), Frans filosoof en politicus; l'homme...
circonstances: letterlijk: de mens ontbreekt nooit aan de omstandigheden; hier
iets als: als de omstandigheden het vereisen, dient zich altijd iemand aan (die
ze het hoofd weet te bieden); de uitspraak niet bij Montesquieu aangetroffen;
Israëlieten... Mozes: Mozes leidde het volk Israël, dat in slavernij leefde, uit
Egypte naar het beloofde land; Senaat... Gracchen: de adellijke broers Tiberius
(163-133 v. Chr.) en Gaius (153-121 v. Chr.) Gracchus trachtten de slechte
levensomstandigheden van het volk te verbeteren; Rome... Sixtus v: paus Sixtus
v (1521-1590) herstelde de orde en tucht binnen de Curie; Erasmus: Desiderius
Erasmus (ca. 1466-1536), humanist en theoloog, bekritiseerde de rk-kerk van
binnenuit; Luther,, Calvijn: Maarten Luther (1483-1546) en Johannes Calvijn
(1509-1564), kerkhervormers; Huss: Johannes Huss (1369-1415), kerkhervormer,
als ketter verbrand; Q.E.D.: quod erat demonstrandum: hetgeen bewezen moest
worden.
Bladzijde 69. Spaanse Inquisitie: kerkelijke rechtbank, ver-
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antwoordelijk voor de bloedige vervolging van de Protestanten in de 16de-17de
eeuw; les hommes... circonstances: letterlijk: de mensen ontbreken soms (wel)
aan de omstandigheden; hier iets als: niet altijd dient zich iemand aan als de
omstandigheden het vereisen.
Bladzijde 71. a priori: van tevoren; Robespierre: Maximilien Marie Isodore
Robespierre (1758-1794), een van de leiders van de Franse revolutie, berucht
om zijn wreedheid; Franse republiek: 1789-1795; Lodewijk XVI: koning van
Frankrijk 1774-1792, in 1793 terechtgesteld door de republikeinen; Louis
Quatorze: Lodewijk XIV (1638-1715), koning van Frankrijk 1643-1715; Jacobijn:
aanhanger van radicale partij tijdens de Franse revolutie.
Bladzijde 72. schrikbewind: 1793-1794; periode waarin door toedoen van
Robespierre talloze aristocraten werden terechtgesteld; Consulaat: 1799-1804;
Frankrijk werd geregeerd door drie consuls, onder wie Napoleon Bonaparte,
die in feite de alleenheerschappij had; Directoire: 1795-1799; uitvoerend bewind
van de eerste Franse Republiek, bestaande uit vijf leden; schalmen: schakels;
Holland & Pruisen in '87: Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder
Willem v, werd in 1787 twee dagen vastgehouden door de patriotten; haar broer,
de koning van Pruisen, viel Nederland binnen en herstelde de stadhouderlijke
macht.
Bladzijde 73. Jena... Friedland: plaatsen waar Napoleon slag leverde met zijn
vijanden en de overwinning behaalde; souslieutenants: tweede luitenants, laagste
officiersrang; braven: dapperen; gemassacreerd: afgemaakt.
Bladzijde 75. stout: vermetel.
Bladzijde 76. Alexander... Diogenes... Rousseau... Napoleon: de veroveraars
Alexander de Grote en Napoleon Bonaparte tegenover de Griekse filosoof
Diogenes van Sinope (ca.400-ca. 324 v. Chr.) en de Franse filosoof Jean-Jacques
Rousseau; hoofddeksel... Pius VII. in 1804 werd Napoleon door paus Pius
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gezalfd; vervolgens kroonde Napoleon zichzelf en zijn vrouw tot keizer en
keizerin; oproeping aan de Polen: Polen werd destijds overheerst door Rusland;
uitgeweken Polen, voornamelijk leden van de adel, streefden naar herstel van
de onafhankelijkheid; à mort: op leven en dood.
Bladzijde 78. Lamartine... poids divers... 1811: voor helden en voor ons gelden
verschillende maatstaven. Dichtregel uit ‘Bonaparte’ uit de bundel Nouvelles
méditations poétiques (1823) van Alphonse de Lamartine; Bataafse republiek:
1795 (vertrek stadhouder Willem v naar Engeland; inval Fransen)-1806
(Nederland wordt koninkrijk onder de Franse koning Lodewijk Napoleon); tant
soit peu: enigszins; Siegenbeekse leest: Matthijs Siegenbeek (1774-1854); zijn
verhandeling over de spelling (1804) regelde de officiële schrijfwijze.
Bladzijde 79. Aeneïde... Vergilius... Dido... Aeneas: in zijn Aeneis beschrijft
Vergilius dat Aeneas afdaalt naar het dodenrijk en daar zijn overleden geliefde
Dido ontmoet; Numa... Florian... Numa... Zoroaster: in Numa Pompilius (1786)
van Florian wordt de ontmoeting beschreven tussen Numa Pompilius, volgens
de overlevering de tweede koning van Rome (715-673 v. Chr.), en Zoroaster
of Zarathoestra, de stichter van de Oudperzische godsdienst (ca. 600 v. Chr.);
paratonnerre: bliksemafleider.
Bladzijde 81. chaisje: tweewielig rijtuigje; Turkse schellen: muziekinstrument,
bestaande uit een standaard met belletjes; Diepo Negorose opstand: de
Java-oorlog (1825-1830), zo genoemd naar de leider van het verzet, Diepo
Negoro (ca. 1785-1855); Insolente: brutale.
Bladzijde 84. Issus... Arbela: in 333 v. Chr. leverde Alexander de Grote slag
met de Perzische koning Darius bij Issus, in 331 v. Chr. versloeg hij hem
definitief bij Arbela; Allebrandi... Kalverstraat: S. Allebrandi, koffiehuishouder
in de Kalverstraat in Amsterdam; bonnes: kindermeisjes.
Bladzijde 86. Ontvanger: (belasting) ambtenaar; predestinatie:
VII
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volgens streng-protestantse opvattingen was vooraf bepaald welke mensen in
de hemel en welke in de hel zullen komen; Turks: barbaars; Remonstrantisme:
kerkelijke stroming, die het idee van de voorbestemming afwees; hertog van
Reichstadt: titel van de zoon van Napoleon, Frans Karel Jozef Bonaparte
(1811-1832); witte mieren: tropische insecten, berucht om hun vraatzucht; Iris:
bode van de goden (vergelijk: nieuwspost uit de buurt), komt o.a. voor bij
Homerus; erfzonde: door de zondeval van Adam en Eva worden alle mensen
zondig geboren.
Bladzijde 87. parturiunt montes: de bergen zijn in barensnood (en er zal een
bespottelijke muis uit komen); veel geschreeuw (en weinig wol).
Bladzijde 89. stiefmoeder... Frans: personages uit De eerloze (zie p. 134). Frans
is de kamerdienaar van de schurkachtige Karel van Bergen, die Caroline ten
huwelijk heeft gevraagd. Carolines oppervlakkige stiefmoeder zou dat huwelijk
zeer toejuichen.
Bladzijde 90. Rembrandts kraamkamer... op zee: het drieluik ‘De kraamkamer’
van Gerrit Dou (1613-1675), leerling van Rembrandt, was gekocht door
Catharina de Grote en is in 1771 op weg naar Sint-Petersburg verloren gegaan;
tel quel: als zodanig.
Bladzijde 91. malgré: ondanks; Luittschap: luitenantschap; Jean Pauls
Oudejaarsnacht... verzen: berijmde vertaling door Dekker van het verhaal
‘Neujahrsnacht eines Unglücklichen’ (1799) van de Duitse auteur Jean Paul
(Johann Paul Friedrich Richter).
Bladzijde 92. Asst. -Resident: assistent-resident, ambtenaar in Nederlands-Indië;
Tacitus: Publius Cornelius Tacitus (ca. 55-ca. 120), Romeins geschiedschrijver.
Beschreef de geschiedenis van het keizerrijk vanaf de dood van Augustus (14)
tot aan zijn eigen tijd; Vader Stuart: Martinus Stuart (1765-1826), predikant en
auteur van het dertigdelige Romeinsche geschiedenissen.
Bladzijde 93. Amnon, Davids zoon... Samuel... tweede boek:
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zie 2 Samuël 13:1-33: Amnon bemint zijn zuster Thamar, lokt haar in zijn
slaapkamer door te doen alsof hij ziek is en verkracht haar dan; twee jaar later
wreekt Absalon zijn zuster door Amnon te doden; kwant: vent; kriek: mis;
smousenstreek: jodenstreek; Paris... Homeer... Ilias: in de Ilias van Homerus
wordt het einde van de tienjarige strijd van de Grieken om Troje beschreven.
Aanleiding tot de oorlog was de ontvoering door Paris, zoon van de Trojaanse
koning Priamus, van Helena, vrouw van de koning van Sparta. De Trojaanse
prins Aeneas bleef gespaard en ontvluchtte het brandende Troje.
Bladzijde 94. chariteit: barmhartigheid; Themis... geblinddoekt: godin van het
Recht, voorgesteld met blinddoek, weegschaal en zwaard.
Bladzijde 95. G.-G.: gouverneur-generaal; suspensie: schorsing; De Vargas:
Juan de Vargas (16de eeuw), Spaans rechtsgeleerde, voorzitter van de door Alva
ingestelde Bloedraad, berucht wegens zijn strenge vonnissen; ad patibulum:
naar de galg.
Bladzijde 96. à (en) pure perte: tevergeefs, zonder enig nut; Waanders: Pieter
L. van Bloemen Waanders, ambtenaar in Padang; Samarang: havenplaats aan
de noordkust van Java; toute pure: onvervalst.
Bladzijde 103. cliquetis: klinkklank, fraaie klank zonder veel inhoud; Kaspar
Hauser: (1812?-1833), vondeling van onbekende afkomst; dook in 1828 op en
verklaarde tot kort daarvoor in een donkere, lage ruimte opgesloten te hebben
gezeten.
Bladzijde 104. sauveerde: redde; Klabat: vulkaan (1995 m) in het noorden van
Celebes; 6 à 7000 vt.: 6 à 7000 voet, 1800 à 2100 meter; point de départ:
vertrekpunt; Ternate... Tidore: eilanden in de Molukse Zee, ten oosten van
Celebes, bestaande uit Vulkanen van ruim 1700 m; Cornelis... stukken verstoken:
toespeling op ‘Het gebroken glas’ (1778) van Hiëronymus van Alphen: ‘Cornelis
had een glas gebroken/voor aan de straat;/Schoon hij de stukken had
verstoken,/hij wist geen raad.’.
Bladzijde 105. iemand... Salak... gelogeerd had: Willem van
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der Hucht (1812-1874), exploiteerde een theeplantage op de Salak, een vulkaan
ten zuiden van Batavia; Dekker had in 1845 korte tijd bij hem gelogeerd.
Bladzijde 106. alsem: bittere drank; vrouw en kinderen verloren: na aankomst
in Nederlands-Indië (1844) overleden Van der Huchts dochter Albertine Caroline
(juli 1844), zijn vrouw Jannetje (oktober 1844) en zijn dochter Caroline Frederica
(februari 1845).
Bladzijde 107. gaê: gade, echtgenote.
Bladzijde 108. Orpheus... verzen: Orpheus bracht ook de levenloze natuur in
de ban van zijn betoverende muziek; Tyrtaeus... uitwon: Grieks dichter (7de
eeuw v. Chr.), spoorde in zijn verzen de Spartanen aan tot moedig gedrag in de
oorlog; Jan de Rijmer... leefde: J.J.A. Gouverneur (1809-1889), letterkundige
van beroep; Manilla: hoofdstad van de destijds aan Spanje onderworpen
Filippijnse eilanden in de Zuid-Chinese Zee; Albumblaadje: zie de aantekening
op bladzijde 134; cachetje... A.C.K.: stempel om in lak een zegel te drukken,
voorzien van de initialen van Kruseman; Macao: Portugese kolonie op Chinees
grondgebied, liggend aan de Zuid-Chinese Zee; Pasja... postmeester... stations:
de postzending over land van en naar Nederlands-Indië ging via Egypte.
Bladzijde 109. courage: moed; gepreoccupeerd: zeer in beslag genomen door
bepaalde gedachten.
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