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VII

Voorbericht
De hier volgende opstellen zijn alle in den loop der jaren verschenen in het
maandschrift ‘Groot Nederland’; aan het slot van elk daarvan zijn jaar en maand
hunner eerste publicatie aangegeven. In aanmerking genomen dat zij, op de laatste
drie na, reeds meer dan tien jaar oud zijn - het oudste zelfs zeventien - en enkele
deelen hunner inhoud daarvan de sporen dragen, was dit geen overbodigheid. Zoo
is het onzeker of reeds de eerste zinsneden van het eerste artikel voor onze dagen
nog juist zijn: sommige teekenen schijnen erop te wijzen, dat Dekkers populariteit
weer wassende is; dat in dit jaar '37 de vijftigste verjaring van zijn sterfdag geen
aanleiding heeft gegeven tot de wederopvoering van het gebruikelijke
jubileumsnummer ‘Vorstenschool’, mag misschien meer dan aan het afnemen van
zijn populariteit geweten worden aan dat van het tooneel.
Op de laatste drie na, die in het tweede kwartaal van dit jaar in het genoemde
tijdschrift werden afgedrukt, zijn er in deze artikelen geen veranderingen van belang
aangebracht.
Sept. '37
J.S.
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Eduard Douwes Dekker
I. Zijn ‘Vorstenschool’. Zijn eerste jeugd. Zijn romantische aanleg
Hij is uit den tijd en begon langzamerhand in 't vergeetboek te geraken; nu wij ons
zijn gaan herinneren, dat weldra een eeuw geleden Eduard Douwes Dekker geboren
werd, wordt het ons duidelijker dan ooit hoe ver het sterfjaar van Multatuli reeds
achter ons ligt. Gekocht worden zijn werken nog altijd en misschien nog gelezen;
maar eigenlijke volgelingen heeft hij niet meet en geciteerd wordt hij zoo goed als
nooit. Hij, die geen school voor zichzelven erkende, heeft opgehouden school te
maken. Mocht hij nog invloed uitoefenen dan is het in lagere rangen van intellekt
dan die den toon aangeven en in andere kringen van smaak dan die de mode volgen.
Wie zijn figuur bespreekt zal het voornamelijk moeten hebben van de tijdelijk
herleefde belangstelling eener oudere generatie, die al lezen kon toen hij, omstreeks
het midden der jaren zeventig, ophield met schrijven en die in de litteratuur of de
politiek al letterwijs was of zich waande, toen omstreeks zijn verscheiden in '87, de
Nieuwe-Gids-beweging en het socialisme of radikalisme beslag legden op de
belangstelling der ontwikkelde jeugd. Ook voor deze ouderen heeft Multatuli in 't
algemeen als leider en voorganger afgedaan en mochten zij van tijd tot wijle zijn
werken nog eens openslaan, dan kunnen zij hun eigen verandering en veroudering
afmeten aan het verbleekt-zijn van hun vroeger enthousiasme. Wat is dat alles oud
geworden, mag de indruk zijn ook van dit vergrijzende geslacht.
Het jongst, het meest actueel althans, is blijkbaar ‘Vorstenschool’ gebleven. Elke
reprise ervan schijnt voor de liefhebbers een galgenmaal te beteekenen; en telkens
duikt het opnieuw weer op. Aan den ‘Havelaar’, aan de ‘Ideën’, aan de
‘Woutertjes-geschiedenis’ vooral, wordt en passant, bij gelegenheid eener algemeene
parade der negentiende-eeuwsche belletrie, het gebruikelijke eeresaluut gebracht;
maar ten opzichte van dit oude tooneelstuk schijnt het in elk geval meenens. Het
behoort tot, het is bijna geheel ons klassieke répertoire. De verslapte belangstelling
in zijn auteur vindt hier een ruggesteun in de versche ten opzichte van de veelal
andere vertolkers; wij gaan het stuk nogmaals zien om de nieuwe spelers van zijn
oude rollen; wij zijn er benieuwd naar, hoe ditmaal de ‘Louise’ zal worden
voorgedragen, hoe ‘de Koning’ zal worden opgevat, hoe ‘Hanna’ het er af zal brengen,
hoe ‘Schukenscheuer’ er zich
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door zal slaan. Het stuk heeft fouten, althans zwakheden genoeg, waaraan de nieuwe
bezetting haar kracht kan meten ten genoege van de oude bezoekers; en het heeft
schoonheden te over om telkens weer een jonger publiek te boeien. Zoo wordt elke
andere voorstelling niet slechts een herhaling, maar tevens een vernieuwing en soms
een verjonging.
De laatste reprise, door het gezelschap-Heijermans ditmaal, bracht ten overvloede
een nieuwe mise-en-scène, ons verplaatsend in een milieu ‘van omstreeks het jaar
'60.’ De heeren droegen lange jassen met breede kragen, die aan het majestueuze
van dit koningsdrama niet weinig ten goede kwamen; de dracht der dames daarentegen
had iets burgerlijk-vriendelijks, wat afbreuk deed aan het hofmatige van hare
verschijning. De koningin was dan ook naar het oordeel der kritiek, ditmaal te veel
‘mensch’ en te weinig ‘vorstin’. Geen wonder: men zal het hààr - de kritiek - te doen
geven om de groote scène aan het slot van het vierde bedrijf te spelen of de politieke
beschouwingen in het derde tot hun recht te doen komen, met zulk een idyllisch
luifelhoedje! Ten overvloede miste men geheel of in elk geval maar al te gedeeltelijk
het onmisbare correctief: de crinoline. Men kan laten gelden, dat zij in den loop der
zestiger jaren zeer wisselend van omvang is geweest; wie de interessante brieven
van de eerste vertolkster der Louise-rol, mejuffrouw Mina Krüseman, heeft gelezen,
kan weten dat dit omvangrijke toiletstuk bijv. in het jaar '63 tot een minimum van
zijn vorstelijk volume was ingekrompen; men kan een verontschuldiging zoeken in
de benarde oorlogsomstandigheden, die misschien aan de actrices dit magere surrogaat
hebben opgedrongen; men kan mogelijk een betere vinden in het ‘gebrek aan
plaatsruimte’ achter het voetlicht van het z.g. ‘Grand-Théatre’. Maar met dit al is de
onzichtbaarheid van dit onmisbare historische requisiet niet gerechtvaardigd en komt
dit tekort in de aankleeding der dames op ernstige wijze in mindering op den overigens
welverdienden lof, toegezwaaid aan de aankleeding van het stuk. En niet alleen,
bovendien, deed de ontstentenis van den weidschen zwier der crinoline, op ernstige
wijze afbreuk aan den indruk van ‘vorstelijkheid’ van het spel; dit onhistorische
gemis deed zelfs zijn invloed gelden op de beoordeeling van het drama-zelf. Nu de
historische kritiek eenmaal mobiel was geworden, waarom zou zij nu bij dit enkele
détail blijven staan, en wat lette haar om de kwestie op te werpen in hoeverre de
opmerkelijke ante-dateering van het stuk - voor 't eerst in '74 opgevoerd - met
ongeveer een dozijn jaren, rechtvaardiging vond in zijn eigen historischen aard, in
het karakter van zijn
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dramatische hulpmiddelen, in de atmosfeer van zijn gedachten en gevoelens?
‘Vorstenschool’ was tot dusverre van opbepaalden, althans zeer vlottenden, datum;
door zijn verbinding aan een concrete historische realiteit gingen wij onwillekeurig
strengere eischen van realistische dramatiek stellen en door zijn verlegging in een
bekende, scherpomschreven periode werden wij gesteld voor de vraag: hoe oud is
het eigenlijk en past zijn nieuwe plunje bij zijn jaren?
*
Het stuk begint met een episode uit het onderzoek, dat ‘koningin Louise’ op eigen
gelegenheid blijkt in te stellen naar den privaathuishoudelijken toestand van de
behoeftige menschen uit den omtrek. Hoe phantastisch-modern moet aan de
toeschouwers van vóór een halve eeuw een dergelijke proeve van de opvatting der
roeping eener vorstin geschenen hebben, tenzij het merkwaardige geval hun tot
voorbereiding heeft gestrekt van den door het verdere dramatische beloop versterkten
indruk, dat de auteur voortdurend een opvatting van sociaal koningschap voor oogen
heeft gehad, waarvan het model veeleer in het verleden moet worden gezocht. Huet
vond het destijds reeds vieux jeu en karakteriseerde deze tooneelkoningin als ‘eene
vrouwelijke Jozef II’. - In de volgende scène wordt ‘Puf’ vervangen door de
‘Koningin-Moeder’ tegenover wie, na hare sociale praktijk, de hoofdfiguur van het
drama hare sociale theorie ontvouwt. Wel zelden mag een zoo rederijke dochter
geprofiteerd hebben van het voorrecht een zoo belangstellende en zwijgzame mama
te bezitten. Men zou kunnen beweren dat de geheele, bijna uitsluitend in alleenspraken
verloopende rol van Louise een eenigszins onbescheiden versterking voorstelt van
het raisonneurs-emplooi uit het gelijktijdige burgerlijke drama van Dumas-fils bijv.;
maar veel sterker toch doet deze ‘Koningin-Moeder’, gedurende haar geheele
dramatische leven veroordeeld tot het zelfverloochenend martelaarschap van ‘stil
spel’ aan de ‘confidente’ uit de klassieke fransche tragedie denken. - Een
onmiskenbare vingerwijzing in die richting beteekent de ‘droom’ van Louise. Welk
een gril, om in de dagen, dat het realisme in allerlei vormen, ook op de planken de
overhand kreeg, zich nog te bedienen van dit oeroude procédé! Intusschen - in 't
voorbijgaan opgemerkt - deze ‘droom’ wijkt in zooverre van hare voorbeelden af,
dat zij van een nuchter-allegorische doorzichtigheid is geworden; het beroemdste
staal van deze tooneeltruc, de ‘songe d'Athalie’ in Racine's treurspel, is er een
phantastische rebus bij. - Kersversch van actualiteit daarentegen voor den bloeitijd
der statistische be-
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langstelling zijn de ‘rapporten’ en de ‘statistieken’ met behulp waarvan de koningin
zich door den minister ‘graaf van Weert’ heet te laten inlichten over den algemeenen
toestand des lands. Maar in welk een politiek milieu verkeeren wij hier eigenlijk,
waar een minister op zoo onderdanige wijze beslag laat leggen op zijn tijd en
werkkracht door een volkomen onverantwoordelijke staatsrechtelijk onbeteekenende
dame? Bevinden wij ons hier in de tweede helft van de negentiende of in die van de
vorige eeuw, onder het anciem régime van eene Maria Theresia of eene Catharina,
van eene Pompadour of eene Dubarry dan wel onder een modern constitutioneele
regeering, waaronder wij aanstonds zullen hooren van een troonrede en van een
‘herziening van 't kadaster’. Wij zouden bij de onwaarschijnlijk-eigenmachtige
manieren dezer koningin bijna vergeten dat er nog een koning is, al is het er dan ook
een naar.
Zijn eerste optreden is zeer up to date. De auteur verpersoonlijkt in hem door de
voortreffelijke scène der schouderweren de hartstocht voor de soldaterij, die een der
kenmerken van de politiek gekortwiekte monarchen is geworden. Maar reeds de vlak
daarop volgende nachtelijke fuifpartij is weer behebd met anachronistische
bedenkelijkheden. Weliswaar stelt de dramaticus ons zijn koning voor als iemand
‘die niet veel werk maakt van zijn baantje’ en zijn gezelschap als een troepje
intrigeerende hovelingen, maar de doorloopende persiflage van modern-koninklijke
en van adelijke eigenaardigheden door ‘Prins Spiridio’ is, zelfs waar de wijn het
erkennen van de waarheid vergemakkelijkt, van een onwaarschijnlijkheid, die naar
onze tegenwoordige opvatting, de grenzen van het tooneelmatig-veroorloofde
belangrijk overschrijdt. Zoo ver kon in dezen tijd - ‘omstreeks het jaar '60’
veronderstellen we - een gezelschap van deze sociale samenstelling niet buiten westen
geraken, dat het zich op zulk een wijze vermaakte met zijn eigen sociale
bijzonderheden; integendeel, het is juist in dezen eersten tijd na de mislukte
‘restauratie’ van haar voorrechten, of de ernstige bedreiging ervan, hier en elders,
dat de ‘hoogere’ klassen in eigen en in vreemde omgeving hare maatschappelijke
positie en gebruiken zooveel mogelijk ernstig namen. Alweder is het niet na, maar
vóór de eerste helft der vorige eeuw dat een dergelijke zelfbespotting in deze kringen
tot de reëele abnormaliteiten kon behooren; zij is een uiting der
laat-achttiende-eeuwsche geblaseerd-satirieke gezindheid van het verlichtste deel
eener bevoorrechte klasse dat niet meer aan de rechtmatigheid van zijn privilegiën
gelooft en nog niet voor haar verlies bevreesd is. - Aan het slot van dit bedrijf legt
de auteur de ingewikkelde knoop der intrigue, aan de ontwarring
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waarvan de rest van het drama voornamelijk wordt besteed. Het hofkabaaltje wordt
in gang gezet naar aanleiding van de verdenking, dat de minister van Weert niet enkel
in een staatsrechtelijk onwaarschijnlijke, maar in een privaatrechtelijk ongeoorloofde
betrekking tot de koningin zou staan. De koning, aldus is de als normaal voorgestelde
gedachtengang, zal van Weert als minister ontslaan - en daardoor wordt de fiscale
bevoorrechting der grondbezitters bedreigd geacht - wanneer hij, niet zijn
prerogatieven als soeverein maar die als echtgenoot, geschonden rekent. Alsof dat
nu maar zóó gaat, zelfs in de aera der ‘koninklijke ministeriën’; alsof een grondwettig
vorst zijn ‘bon plaisir’ nu maar zoo willekeurig kan botvieren, dat hij uit displezier
over zijn ondermijnde huwelijksrechten niet alleen zijn ministerie gaat wijzigen,
maar zelfs de richtlijnen der agrarische politiek; alsof er geen partijen zijn, ‘liberalen’
en ‘conservatieven’ en zelfs al ‘radikalen’ alias socialisten, waarmede de koningin
althans in het derde bedrijf zich zoo nadrukkelijk zal gaan bezighouden! Waarlijk,
de ongepaste toespeling van ‘Heslenfeld’ op de verboden relaties van koningin
Mathilde tot minister Struensee beteekent een gepaste kritiek op de
ongeoorloofd-antieke verhoudingen, waaronder de auteur zich zijn politieke figuren
denkt; en zij onderstreept te rechter tijd de anachronistische dubbelzinnigheid van
zijn drama.
In het vierde bedrijf komt ‘het volk’ zelf ten tooneele, welks toestand in de
programrede van koningin Louise werd besproken. ‘Het volk is laag gezonken,
moeder; ziel en hart gaan onder bij aanhoudend stoffelijk lijden. De gloed van hooger
geestdrift wordt gedoofd, waar 't leven slechts én kamp is met het lage’... Het loopt
nogal los met het volk, voorzoover wij het te zien krijgen; zonderen wij de zeer
actueele figuur van den dronkenlap Puf uit, dan ontmoeten wij hier eer een te veel
dan een tekort aan ‘ziel en hart’ en wij wonen een kamp tegen het lage bij, waarin
‘de gloed van hooger geestdrift’ wel verre van ‘gedoofd’ te worden tot een
onwaarschijnlijke verhevenheid oplaait. Eenmaal in een achttiende-eeuwsche
atmosfeer verplaatst wat de denkbeelden betreft, blijven wij er in verkeeren waar,
met het versterken der dramatische spanning, de sentimenten onze aandacht trekken.
Deze buitengewoon hartstochtelijke ‘werkman’ vooral en ook zijn uitzonderlijk
hoogstaande zuster eenigszins, zijn figuren die niet misstaan zouden in een roman
van Rousseau, een drama van Diderot of op een paneel van Greuze. Zóó waren de
menschen, die men destijds ‘sensible’ prees; zóó luidruchtig in de verdediging en
zóó zelfvergeten in de toepassing van ‘de deugd’. Wij gevoelen zoo nu en dan een
bij-
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zondere sympathie voor den kalmen Albert en vergeten gaarne, dat hij er alleen is
om het vers; en het voorbeeldig-stilzwijgende gedrag van den jongen Puf in de wieg
schijnt ons het fatsoen van zijn familie niet weinig te rehabiliteeren. In de slotscène
van het stuk loopt het met dezen stroom van sentimentaliteit eindelijk de spuigaten
uit. Nadat de meester in de rechten van Huisde genoopt is geworden voor Hanna,
het naaistertje, om vergiffenis te... knielen!, nadat de stemming mocht verondersteld
worden na de gebruikelijke amuzante afwisseling van Schukenscheuers optreden,
wat bedaarder en genoegelijker te zijn geworden, komt daar waarlijk bij het afscheid
de ‘werkman’ Herman ‘stamelend’ en daarna ‘hartstochtelijk uitberstend en zeer
innig’ de koningin verzoeken hem de roos af te staan, die zij op haar borst draagt;
en, veel is niet genoeg, drukt deze metaalbewerker, daarin voorgegaan door de
koningin (‘Vaartwel, m'n hartelijke blaadjes’ etc.) haar - de roos - op zijn beurt, onder
't weggaan aan de lippen! Waarlijk, met zoo iets kan men toch eigenlijk geen enkelen
datum compromiteeren. De koningin blijkt zich begrijpelijkerwijs door een en ander
zoo overstuur te hebben gemaakt dat zij even vóór het neerlaten van het doek in een
huilbui vervalt. Tot onze opluchting meteen, daar zoo iets tenminste van alle tijden
is. In het voorgaande komt misschien niet duidelijk uit, dat wij ‘Vorstenschool’ een
verdienstelijk en aantrekkelijk drama vinden. Wij willen er trouwens vooralsnog
alleen op wijzen, dat het een tooneelwerk is van zonderling gemengde natuur, blijk
van Multatuli's zeer persoonlijk inzicht in en zijn zeer eigenaardige artistieke
voorstelling van de werkelijkheid zijner dagen. Onzentwege moge voor de vertooning
de mode ‘van omstreeks '60’ gehandhaafd worden; evenwel houden wij ons
aanbevolen voor meer expressieve crinolines. Want deze alleen staven hare direkte
afstamming van de achttiende-eeuwsche ‘paniers’. *
De vraag, tot welke litteraire richting een werk met dergelijke eigenaardigheden
behoort, met welk algemeen genre zij eensdeels zich het best verdragen, uit welke
strooming zij anderdeels direkt voortvloeien, - deze poging tot klassificeering van
‘Vorstenschool’ is er tevens eene tot karakteriseering van zijn auteur. Want dit
tooneelwerk met zijn vergrijpen en zijn pekelzonden tegen het realisme is geen
buitenbeentje maar een wettig kind van zijn onafhankelijke muze. Individueel van
vorm als zijn geheele of bijna zijn geheele werk, is het slechts een bijzondere uiting
van zijn markante persoonlijkheid, die prat ging op ‘tuchteloosheid’ en die zijn
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beste onderscheiding zocht in oorspronkelijkheid. ‘Het lijkt op niets’ schreef hij aan
zijn vrouw, toen hij zijn ‘Havelaar’ evenals toen hij zijn ‘Millioenenstudiën’
onderhanden had; en in het ‘Naschrift’ op ‘de Bruid daarboven’ beweert hij hetzelfde
van al zijn werken met uitzondering van dit eene slechts, dat hij wegens
onoorspronkelijkheid aan de publieke geringschatting prijs geeft. ‘Het ding’, aldus
licht hij het vonnis toe, ‘werd niet uit de wereld maar uit de boeken gegrepen’. Maar
wie het greep ‘uit de boeken’ der oudere duitsche romantiek, zooals hij aanwijst, het
is in hoofdtrekken dezelfde auteur, die later met een gescherpt
onderscheidingsvermogen en een ontwikkeld talent zijn beelden ontleende aan ‘de
wereld’. Smaak en voorkeur zijn ongewijzigd; het is een oudere maar geen andere
man, die, navolger in ‘de Bruid’, zich tot voorganger heeft gesteld in ‘Vorstenschool’.
‘Holm’, de dramatische hoofdfiguur van het eene stuk, is naar de erkenning van zijn
maker ‘te sentimenteel’, hetzelfde wat naar ónze meening geldt voor meerdere
personen uit het andere. Veeleer dan een uitzondering, is ‘de Bruid’ een toelichting
op zijn geheelen litterairen arbeid. Het is als schrijver van dit overgevoelige produkt
dat hij zich het eerst ‘Multatuli’ noemt en de geheele lading van zijn volgenden arbeid
blijft varen onder deze van tranen vochtige vlag. Als de man ‘die veel geleden heeft’
is het dat hij zich bij al zijn werken voor blijft stellen en is het tevens dat hij zich
blijft stellen vóór al zijn werken. Hoe verscheiden de stof, hoe vreemd zij mag zijn
aan zijn particuliere wederwaardigheden, nooit moogt ge vergeten dat het een vroegere
lijder is, die haar voor u behandelt; en in elke tekst zal hij gelegenheid vinden zoo
noodig uw geheugen in dit opzicht op te frisschen. Altijd blijft door de vermelding
van deze eenigszins weeë bijzonderheid de aandacht op zijn persoonlijkheid gericht.
Later mag de ‘klacht’ meteen een ‘aanklacht’ beteekenen; mag de sentimentaliteit
verminderen of veranderen, het individualisme is gebleven en is versterkt.
Douwes Dekker heeft zich als Multatuli tot romanticus gestempeld. In een zijner
laatste opstellen heeft Huet indertijd reeds een korte toelichting tot zijn aanspraken
op dien titel gegeven. ‘Max Havelaar’ waarin men, volgens hem, meer dan in een
zijner andere werken, ‘den geheelen Multatuli’ bijeen-vindt, noemde hij ‘een volledige
verzameling van het romantische, gelijk Jakob Geel niet wilde dat het zijn zou, maar
niet kon verhinderen, dat het was of werd’. Huet hield zich, getuige vele der artikelen,
kort vóór zijn overlijden in '86 geschreven, in 't bijzonder met dit onderwerp bezig
en zijn laatste critische bijdrage ‘De Romantiek in Nederland’
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onder het schrijven der inleiding waarvan hem de pen ontviel, zou waarschijnlijk de
samenvatting en uitwerking zijner vroegere opmerkingen geworden zijn en Multatuli
als de veelzijdige vertegenwoordiger en de heksluiter der romantische litteratuur ten
onzent hebben geschetst. Het door Huet geopende onderzoek werd niet doorgezet
door de mannen der nieuwe beweging, die meer in het maken van nieuwe dan in het
beschouwen van oude kunst hun kracht zochten. Niet veel minder dan een kwart-eeuw
moest het duren vóór Dr. Prinsen in een baanbrekende beschouwing de oude kwestie
van Dekkers eigenbeweerd litterair isolement opnieuw ter sprake bracht. Deze auteur,
die sedert door zijn veelzijdig onderzoek van onze nederlandsche romantiek de
testament-voltrekker van Huet is geworden, onderscheidt zich intusschen hierin van
zijn voorganger, dat deze uitdrukkelijk zich wenschte te bepalen tot hare
boedelbeschrijving, terwijl hij zelf - en in 't bijzonder in zijn oorspronkelijk opstel
‘Multatuli en de Romantiek’ - hare samenhang met en hare afleiding van de
buitenlandsche litteratuur in studie heeft genomen. De auteur Multatuli, aldus is zijn
stelling, wortelt, hemzelven onbewust, in het internationale romantische gedachtenen gevoelsleven van de tweede helft der achttiende en de eerste der negentiende
eeuw; zijn schijnbaar absolute onafhankelijkheid is in waarheid niet meer, maar ook
niet minder dan zelfstandige navolging geweest. En door tal van treffende voorbeelden
maakt hij waarschijnlijk dat de geheele persoonlijkheid van den auteur, die ‘de Bruid’
aan de boeken ontleende, is gevormd of hervormd door lektuur en nog eens lektuur.
De eerste gang van ‘Woutertje Pieterse’ die ‘Glorioso’ gaat leenen, is zoodoende
van zinnebeeldige beteekenis geworden. Willen wij ons evenwel duidelijk maken,
hoe er uit het kapiteinszoontje van den Haarlemmerdijk zulk een eigenaardige
romanticus is gegroeid, dan hebben wij natuurlijk aan den invloed van deze en betere
romantische lektuur niet genoeg. Honderde jongelieden, mogen wij veronderstellen,
hebben in Nederland, gedurende het tweede kwart der negentiende eeuw, kennis
genomen van de verzen en het proza der buitenlandsche romantiek, zooals er duizende
zijn die tegenwoordig hun aesthetische opleiding aanvullen met de voddige
romantische namaaksels onzer bioscopen, zonder dat er vroeger of later gevaar in
schuilde voor hunne onromantische behoorlijkheid. Tal van aankomende
letterkundigen hebben intertijd, evenals de jeugdige Eduard Douwes Dekker en zijn
vriendje Bram des Amorie van der Hoeven verzen als ‘Le Lac’ van Lamartine van
buiten geleerd, of hebben Chateaubriand gekend, Walter Scott bewonderd,
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Victor Hugo genoten of met Byron gedweept en iets opmerkelijkers dan een min of
meer zelfstandige navolging van den bezadigdsten der romantische kunstvormen:
de historische roman is er niet uit voortgekomen. Wat bij den toekomstigen Multatuli
de kiemen, waarmee de geestelijke atmosfeer destijds overvuld was, tot een zoo
eigenaardigen en weelderigen bloei heeft gebracht, het was zijn persoonlijke aanleg
allereerst, maar het waren vooral zijn bijzondere lotgevallen.
*
Hij was van huis uit een eenigszins bijzonder jongetje; van moederszijde ‘belast’
met neurasthenischen aanleg; prikkelbaar en ongestadig, ‘kwikachtig’ zooals hij het
later noemde; speelbal van een gemoedsleven met abnormaal sterke golvingen, van
uitbundigheid zinkende tot gedruktheid, van moedeloosheid opgejaagd tot exaltatie.
Dertig jaar geleden, toen de zenuwkwalen in de eerste periode hunner
wetenschappelijke ontdekking verkeerden, kon zijn neef, Dr. Swart Abrahamsz zijn
leven als een ‘ziektegeschiedenis’ beschrijven, tot groote verontwaardiging der nog
talrijke voorbehoudlooze bewonderaars van Multatuli; tegenwoordig, nu een zekere
mate van neurasthenie tot de erkende algemeene huiskwalen behoort, zijn wij des te
beter in staat de uitzonderlijkheid van zijn persoon te waardeeren, nu de publieke
symptomen van zijn psychisch leven zoozeer van die zijner medepatiënten blijken
af te wijken. Het bewustzijn, anders te zijn dan anderen werd al vroeg in hem gewekt
door zijn verschil met de overige drie, meer evenwichtige broeders: in de
Woutertjes-geschiedenis komt het zeer duidelijk tot uitdrukking, evenals de prille
ontwikkeling van zijn intellekt. Zijn boezemvriendschap met den veelbelovenden
oudsten zoon van den zeer gezienen predikant des Amorie van der Hoeven - een
andere was de latere leermeester van Quack - mag als blijk gelden voor de erkenning
van zijn bijzonderheid. Begrijpelijk in dit verband is de vroegtijdige, buitengewone
ontplooiing van zijn eerzucht; met het besef dat hij zich in sommige opzichten ten
zijnen gunste van anderen onderscheidt, ontwaakt en ontwikkelt zich de zucht dit te
doen uitkomen, het erkend te zien en tevens het te versterken; vooral, in verband
waarschijnlijk met den geest van zijn lektuur, in de richting van sommige
voortreffelijkheidsnormen der romantiek; moed, ridderlijkheid, offervaardigheid.
‘Woutertje’, zooals wij weten, is met behulp van deze, aan de werkelijkheid van zijn
eigen jeugd ontleende, trekken geschetst. Maar dank zij deze zucht zelve van zich
exceptioneel te toonen, bezitten wij van de hand van den ouderen Dekker authentieke
be-
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wijzen van haar abnormaal sterke en vroegtijdige ontwikkeling. Dezelfde nerveuze
man, die van het pozeeren voor de camera van den photograaf een kinderlijken afkeer
blijft koesteren, is even standvastig in zijne voorkeur tot het leveren van zelfportretten.
Gewoonlijk zijn deze blijken van zelfstudie even zoovele bewijzen van
zelfingenomenheid; er is evenwel in zijn leven een enkele - zeer korte - periode aan
te wijzen, waarin zijn voortdurende zelfbeschouwing het voorbijgaande karakter
aanneemt van een zelfkritiek. Aldus het relaas, dat hij aan zijn verloofde doet over
een ridderlijk avontuurtje, waarin hijzelf de jeugdige held en de oude amsterdamsche
Hooge Sluis het tooneel is... Hij wandelde met zijn jongeren broer Willem; vóór hen
uit ‘liepen twee jodenkindertjes, een jongetje en een meisje; het waaide hard en het
jongetje verloor zijn muts...’
‘Herinnert ge u die laagte naast de hooge sluis, daar waar een soort van
tuintje is, bijna au niveau van het water? Daar waaide het mutsje in... Men
vraagde een man, die in een schuitje de brug doorvoer, het aan te reiken.
Hij wilde niet. Wie houdt zich ook op om het mutsje van een jodenkind,
- wie let er op het geschrei van een jodenmeisje!...’
De vijfentwintigjarige Dekker schrijft, zooals men merkt, reeds geheel in het latere
genre, waarin dergelijke kleine feiten tot uitgangspunt worden genomen voor
gevoelvolle beschouwingen en bittere ontboezemingen...
...‘Gij weet, hoe men in Europeesche steden om elke kleinigheid
samenschoolt, hoe ieder vraagt: “wat is het?” en niemand vraagt: “hoe kan
ik helpen?” Toen de laatstaangekomenen eenige oogenblikken later
vraagden: “wat is er?” was het antwoord: “Daar is een jonge heer naar
beneden geklommen om het mutsje van dat kind terug te halen.” Die jonge
heer was ik, natuurlijk...’
Men ziet: het geval en zijn litteraire toebereiding voorspellen den auteur, die later
op overeenkomstige wijze de ‘zeeziekte-geschiedenis’ zal beleven en beschrijven.
...‘Men hielp mij met een touw naar boven, want ik kon niet tegen den
gladden, rechten muur op. Ik scheurde mij de kleeren en schaafde mij de
handen, maar niet genoeg naar mijn zin. Ik heb in mijn leven weinig genot
gehad, dat boven de aandoening ging die ik gevoelde toen ik weder boven
stond. Ik wilde mijn portret wel hebben van dat oogenblik. Twintig of
dertig menschen, allen lieden van geringen stand en meest joden, juichten
mij toe. Een oud man, dezelfde die het touw gegeven had, gaf mij de hand
en zeide: “Jongeheer, het zal u goed gaan!” Mijn lieve Willem riep alsof
hij grootsch was: “dat is mijn broer, Eduard!” en ik...
O, die gevloekte ijdelheid! ik gloeide van genot... en ik liep dien dag op
stelten des hoogmoeds voort, ieder aanziende alsof ik vragen wilde: groet
gij mij niet, mij...
Heb mij lief, Everdine, als gij kunt... maar acht mij niet te veel...’
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Het was te verwachten, dat de waarschuwing niet zou baten; te meer omdat hij zoo
tastbaar overdrijft. Juist omdat hem van ‘Tine's’ kant zooveel aanhankelijke
bewondering tegemoet komt, vervalt hij tot een voor hem zeer ongewone stemming
van overdreven zelfkritiek; en stelt hij te veel op rekening van zijn ijdelheid wat hij
te kort doet aan de impulsieve goedhartigheid en hulpvaardigheid, die hem zelfs in
de meest benarde omstandigheden nimmer verlaten heeft. *
Maar met al zijn goeden aanleg zag het er niet naar uit, dat er van den eerzuchtigen
jongeling iets beters zou terechtkomen dan het middelmatige dat Nederland in dezen
tijd op zijn best opleverde. ‘Waar blijven de knappe kinderen?’ mocht de schrijver
der ‘Ideën’ later vragen. Zij bleven in 't algemeen te veel bij honk dan dat er knappe
mannen uit hen konden groeien. Welke kansen had zijn omgeving hem-zelven
geboden dat zijn ongewone aanleg tot ontplooiing kwam en dat zijn eerzuchtigheid
bevrediging vond? Voor het slagen in de ‘zaken’ zat zijn onbemiddeldheid hem in
den weg; voor het maken van een politieke carrière zou hij, in '20 geboren, na '48
spoedig den leeftijd hebben bezeten, maar ook weinig meer dan dat, en op zijn minst
had daar destijds in zijn geval een juristentitel bij behoord. De vakken, waarin een
arme jongen uit de kleine burgerij zich destijds maatschappelijk omhoog kon werken
waren uiterst dun gezaaid wegens de zeer geringe ekonomische en technische
ontwikkeling; achttien jaar jonger te zijn dan Dekker gaf Quack in dit opzicht reeds
een grooten voorsprong. Predikant worden was nog het geschiktste middel om tot
eenig maatschappelijk aanzien te komen en even als in de achttiende eeuw bijna de
eenige weg om aanzienlijk van ‘stand’ te verbeteren - vooral omdat onbemiddelde
meisjes uit de betere kringen in 't bijzonder, op een huwelijk met min of meer jeugdige
godgeleerden waren aangewezen en als uitzet allerlei goede connecties en protecties
meebrachten. De talentvolle haarlemsche apothekerszoon Nicolaas Beets, die een
freule van Foreest trouwde, hield aldus de traditie in eere; maar als dóópsgezind
dominee evenals zijn oudere broer Pieter - de veronderstelling heeft iets pikants verstoken van den steun der overmachtige Ned. Herv. Kerk, zou de jonge Eduard
toch een kwade dobber hebben gehad, zelfs al mocht hier in Holland de onbemiddelde
baronesse van Wijnbergen zijn vrouw geworden zijn... Intusschen, hij bleef voor al
die latere misrekeningen gespaard, omdat hij er tijdig voor zorgde alle desbetreffende
illusiën de bodem in te slaan. Aanvankelijk als leerling van de
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Latijnsche School voor de ‘studie’ bestemd, onderscheidt hij zich enkel door de
ongeschiktheid, die vervolgens evenzeer zijn beste aanbeveling zal blijken voor ‘den
handel’. Zijn ongedurigheid, de ‘afgetrokkenheid’ waarover wij hem in zijn brieven
zich hooren beklagen, schijnen hem elke geregelde, eentonige bezigheid tot een
kwelling te hebben gemaakt. Als kind ‘ondeugend’ is hij als opgeschoten jongen
dikwijls ‘onhandelbaar’. ‘Het is waar’, schrijft hij aan zijne verloofde, ‘dat ik mij in
vele betrekkingen niet onderdanig schikken kan en reeds als kind gaf ik aanleiding
tot vele berispingen’. IJverig en plooibaar moest een jongen als hij zijn zou er hier
iets van hem terechtkomen; ‘pedant’ en ‘lui’ daarentegen vonden hem niet zelden
reeds de oudere ‘Droogstoppels’ vóór dat de latere ‘Sjaalman’ uit den ‘Havelaar’ als
zoodanig wordt gebrandmerkt. Zijn goede vermogens zijn vooralsnog meer een
hinderpaal dan een waarborg voor zijn succes in de wereld; want de kennis, die hij
er van draagt, versterkt hem slechts in de laatdunkendheid eenvoudige
plichtsbetrachting in eenvoudige omstandigheden gering te schatten. ‘Ik heb aanleg
een edel man te zijn’ schrijft hij enkele jaren later aan ‘Tine’,
‘...maar het zal nog lang duren eer ik een goed mensch ben. Ik heb kracht
tot zelfopoffering, maar niet altijd, zelfs zelden tot eenvoudige
plichtsbetrachting. Ik zoude, zooals de menschkundige Lafontaine zegt,
kracht en moed hebben om een rots te verzetten, maar het dagelijksche
verleggen van een veertje zoude mij te zwaar vallen. Het streelt de ijdelheid
niet genoeg een kleinen pligt te vervullen. ‘Laat dat gewone menschen
doen’, zegt de verwaandheid, ‘mij voegt ander werk’, roept de trots, ‘men
zal van mij spreken’, fluistert de eerzucht en de heerschzucht vleit zich
‘ontzien te zullen worden’.
Geen wonder, dat hij later, wanneer hij zich in ‘Woutertje’ een tweede opvoeding
geeft, voortdurend zooveel nadruk legt op het vervullen van het ‘naastbijliggend
plichtje’. Anders werd er van den jongen Eduard op het kantoor van van der Velde
(‘de firma Ouwetijd en Kopperlith’) niet gevraagd; maar met minder was men niet
tevreden. En met zijne vage droomerijen over het meerdere bereikte hijzelf vooreerst
niets beters dan dat het mindere hem ontging.
Als aankomend letterkundige stonden zijn kansen niet veel beter. Wel maakte hij
al vroeg een redelijk vers en zouden de muzenalmanakken zich waarschijnlijk spoedig
door zijn klandizie vereerd hebben gerekend; zelfs zou later allicht het
medewerkerschap aan de pas opgerichte ‘Gids’ ('36) in verband met zijn
oppositioneelen aanleg juist een kolfje naar zijn hand zijn geweest. Intusschen: het
door den redakteur Potgieter te schetsen, kleine, knagende leed van den ‘pennelikker’,
dat hem in zijn kantoorcarrière wachtte, zou
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geen ‘Multatuli’ uit hem gemaakt hebben. Mocht hij beproefd hebben iets hoogers
te bereiken door een dergelijke in de lijn zijner sentimentaliteit liggende
banaal-gevoelige schildering van het geringe hollandsche leven om hem heen, dit
drukkende leven-zelf zou hem ongetwijfeld klein gekregen hebben, zooals het alle
anderen klein gehóuden heeft. Er woeien destijds van allen kant kiemen van
oorspronkelijke, individueele verbeelding naar den vaderlandschen bodem over,
maar zoo zij al tot groei kwamen, hij was te dor en te onwillig dan dat zij tot de
weelderigheid konden gedijen, die het doorgaande uiterlijke kenmerk is der romantiek.
Ook hier te lande openbaart zich in de litteratuur een zekere oppositiegeest, maar de
felle opstandigheid, die tot haar wezen behoort, bleef er ontbreken. Er was in het
intieme hollandsche leven geen sterke spanning van conflikten en er bestonden in
de litteratuur-zelve geen sterke objekten van prikkelenden weerstand. Er heerschte
hier geen, met het nationale leven saamgewassen ‘school’ waartegen men op te tornen
had, er was hier geen sterke traditie te overwinnen; het fransche pseudo-klassicisme
dat elders in eenigerlei vorm omver geworpen moest worden, heeft hier geen vasten
wortel geschoten. Ook omdat er ten onzent zoo weinig neer te halen viel, ontwikkelde
zich geen kracht om iets stevigs op te bouwen. De ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’
kwijnen langzaam dood, zonder dat ‘de Gids’ erin slaagt de nederlandsche belletrie
tot een bloeiend leven te brengen; en de overmoedige littéraire samenzweringskringen
elders, de ‘cénacles’ der jonge fransche romantici vinden hier hun bezadigd pendant
in het belletristisch-protestantsche kransje ter pastorie van dominee Hazebroek te
Heilo. Het protestantisme dan ook, in verband met het gedurende de belgische
troebelen ontwaakte nationalisme, schenkt, in den historischen roman van mejuffrouw
Toussaint, eigen kracht en oorspronkelijkheid enkel aan deze navolging van de vele
genres der romantiek; uit gelijke oorzaak zal de coryphee der slappe imitatie, de naar
eigen getuigenis ‘van roof en diefstal’ levende Jakob van Lennep erin slagen de
romantische ‘couleur locale’ te bereiken in ‘Ferdinand Huyck’ den roman der
achttiende eeuw, waarvan het leven der lagere en hoogere burgerij hier nog
doortrokken is. Het meest markante overigens van de hollandsche romantiek krijgt
geen vat op het lezende publiek: de sentimenteele bulderbast Bilderdijk, voorlooper
van het genre, wordt officieel gerespekteerd maar weinig gelezen; een kwarteeuw
later kan Huet zonder tegengesproken te worden in een redaktievergadering van ‘de
Gids’ beweren, dat zijn collega's zelfs hem eigenlijk niet kennen. Potgieter noch
Mevrouw Bosboom worden populair en
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men zal op denzelfden Huet moeten wachten om de onverwoestbare reputatie van
Jakob Cats eindelijk voorgoed te ondermijnen. Begrepen en bemind, veeleer dan de
romantiek, wordt een zich bij den volksgeest aansluitend, duidelijk geschreven en
christelijk getint, huiselijk, gemoedelijk-satirisch soms en altijd gelijkvloersch
realisme. In de jeugd van den jongen Dekker is Tollens de groote man en in zijn trant
zijn ook de eerste gedichten van den kleinen amsterdamschen kantoorklerk
geschreven. Men beschouwe hem op dien leeftijd niet als een bijzonderen uitvlieger
anders dan van aanleg. Hij is zestien jaar wanneer ‘de Gids’ wordt opgericht en kan
achttien worden zonder naar eigen getuigenis iets te begrijpen van de beteekenis der
jonge litteratoren als Potgieter en Bakhuizen van den Brink. Hij is, ook letterkundig,
niet meer dan een belofte, waarvan de vervulling te minder kans bood iets groots te
brengen, daar het geringe zoo spoedig onder zijn bereik viel. De domineerende trek
van zijn karakter is eerzucht, zijn vroeg verworven stylistische vaardigheid was een
gevaarlijke verlokking om te streven naar de direkte succesjes, die haar een snelle
maar weinig vruchtbare bevrediging boden. Zijn kleine talent was, in een milieu dat
geen hooge eischen stelde, eer een beletsel dan een waarborg voor de vorming van
een grooter. Gemakkelijk te bereiken, verweekende ijdelheidsbevrediging dreigde
te verhinderen, dat zijn ambitie zich vergrootte en verhardde tot den trots die de
hooge romantiek in hare adepten vergt. Het mindere op dit andere terrein te
gemakkelijk bereikend, liep hij gevaar dat het meerdere hem ontging. *
De familie, die de kaart van het land kende, besloot dat de ‘uitmiddelpuntige’
jongeling zijn geluk in de Oost zou beproeven. Voor de ontwikkeling van zijn
eigenaardigheden, voor den groei van zijn bijzondere individualiteit is deze
verplaatsing uit de benauwende hollandsche sfeer een onmisbare en beslissende
faktor geweest. Van uit de beknelling tusschen de starre conventies en de verouderde
tradities van het fossiel geworden hollandsche bestaan kwam hij hier in een breeder
leven van grooter verhoudingen en ruimer opvattingen... De verandering op zichzelve
als middel om zich te verfrisschen en te vernieuwen heeft hij sedert, totdat hij op
jaren kwam, in eere gehouden en, waar zijn middelen het toelieten, bewust in praktijk
gebracht. En hijzelf, de individualist bij uitnemendheid, heeft later haar heilzamen
invloed op de persoonlijke vrijheid en oorspronkelijkheid aardig in beeld gebracht.
Herinnert ge u de aankomst van de familie Havelaar in den te nauwen reiswagen op
de grens van de residentie Lebak?
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‘...Nagenoeg als de arme Sauriers uit de voorwereld, die door lang wachten
ten laatste een integreerend deel uitmaken van de klei, waarin ze
aanvankelijk niet gekomen waren met het doel van daarin te blijven, heeft
er ook bij reizigers, die wat nauw opeengedrukt en in gedwongen houding
gezeten hebben in één reiswagen iets plaats, wat ik voorstel “assimilatie”
te noemen. Men weet eindelijk niet juist meer waar het lederen kussen
ophoudt en waar de ikheid aanvangt; ja, ik ben niet vreemd aan het
denkbeeld, dat men in zulk een wagen kiespijn of kramp hebben kan, die
men voor mot in het laken aanziet en omgekeerd.
...Ik heb mij zelven dikwijls afgevraagd of niet vele dwalingen, die onder
ons kracht van wet hebben, veel “scheefheden”, die wij voor “regt” houden,
daaruit voortvloeyen, dat men te lang in één gezelschap in één reiswagen
heeft gezeten.
...Ik houd het voor goed van tijd tot tijd eens te wisselen van wagens,
zitplaats en medereizigers...’
Inderdaad, het beeld is van ruimer toepassing dan op den beroemden assistent-resident
van Lebak alleen. En het ontbreekt ons in ons eigen, aan originaliteit niet overrijke
land, niet aan dergelijke ‘mutaties’, die overeenkomstig aan de botanische, in de
hand gewerkt of veroorzaakt zijn door een tijdelijke verplanting in een anderen
bodem. Hebben de meest markante figuren uit Dekkers eigen tijd hun betrekkelijke
zelfstandigheid en oorspronkelijkheid niet verkregen, of versterkt door een verblijf
in den vreemde? Niet door een vacantiereis, zooals sedert de Renaissance, bemiddelde
jongelieden vooral naar Italië deden, als plezierreizigers die innerlijk vreemd en zelfs
een beetje supérieur tegenover het uitheemsche zich bleven gevoelen, gereed en
geschikt om bij hunne terugkomst de welgevestigde notabiliteit van hun oudeheer
over te nemen; maar door een naar den eisch hunner broodwinning en den drang van
hun geestelijken aanleg zich inleven in het onbekende, het zich althans gedeeltelijk
en tijdelijk uitleven uit het inheemsche milieu, Heeft het Potgieter en Bakhuizen niet
gebaat, dat zij eenige jaren het vaderlandsche stof van hun voeten hebben geschud?
Is Huet, die trouwens geestelijk altijd met één been in een fransch milieu stond, er
niet op vooruitgegaan in oorspronkelijk oordeel door tijdig ook het andere op te
nemen en de nederlandsche zaken van uit de verte te bezien? Heeft van een ouder
geslacht Bilderdijk zijn hoekigheid niet gescherpt door zijn ballingschap? Geldt op
algemeener terrein niet dezelfde regel voor de twee sterkste politieke figuren uit
Douwes Dekkers tijd, Thorbecke en koning Willem de Eerste? Zijn, onder hunne
politieke voorgangers, de meest doortastende hervormers niet te zoeken onder de
réfugiés - Daendels behoorde er toe - die in 1795 met Pichegru naar Holland
terugkeerden? En waren de energieke grondleggers van de economische en politieke
grootheid der Zeven Provinciën niet te zoeken onder de ‘oude Geuzen’ die na hun
gedwongen verblijf
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te Embden en elders, in 1578 naar Amsterdam terugkeerden?1)
Nu was het evenwel, sedert zij de koloniale macht der oude republiek vestigde,
juist ‘de Oost’ geweest, waarheen de verplaatsing veeleer als domper en afleider dan
als prikkel voor durf en oospronkelijkheid werd gebezigd. Vertrek naar ‘de Oost nadat ‘de West’ reeds in de tweede helft der zeventiende eeuw was uitgeschakeld beteekende vanouds het beproefde middel, niet om het buitengewone aan te kweeken,
maar om het abnormale zoo goed mogelijk tot normale kapitalistische resultaten te
brengen en in het ergste geval onschadelijk te maken. Sedert een paar eeuwen bestond
er tusschen het moederland en de koloniën een verkeer, waarvan de gegevens slechts
ten deele tot uitdrukking kwamen in de handelsbalans; rekening werd daarin gehouden
met wat hier aan exotische produkten werd ingevoerd, maar onverantwoord bleef de
zeer belangrijke post van wat daarheen aan inheemsche produkten van ongewonen
aard werd geëxporteerd. Wat onder de jongere leden der groote en kleine bourgeoisie
niet deugen wilde, wat uit den band sprong, wat rebelleerde tegen de beproefde zeden,
wat zich niet voegen wilde in het gewone gareel, men was gewoon het door afvoer
naar de Oost zich van den hals te schuiven. Wat hier mislukte en verliep zoowel als
wat voor zijn ondernemingsgeest hier geen uitzicht vond of met ongebruikelijke
snelheid wilde slagen; wat bewezen had minderwaardig te zijn evenzeer als wat de
gelegenheid miste zich meerderwaardig te toonen - het zocht in de Oost het terrein
der ruimer begrensde mogelijkheid om een échec te herstellen of te ontgaan. Zoo
werd de regel der middelmaat hier gehandhaafd door de verwijdering der ongeregelde
geesten; maar tevens daalde langzamerhand het gemiddelde hier te lande, mede door
het verlies van wat aan den goeden kant buiten het gemiddelde viel. In engere
economische beteekenis werd op deze wijze een belangrijk deel der karige energie
aan de ontwikkeling van het moederland onttrokken, zonder aan die van de koloniën
ten goede te komen anders dan door de uitbreiding slechts van het bestaande stelsel
van ruwe handelskapitalistische uitbuiting en roofbouw. Maar in algemeeneren zin
werden op deze wijze de onmisbare gistingselementen aan de nederlandsche kultuur
onttrokken en ontsnapte door de koloniale veiligheidsklep een nuttig deel der voor
den vooruitgang onontbeerlijke krachten. Is de algemeene stagnatie en inzinking
sedert het laatste gedeelte der zeventiende eeuw

1) De meest ondernemende gangmakers van den ekonomischen bloei der oude Republiek waren
drie, van milieu veranderde kooplieden: Usselinkx, le Maire en de Moucheron.
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niet mede aan dit ontgistingsproces toe te schrijven? Ook voor andere koloniseerende
landen, Frankrijk en Engeland, mag deze faktor van beteekenis zijn geweest, maar
partieel onbelangrijker, kon zij tegenover het ongelijk rijkere, inwendige politieke
en geestelijke leven den doorslag niet geven; wat daar aan den overvloed onttrokken
werd, ging hier van een armoedje af. Het cultuurstelsel in de negentiende eeuw mocht
in zooverre den toestand verbeteren, dat het tegen het afvloeien van den
ondernemingsgeest een dam opwierp, het kortwiekte door de uitbreiding der
bureaukratie tegelijkertijd den geest van zelfstandigheid en initiatief. - Wat overigens
van uit de ruimere koloniale omgeving in het kleine moederland later terugkeerde
mocht zich onderscheiden door zekere onafhankelijkheid van oordeel, het miste de
lust en de kracht om anders dan door een dadenloos gemor tegen de enge, inheemsche
verhoudingen te rebelleeren. Mislukt of geslaagd, gebroken of zelfgenoegzaam, was
het in 't algemeen uitgegist, zoo niet afgeleefd; lichamelijk verzwakt of geknakt
veelal, was het in elk geval in de vroegere, ongekultiveerde koloniale omgeving
geestelijk onrijp gebleven. Het placht zich niet meer warm te maken en de kleumsche
misnoegdheid van den brommenden oudgast was de beste romantiek waarop de
litteratuur te hopen, zoowel als de ergste oppositie, waarvoor de nederlandsche
sleurgeest te vreezen had.
Eduard Douwes Dekker zou minder gemakkelijk te temmen vallen; arm en
eerzuchtig vertrokken zou hij, eerzuchtig en arm gebleven, terugkeeren in de volle
kracht van zijn leven en in den rijken bloei van zijn gaven, zich verongelijkt voelend
en opstandig. In den winter van '38, op bijna negentienjarigen leeftijd, werd hij met
de ‘Dorothea’ naar Batavia overgebracht; gezagvoerder, zijn vader, de zeekapitein,
stuurman zijn oudere broer Jan - die er een bijzondere slag van had hem op zijn zeer
te trappen:
...‘Het gebeurde eens - vertelt de uitgeefster der “Brieven” - dat deze
hem taquineerde, omdat hij, die als passagier de reis meemaakte, niet eens
kon doen, wat die kleine scheepsjongen wèl kon, namelijk in de mast
klimmen.
Dit prikkelde Eduard en hij klom in de mast, tot boven in 't topje. En dat,
ofschoon hij zeer gevoelig is, voor duizeligheid. Toen hij weer beneden
kwam, was Jan niet op het dek; maar de andere stuurman, van Leeuwen,
zeide hem dat Jan kwaad was geworden en zoo bleek als een doek...’
Het is de tegenhanger van het tooneeltje bij de Hoogesluis; het is hetzelfde of hij
omlaag klimt om in de achting van anderen te stijgen of met levensgevaar omhoog
om niet in de eigene te dalen... Het herinnert levendig aan een overeenkomstig
bravoure-stukje van den jongen Henry Beyle, zijn ouderen tijdgenoot, bij gelegenheid,
dat deze, evenals hij op het punt om losgelaten te worden uit de
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kooi van zijn benauwde jeugd, onder toezicht van een cavaleriekapitein, in 't gevolg
der legers van Napoleon, den Sint Bernard overtrekt. Zij komen, waar de weg over
een soort platform gaat onder het bereik der kanonnen van een vijandelijk fort aan
de overzijde van het enge bergdal; de mentor verdenkt zijn pupil van weifeling
tegenover dit eerste gevaar:
‘Ne voilà-t-il pas mon bougre qui a dejà peur!’ me dit le capitaine avec
humeur.
Ce mot fut comme le chant du coq pour Saint-Pierre. Je rêvai - je
m'approchai au bord de la plate-forme pour être plus exposé, et quand il
continua la route, je trainai quelques minutes pour montrer mon courage...1)
Zoo waren ze, de jongelui, die als toekomstige romantici, in de eerste plaats hun
zelfachting hoog hielden en hun individualiteit tot gelding brachten; en zóó, in zulk
een uitdagende houding, met zulk een air de bravade, verzinnebeelden zij hun
toekomstige positie in de litteratuur. Zie hem, den jongen landrot, duizelig maar in
zijn gekrenkte eerzucht gewroken, boven in de mast van de ‘Dorothea’ als het beeld
van ‘den hoogmoed: de moed om hoog te staan’.
(Okt. '19)

1) STENDHAL, Vie de Henri Brûlard, pag. 289.
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II. Eerste Indische jaren. De ‘Jongelingsdroomen’
Dekker vond in de Oost een gunstig terrein en op dit terrein de passende lotgevallen
om zijn romantischen aanleg tot ontwikkeling te brengen. - Het was bij zijn
overplaatsing geweest: erop of eronder; te Amsterdam was het op de latijnsche school
niet gegaan en was hij in ‘den handel’ mislukt, hier te Batavia bij de Algemeene
Rekenkamer onder dak gebracht, ging het eindelijk en maakte hij spoedig promotie.
Het kleinsteedsche ambtenaarsleven verschafte hem natuurlijk weinig middelen voor
hoogere kultuur, maar het ontsloeg hem althans van vele belemmeringen voor de
ontplooiing van zijn persoonlijkheid; hij zat hier minder onder de plak en genoot
meer waardeering. Onder zijn collega's wordt hij populair of gevreesd om zijn
geestigheid en zijn scherpe tong; bij zijn chefs geacht om zijn intelligentie en zijn
bruikbaarheid en ontzien ondanks zijn kleine vergrijpen en onregelmatigheden. Zijn
levenswijze, naar wat wij over hem vernemen, houdt het midden tusschen de saaie
oppassendheid, die vroeger van hem werd gevergd en de losbolligheid, die meer met
zijn neigingen strookte, maar waartoe de middelen hem ontbraken; hij leeft hier
eenigszins studentikoos, ook voorzoover hij reeds begint met wat zijn gewoonte zal
worden: ze te overschrijden. Maar zijn uitzichten zijn zooveel beter dan vroeger, wat
het materieele; en de uitzichten zijn hier zooveel ruimer, wat het geestelijke betreft.
Zijn nieuwe omgeving is in 't algemeen voldoende vrij van vooroordeelen om zijn
betrekkelijke superioriteit te erkennen en genoegzaam ontbloot van eigen verdienste
om zijn eigendunk te doen wassen. Wie hem in dit opzicht te na komt tracht hij met
zijn felle woord of zijn bitsche daad den mond te snoeren. Jan, zijn oudere broer, die
hem soms zijn meerderheid wil doen gevoelen - wat hem te hinderlijker is, omdat
hij, blijkens zijn latere brieven aan zijn eerste verloofde, haar moet erkennen; zijn
intimus van wien hij geringschatting het minst verdraagt, blijft zijn speciale wrijfpaal.
‘Eens’ aldus vertelt zijn weduwe naar een verhaal uit zijn eigen mond, eens nog niet lang in Indië zijnde, zeilde hij met zijn broeder op de zee
van Batavia. Jan was de man en Eduard ging mee. Het bootje schepte bijna
water en Jan, die een zeeman was had allerlei praats dat de ander moest
oppassen om niet over bood te vallen enz. ‘Zanik niet zoo, of ik gooi me
expres in 't water’, zei Eduard. - ‘Dat zal je wel laten, 't is hier vol haaien!’
- Op dit woord wierp Eduard zich over boord. Het bootje zeilde snel en
was hem dus in een oogenblik een heel eind vooruit. Jan keerde terug om
hem op te nemen maar het omzetten van zeilen gaat zoo snel niet. Eduard
was dus een heelen tijd in 't water. Zoodra
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hij was opgenomen in de boot, begon Jan uit te varen over zijn
roekeloosheid. Daarop wierp Eduard zich voor de tweede maal in 't water.
- Toen Jan hem nu voor de tweede maal had opgenomen, zeide deze geen
woord meer. Zijn zelfbewustheid zou spoedig op zwaarder, zij het dan minder avontuurlijke
proeven worden gesteld. Hij was niet alleen in volle geestelijke, maar ook lichamelijke
ontwikkeling en kon zijn noodlot niet ontgaan: hij werd zwaar verliefd. Het moest
honderd tegen een een ongeval blijken, want van de honderd huwbare, hollandsche
jongedochters in de Oost was er waarschijnlijk niet een, die voor hem, den
heethoofdigen en eigenzinnigen jonkman paste of pasklaar te maken viel. Mej.
Caroline Versteegh was den verzenmakenden vrijer blijkbaar welgezind, maar
burgerlijk-verstandig en fatsoenlijk-gereserveerd, ‘dor’ en ‘ordinair’ zooals hij later
oordeelde; en haar vader, solide en omzichtig, den eenigszins ongeregelden pretendent
weinig genegen. Er was, voor een huwelijk, bovendien nog dit ernstige bezwaar, dat
het meisje tot de katholieke kerk behoorde en dat van Dekker, de zoon uit het streng
menniste gezin, als eerste voorwaarde voor een verloving, moest worden gevergd,
over te gaan tot hetzelfde geloof. - Hij raakte hier opnieuw slaags met de gemiddelde
burgerlijke degelijkheid, waarmee hij het nu eenmaal niet vinden kon; en liep gevaar
om overeenkomstige pekelzonden onder dezelfde lastige curateele te komen, die
hem vroeger ‘onhandelbaar’ had gemaakt. Hij werd beschuldigd zijn schutterlijke
plichten te verwaarloozen, te veel geld stuk te slaan met biljarten en wedden, te veel
klappen uit te deelen en voor velen onuitstaanbaar hooghartig te zijn. Ongetwijfeld
heeft hij gepoogd zich te beteren, maar er bleef nog zooveel op zijn kerfstok staan,
dat de heer Versteegh zwarigheid bleef maken; en het officieuse slot van de
liefdeshistorie was, dat Dekker, de réprimandes moede, hem op een goeden dag met
een: ‘Loop met je dochter naar de maan!’ den rug toekeerde. Het volgende oogenblik
mocht hij er berouw van hebben en er tranen over storten, - wat gebeurd was, was
gebeurd. - Hij was wel geschikt om groote, ongewone dingen te beproeven, maar
niet om stiptelijk al zijn ‘naastbijliggende plichtjes’ te vervullen. Zijn eigenaardigheid
was en het kenmerk van zijn romantiek zou worden, onder of boven de gebruikelijke
braafheid te zijn. Haaien zou hij met genoegen voor Caroline getrotseerd hebben,
maar geduldige zelfdressuur, angstvallige zelfbewaking om niet buiten de platgetreden
paden der gemiddelde correctheid te treden was hem onmogelijk. Roomsch was hij
intusschen voor haar geworden...
Het was zijn eerste groote excentriciteit. Dat hij zich tot dezen

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

21
stap liet overhalen, is te opmerkelijker, omdat hij kort te voren uit nauwgezetheid er
niet toe had kunnen besluiten zich in aansluiting bij het ouderlijk geloof, als mennist
te laten doopen. Zijn eigen opgaven omtrent zijn religieuze voorgeschiedenis zijn
zooal niet tegenstrijdig dan toch uiteenloopend. In zijn latere brieven aan Huet komt
de mededeeling voor, dat hij geloovig aannam wat moeder en dominee hem
verzekerden; en zijn vroegere aan ‘Tine’, een paar jaar na zijn roomschwording
geschreven, bevestigen eenerzijds zijn onkritische meegaandheid ten opzichte van
de geloofsartikelen waarvan Ds. Doyer hem de beteekenis uiteenzette, maar tevens
memoreert hij een heftig meeningsverschil met zijn vriendje Bram van der Hoeven
naar aanleiding eener preek van diens vader, den professor van het Doopsgezinde
Seminarium - een blijk van zijn kritische neigingen, waarmee de weigering tot of
het uitstel van zijn doop harmonieert. Misschien geldt zijn onzelfstandigheid der
vroegeren en het ontwaken van zijn kenmerkend onderzoekenden geest den lateren
tijd van zijn jeugd... Een dergelijke kritische zelfstandigheid in geloofszaken strookte
overigens met den geest van tijd en plaats. Nadat in de tweede helft der achttiende
eeuw het religieuze geharrewar, het eindelooze gekrieuw tusschen en in de
protestantsche sekten overstemd en tot zwijgen gebracht was door de troebelen
betreffende de staatsinrichting der Zeven Provinciën, nadat het in den revolutietijd
vrijwel was vergeten, begint in den loop der dertiger jaren als blijk van nationale
herleving het geloofsonderzoek ten onzent zich weer te roeren. Het was voor de
burgerij, en in 't bijzonder voor de kleine, waartoe Dekker behoorde, het eenige
terrein, waarop zij voldoening kon vinden voor de hoogere dan hare dagelijksche
behoeften, buiten den engen kring van haar eentonige huiselijke zorgjes, haar
eenvormige beroepswederwaardigheden en het weinig afwisselende gemengde nieuws
van hare naaste omgeving; de speciale bepalingen, instellingen en gebruiken van het
geloof vormden de eenige materie ten opzichte waarvan zij hare fijnere kritische
gaven kon ontplooien en haar diepere individualiteit uitleven. Onderwerpen van
hooger natuur, onder de kunst ressorteerende, of van algemeener beteekenis, als de
politiek, lagen buiten den gevoelskring of werden gehouden buiten het gezichtsveld
van de breedere lagen der burgerij; eerst nu, tegen de jaren veertig, trekt de groote
de stoute schoenen aan en waagt het, geprikkeld door de fiscale gevolgen der belgische
troebelen, er zich mee te bemoeien; eerst nu, maar onder de belangstelling van een
uiterst beperkten kring, beproeven enkele jongelieden een zelfstandige navolging
der nieuwe kunstrichtingen
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in het buitenland. Voor de gemiddelde menschen in Nederland omvatte het kerkelijk
leven, de preek, het kerkgezang, het orgel, het treffendste wat zij van de kunst konden
genieten en tevens met zijn verschillende richtingen en hare individueele vertolkers,
met zijn eigen tradities en zijn bijzondere hierarchie, met zijn waardigheden en zijn
verplichtingen, het speciale, engbegrensde terrein, dat hun van de politiek werd
gelaten. Het was de voornaamste vorm van maatschappelijk leven; en alle door
ongecontroleerde en onbegrepen sociale faktoren, door staatkundige of economische
wijzigingen en verschuivingen opgewekte onrust of ongedurigheid zocht, bij gebrek
aan een anderen uitweg, hierin haar veiligheidsklep, uitte zich in verhoogd kerkelijk
leven, verscherpte kritiek op bijzondere instellingen en begrippen,
hervormingspogingen in de oude of stichting van nieuwe sekten, vermeerderde
mutaties in de verschillende genootschappen. Maar een en ander speelde zich bij
voorkeur, zoo niet bij uitsluiting af als uiting van het vrije onderzoek en de
geoorloofde kritiek binnen de grenzen der meestomvattende religieuze strooming,
die zelve uit den drang naar persoonlijke verzelfstandiging ontsprongen, de traditie
daarvan nog handhaafde. Gevallen van overlooping tusschen de hoofdgodsdiensten
kwamen uiterst zelden voor; het overspringen van de diepe klove, die ze scheidde,
vergde een exceptioneele stoutheid van persoonlijk denken niet alleen maar tevens
een buitengewone mate van maatschappelijken moed; welk een sensatie wekte niet
de bekeering van da Costa! En zoo zij al voorkwamen dan was het in de door hem
ingeslagen richting, van het joodsche of het katholieke naar het protestantsche geloof
in een zijner vele en voor allerlei gemoedstoestand en geestesgesteldheid pasklare
vormen; om deze algemeene reden allereerst, dat het resultaat van het persoonlijke
religieuze initiatief niet dan bij hooge uitzondering kon leiden tot aansluiting bij een
der oudere godsdiensten, die hem meer dan de jongere uitsloten; om deze bijzondere
bovendien, dat zij ondanks hun wettelijke emancipatie - in 1795 - nog altijd in den
reuk van maatschappelijke minderheid stonden; de wet had de zeden nog niet kunnen
ondermijnen. Het katholicisme, ten overvloede, deelde juist in deze dagen in de
impopulariteit der opstandige Belgen, het gold door de tijdsomstandigheden, die een
eeuwenoude traditie bevestigden, tegenover het vaderlandsche geloof als een
anti-patriottisch bijgeloof. Naar zulk een geloof te verhuizen werd niet enkel gegispt
als een bekeering, het werd veroordeeld als een desertie; het was een vergooien van
zijn kerkelijk niet minder dan van zijn maatschappelijk fatsoen, een zich
encanailleeren met een minderen, een zich
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aansluiten bij den vijandigen geloofs-stand. De protestantsch-romantische litteratuur
van Jakob van Lennep en mej. Toussaint zou weldra dit vijandige gevoel
verlevendigen, de April-beweging van een dozijn jaren later er de hartstochtelijke
blijken van leveren... En tot dit zoo veelzijdig ‘onbehoorlijke’ en zelfs ongeoorloofde
geloof, waarvan inhoud en beteekenis schenen in te druischen tegen zijn vooralsnog
vaderlandslievende gevoelens en zijn reeds kritischen geest, liet Eduard Douwes
Dekker zich plotseling bekeeren. Waarom? Hij heeft er zelf later verwonderd over
gestaan en is er zelfs verlegen mee geweest. Hij had zooveel respekt voor de
organisatie van het katholicisme, heeft men verondersteld; hij sympathiseerde zoo
met de Roomschen, met hun eenvoud en naiveteit, heeft men beweerd: zie zijn
‘Femke’ en zijn ‘vrouw Claus’ en zijn ‘pater Jansen’, en misschien ook zijn ‘generaal
Cleerens’ en zijn ‘madame Colineau’; hij heeft waarschijnlijk in een vlaag van sterke
vermoeidheid behoefte gevoeld aan het absolutisme, en hij is tegelijkertijd in
aanraking gekomen met een sympathieken priester, pater Scholten, vermoedt zijn
neef Swart Abrahamsz, die blijkbaar zijn eerste ingrijpende liefdesavontuur niet heeft
gekend... Dekker heeft eenvoudig gehandeld in een vlaag van sterke verliefdheid en
alleen behoefte gevoeld aan Caroline; hij is bekeerd niet door haar, of iemand en iets
anders, maar door zich zelven en om haar. Het was ‘l'amour passion’, waarschijnlijk.
Zij kwam hem voor ‘als een heilige’ schrijft hij later aan ‘Tine’. ‘Waarlijk, ik
huichelde niet, toen ik roomsch werd, ik meende werkelijk op dat oogenblik, dat
hare godsdienst de schoonste was’... Den 28sten Aug. '41, ‘sub nomine Augustini’
werd hij na volledige biecht in het kerkgenootschap van zijne heilige opgenomen.
Het was het eerste groote blijk van zijn excentriciteit, voor het botvieren van zijn
hartstocht de publieke opinie te trotseeren. Er mee te breken althans: wij zijn nog
aan het begin van de épopée. En dit begin is nog weifelend: op uitdrukkelijk verzoek
van onzen held kreeg de plechtigheid haar beslag ‘des morgens om zes uur om geen
opzien te verwekken’...
*
Hij werd spoedig daarna, op zijn wensch, verplaatst naar een buitenpost; bevorderd
tot controleur tweede klasse te Natal. Op de reis er heen lijdt hij, blijkens een optelling,
eenige jaren aan ‘Tine’ verstrekt, van zijn doorgestane avonturen - zijn groote
liefdesavontuur niet meegerekend - ‘schipbreuk’, maar niet zoo onherstelbaar of hij
komt behouden aan wal; er begint reeds een byroniaansche draad te loopen door zijn
lotgevallen. In weldadige tegenstelling tot zijn heftige moreele en physieke
bewogenheden
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ziet hij zich hier verplaatst in een milieu van bijna volstrekte rust en eenzaamheid.
Zijn standplaats is een vervallen kustdorpje, zijn vredige ambtelijke roeping de kultuur
van peper en rottan te bevorderen; er zijn een paar soldaten tot zijn bescherming en
een klerk tot zijn assistentie; zijn conversatie is beperkt tot die met den eenigen
Europeaan, van de Pool, de kommandant van het fort ‘Marlborough’ in de nabijheid
- tenzij men die mocht mederekenen met Si Oepi Keteh, de kleine inlandsche ‘freule’
met wie hij gaat samenleven: ‘zijn eerste vrouw’ zooals zijn weduwe mededeelt.
‘Die afzondering noopte tot in zich keeren en nadenken. Multatuli heeft mij
menigmaal gezegd, dat hij zich in Natal bewust is geworden’.
Waarvan had hij zich in deze ledige omgeving ‘bewust’ kunnen worden in sterker
mate dan tot dusver en in scherper beeld, dan van zijn hevigste verlangens; van zijn
eerzucht, die onbevredigd en van zijn liefde, die mislukt was? Van zijn eerzucht
vooral, geprikkeld, als zij weldra wordt door de tijding, dat Caroline, enkele maanden
slechts nadat hij haar heeft verloren, met een ander in 't huwelijk is getreden; was
haar te moeten missen hem een zware teleurstelling geweest, dat zij zich zoo spoedig
aan een ander gaf of liet geven moest hem krenken als een grievend échec: hij is er,
volgens zijn zeer concrete opgave gedurende veertig dagen ‘krankzinnig’ van, ‘buiten
zijn verstand’. Is deze toekomst definitief voor hem afgesloten, met te grooter
onstuimigheid zoekt hij revanche in de andere richting: de wereldsche carrière. Hij
is binnen enkele jaren van een opgeschoten knaap, die de laan uit moest wegens zijn
onbruikbaarheid, gewassen tot een om zijn kunde en handigheid gewaardeerd
ambtenaar; van kantoorjongen geproklameerd tot bestuurder met
heerschersbevoegdheden van een klein oostersch rijk; de carrière die aanvankelijk
slechts een broodwinning beloofde op te leveren, blijkt de belofte te bevatten van
den roem, van de grootheid, die hij zich in zijn vage, kinderlijke eerzuchtsdroomen
heeft voorgespiegeld. Maar zijn eerzucht is zoo sterk, dat zij oogenblikkelijke
voldoening eischt; en hij zoekt deze haastige bevrediging door haar buiten zich te
plaatsen, haar te objectiveeren in een beeld waarin hij zichzelven kan bewonderen,
in een toekomstphantasie, die hem kan troosten over het onbevredigende heden. In
zijn felbewogen eenzaamheid gaat hij zich in zichzelven verdiepen om er voor zijn
verheffing de bouwstoffen te verzamelen, die hij vooralsnog buiten zichzelven te
zeer ontbeert. Een gefingeerd dagboek dient hem tot litterair kader voor zijn
ambitieuze zelfanalyse; reeds op zijn vijftiende jaar is hij er een begonnen,
waarschijnlijk meer
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de mode volgend dan een behoefte vervullend. Nu hervat hij dit procédé, niet om op
te teekenen wat hem oppervlakkig bewust wordt, maar als hulpmiddel voor de diepere
bewustwording van wat hij is, wat hij wil en wat hij meent te kunnen.
*
De fiktie, waaronder de jonge man de toekomst ondervraagt is vervat in de ‘losse
bladen uit het dagboek van een oud man’, die op het verleden terugziet. Zij bestaan
uit twee deelen. Het eerste is een kleine, sentimenteele beschouwing over het schoone
van de zelfopoffering; een jongetje dat geoordeeld wordt het ‘hoogste geluk’ te
hebben gevonden door te verdrinken bij gelegenheid van zijn poging een broertje
uit een wak te redden. Het vertegenwoordigt bij uitnemendheid het larmoyante genre,
waaraan Dekker ook later nog zou offeren: een eenigszins veredelde reflex van zijn
jeugdige Gloriosolektuur. Geschreven te Batavia is het een bewijs, hoe dicht hij hier
in gedachten nog bij zijn amsterdamsch verleden staat en tevens een blijk der grootte
van den sprong, die zijn ontwikkeling van hier tot Natal maakt; van den snellen groei
zijner persoonlijkheid van deze kinderlijke phantasie uit tot de ‘jongelingsdroomen’
van den gefingeerden ‘vader Anton’, tijdens de bataafsche republiek op gelijken
leeftijd naar de Oost vertrokken ambtenaar, dien hij zijn eigen eerzuchtige
bespiegelingen toedicht...
‘Voldoe ik aan mijne bestemming? Wat is mijne bestemming? Hebben de
droomen van grootheid die mijne kindsche jaren kenmerkten, gelogen?
Ben ik klein, nietig, verachtelijk als zij die zich menschen noemen? Zoo
neen, ben ik op mijn plaats daar waar vroeger een ander stond, waar na
mij weder een ander staan zal? Voegt mij niet een standpunt voor anderen
onbereikbaar? Als kind wilde ik heer van kinderen zijn, en ik moest het
wezen. De vervulling alleen van dien wensch konde beantwoorden aan de
stoutheid waaruit de begeerte derzelver oorsprong nam. Als jongeling ben
ik gelijk aan of minder dan anderen; wat zal ik met de jaren wegzinkende,
als man onder mannen zijn? Of eischt men van mij, dat ik de tragen loop
der gebeurtenissen volgende, zwoegende trap voor trap opklimme, en van
tijdruimte wacht, wat in één oogenblik de vrucht van een vasten wil en
het genie wezen kan? God beware mij! Liever niet klimmen dan zóó, liever
met geestkracht de begeerte naar het allerhoogste onderdrukt, dan die
begeerte afhankelijk te maken van den breidel die de maatschappelijke
instellingen onzer dagen der individuële eerzucht in den mond leggen.
Wat ontbreekt mij om de trappen over te slaan en opeens het hoogste te
grijpen?
Bonaparte is groot. Waardoor?’...
Nietwaar! - de toon past bij den inhoud. De jongeling drukt in eenige
kort-aangebonden zinnetjes zijn ongeduld uit van te slagen, zijn vrees van te zullen
mislukken; maar zóó dat er alvast eenige kans van succes in steekt voor zijn litteraire
carrière als hij in zijn ambtelijke mocht falen...
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‘...Bonaparte is groot. Waardoor? Bonaparte is krijgsman, diplomaat; hij
heeft kennis van zaken en wat meer zegt: hij kent menschen. Bonaparte
heeft een vasten wil; hij vond bij dit alles de omstandigheden... Laat ik
zien wat ik bezit, wat ik mis. Ik bezit niets van dat alles’...
De opmerking schijnt de deur dicht te doen voor alle verwachtingen op den
buitengewonen loopbaan dien hij zich wenscht voor te spiegelen. Dekker wijst hier
op een zwak, dat hij nimmer zal weten te verhelpen: de omstandigheden niet en de
hier door hem onderstreepte menschen nog minder voldoende te kennen. Hij
vergemakkelijkt zich alvast den opbouw zijner luchtkasteelen door de ‘menschen’
te laten schieten en tracht te onderzoeken, hoe hij het met de ‘omstandigheden’ klaar
zal spelen. En het ontbreekt in dit opzicht niet geheel aan troostrijke overwegingen:
‘Er was een tijd dat ook B. niets van dit alles bezat; de vraag is wanneer
hij zich het ontbrekende eigen maakte, óf: vóór dat de omstandigheden
die hij naderhand benuttigde geboren waren, óf naderhand, toen hij, de
omstandigheden vindende, begreep dat hij zóó moest zijn, om zóó te
kunnen slagen? Vóór den 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 was geweest.
Wee de vesting die begint zich in staat van verdediging te stellen als de
vijand nabij is. Wee het genie dat zich zijner bewust wordt, dan eerst als
de omstandigheden een genie vorderen. Het gaat verloren!
Hoe bewijst gij uw stelling, Montesquieu als gij zegt: l'homme ne manque
jamais aux circonstances?’...
De jonge Dekker onderneemt hier zijn front-aanval op den ouden socioloog en
tracht hem letterwijs te maken omtrent de moeilijke kwestie der verhouding tusschen
‘het genie’ en ‘de omstandigheden’. Van meer belang intusschen dan wat hij dezen
leert over Napoleon is voor ons wat wij daaruit leeren over hem zelven. Opmerkelijk
is, dat hij geen kleinere dan deze groote figuur tot voorbeeld, tot steun, tot waarborg
voor zijn eigen toekomstige grootheid kiest. Maar welbezien volgt hij daarmede meer
een mode dan dat hij zijn gewilde oorspronkelijkheid er door staaft. In '42, wanneer
hij deze beschouwingen neerschrijft, is de vergoding van Napoleon in volle fleur;
twee jaar tevoren is zijn stoffelijk overschot van Longwood afgehaald en in den
Dôme des Invalides bijgezet - blijk zoowel als nieuwe bron van de populariteit zijner
figuur, die de belichaming wordt van het protest tegen den hand over hand
toenemenden burgermansgeest onder de regeering van Louis Philippe. In de politiek
wordt zijn roemrijke naam het gemeenschappelijke wachtwoord van de partijen der
oppositie, van republikeinen zoowel als van bonapartisten; in de litteratuur wordt
zijn nagedachtenis gehuldigd door Hugo, die legitimist was, zoowel als door Balzac,
die
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het bleef; alleen Lamartine, republikein geworden, volhardt in zijn antipathie. De
figuur van Napoleon staat aan den ingang der nieuwe geschiedenis als de
vertegenwoordiger der nationale glorie niet alleen, maar als het tartende voorbeeld
voor alle groote eerzuchtigen... Dekker behoort er toe, getuige de bijzondere wijze
waarop hij zich als volgeling gedraagt. - Het opmerkelijkste intusschen is, dat hij,
schijnbaar zich styleerende naar deze figuur, in werkelijkheid haar styleert naar zijn
eigen persoon. Laat hem eenige pagina's voor zich zelven de beschouwingen uitstallen,
die hij later zal verwerpen als zijn ‘folle sagesse’, en ge ziet hem ten slotte tot een
conclusie komen omtrent den wezelijken aard van Napoleon's grootheid, die hem de
grootste zekerheid schenkt voor zijn eigene; en van zijn voorganger een standbeeld
onthullen, dat naar zijn eigen gestalte geboetseerd is... Het kenmerkende van zijn
voorganger, het waarmerk van zijn genialiteit, vindt hij in diens voornemen om ‘het
ketenenweefsel te scheuren, waaronder Europa zuchtte’ toen nog niemand daaraan
dacht:
‘...Daarom is Napoleon groot. Niet bij Marengo, niet bij Jena, Austerlitz,
Wagram, Friedland is hij groot geworden. Wil een schilder een toonbeeld
daarstellen van hetgeen een mensch als Napoleon vermag... laat hij zich
wachten den krijgsman met zwaard en rusting te schetsen. Zóó groot was
elke soldaat van de “oude garde”.
Neen, hij stelle den jongeling voor op den oogenblik, toen hij peinzend
de toekomst inzag; of liever toen hij peinsde op de mogelijkheid om de
toekomst te vormen, te scheppen.
Bewondert gij Napoleon om zijn krijgskunst? Misschien ordenden sommige
souslieutenants hun pelotons beter dan hij zijne legers. Om zijn 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, voor nog iemand voorzien kon, dat hij op Europa eenigen
invloed zoude kunnen uitoefenen. Hij is groot om dat denkbeeld; hij zoude
groot zijn ook wanneer de toekomst daaraan niet hadde beantwoord. Velen
deelen in den roem zijner daden, dat denkbeeld echter behoorde hem
alleen.’
De jonge Bonaparte gelijkt nu voldoende op den fiktieven ‘vader Anton’ in zijn
jeugd om de gelijkenis van Napoleon met Eduard Douwes Dekker te kunnen
vaststellen; innerlijk, volgens zijn grootsche toekomstfantasiën niet alleen, maar voor
alle zekerheid ook uiterlijk, voorzoover in deze uiterlijkheid de overeenkomst tusschen
het innerlijke zich uitdrukt:
‘Ik zeide, dat mij alles ontbrak, waardoor Napoleon groot werd... Het
later gezegde toont aan dat de bedoeling hiervan is dat ik mij nog niets
heb eigen gemaakt dat dienstbaar kan zijn aan de begeerte om groot te
wezen, maar dat die begeerte zelve de eerste stap tot grootheid is.
Ik zit met het hoofd in de hand en peins...
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Wanneer ik ooit voor het oog van de wereld schitteren zal, men danke het
aan dit oogenblik!’
En nu, Napoleon in zijn dekkersche pose van grootheidsbepeinzing achterlatende,
keert hij terug tot zijn uitgangspunt en herhaalt de oorspronkelijke vragen: ‘Wat is
mijne bestemming? Voldoe ik aan mijne bestemming?’... ‘Als kind’ heeft hij
vooropgesteld ‘wilde ik heer van kinderen zijn en ik moest het wezen. Als jongeling
ben ik gelijk aan of minder dan anderen’. Inderdaad, hij is nog niet ‘heer van’ anderen,
zooals hij het ‘als kind’ heet geweest te zijn en zooals hij als man onder mannen
hoopt te worden: ‘wat zal ik met de jaren wegzinkende als man onder mannen zijn?’
Nu, aan het einde van zijn vergelijkend zelfonderzoek, waarin hij zijn overeenkomst
met den jongen Bonaparte heeft geconstateerd, is de herhaalde vraag: ‘Ben ik meer?
Ben ik minder dan anderen?’ een vragen naar den bekenden weg geworden. Als
jongeling is hij anders dan anderen en wel zóó, dat er geen twijfel kan zijn aan zijn
superioriteit; te minder waar hij haar afleidt uit zijn hoofdeigenschap, de oude
‘onhandelbaarheid’, die voor anderen heeft gegolden als een blijk van zijn
minderwaardigheid:
‘...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, forscher,
minder tot krommen geschikt is dan de hunne? En was dit niet immer zoo?
Ik was als kind onbuigzaam en fier, als jongeling ben ik, hoewel tot nog
toe doelloos, even zoo...’
De weg tot het ‘heer zijn’ mag ónbekend zijn en de meesterachtige houding tot
dusver ‘doelloos’, het recht en het vooruitzicht op de heerschappij is vastelijk
gegrondvest op zijn exceptioneelen tegenzin, heerschappij te verdragen; de
toekomstige hoogte zijner positie gewaarborgd door de hoogte, waarop hij zichzelven
in het tegenwoordige pleegt te stellen.
‘...Ik veracht het doel waarnaar anderen streven, het schijnt mij nietig. Ik
veracht de rampen waarvoor zij sidderen. Hunne angsten, hunne smart...
ik lach er mede. De hoogte waartoe zij deze of gene handeling welke mij
klein toeschijnt verheffen, doet mij met geringschatting op hen nederzien.
Ik gevoel dus dat ik meer ben dan anderen. Het zelfbewustzijn is dáár. Het
doel en de omstandigheden ontbreken. Wanneer mijn gevoel mij niet
bedriegt moet ik scheppen, doel en omstandigheden tevens. Het scheppen
van een groot doel eischt meer dan het bereiken van het oogmerk. Wie tot
het eerste in staat is, zal in het andere niet falen. Wanneer ik in het eerste
slaag, zal ik met zelfvertrouwen recht op het doel afgaan, overtuigd dat ik
die het schiep, het kan bereiken. Het komt er nu maar op aan dat doel juist
te bepalen en te zeggen, dáár wil ik heen!’
Het napoleontische gepeins leidt natuurlijk tot de napoleontische conclusie:
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‘Wie of wat belet mij naar een kroon te streven! De begeerte alleen
verdiende een kroon en zou ze mij niet ten deel vallen, indien ik stout alle
hindernissen minachtende...’
Inderdaad: wat belette hem en zoo menig ander jongmensch in zijn tijd zich den
kleinen officier tot voorbeeld te stellen, die meer dan ten halve geslaagd was zich
een wereldrijk te veroveren? ‘De begeerte alleen’ heeft zooveel verdienstelijks,
verheft hem naar eigen oordeel zoo hoog boven zijn medemenschen, dat zij niet
alleen haar eigen rechtvaardiging maar tevens een der betrouwbaarste waarborgen
voor hare vervulling in schijnt te houden. Deze begeerte ernaar is niet enkel ‘de eerste
stap’ tot grootheid voor hem, maar zij is van de grootheid reeds het grootste; wat
nog te bereiken is, kan naar zijn gehalte van uitnemendheid het reeds verworvene
niet meer overtreffen... Beteekent deze ‘uitboezeming’ van den fiktieven ‘vader
Anton’ de direkte uitdrukking van zijn eigen gevoelens of een phantasie van zijn
verbeeldingen, het maakt voor de kennis van zijn wezen weinig onderscheid. Hij
heeft de behoefte zich groot te gevoelen een uitdrukking gegeven, zóó als alleen een
eerzuchtige het kon. Hij heeft van zijn tallooze beweringen eerzuchtig te zijn hier
het bewijs getoond; van zijn aanleg tot zelfontleding de proef geleverd. En niet alleen
naar den inhoud is hij zich hier ‘bewust’, ook naar den vorm is hij hier voor de eerste
maal zich-zelf geworden. Hier bij het opstellen van zijn levensprogram slaat hij den
zelfbewusten, uitdagenden toon aan, dien men nergens vindt in zijn voorafgaande
stukjes en die men nauwelijks in een van zijn volgende produkten zal missen. Met
de uitdrukking van den grondtrek van zijn wezen, de eerzucht, heeft hij den
grondklank van zijn stijl gevonden, die nog door verschillende bijtonen verrijkt zal
worden, maar overal dóórklinkt.
*
Er steken in deze zelfbeschouwing van Dekker nog andere elementen van belang
voor de kennis van zijn eigenaardigheid en het inzicht in het zeer bijzondere
individualisme, met de uitingen waarvan hij de nederlandsche litteratuur zal verrijken.
Zijn ontboezeming is van overwegend intellektueel karakter. Hij moet om zijn reeële
kansen tot de toekomstige macht te meten redeneeren, maar hij redeneert meer dan
hij moet. Hij zet stellingen op en valt inzichten aan uit zuivere lust tot intellektueele
bezigheid. Zijn behoefte om zich in de groote, hem nog zoo weinig bekende wereld
te oriënteeren, om de juiste verhouding te benaderen tusschen zijn krachten en den
weerstand, die hem wacht bij hunne ontplooiing in de richting van het hooge maar
vage doel, zij vindt haar uiting
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niet alleen in zelfonderzoek maar tevens in historische analyse. ‘Hoe bewijst gij uw
stelling, Montesquieu, als gij zegt: ‘l' homme ne manque jamais aux circonstances?’
- deze interpellatie, op uitdagenden toon ingeleid, houdt hem bladzijden lang bezig
en voert hem met behulp van ten deele zeer wrak materiaal tot een ‘bewijs’ van het
tegendeel, waartoe hij ook zonder zijn omstandige redeneering had kunnen komen.
De ‘man’ - Dekker, die met geen minderen rekening houdt, maakt er natuurlijk
dadelijk het ‘genie’ van - hij ontbreekt zoo nu en dan wel aan ‘de omstandigheden’
is zijn contra-bewering, die hij ook zonder verderen onthaal als gelijkwaardig tegen
de niet toegelichte aangevallen stelling had kunnen plaatsen. ‘De omstandigheden’
vergeleken bij ‘het genie’, wat hun wederkeerigen invloed betreft, trekken natuurlijk
aan het kortste eind; zij heeten slechts in zooverre van zelfstandige beteekenis, dat
zij ‘het genie’ tot zelfbewustzijn moeten brengen: voor de rest zorgt het wel voor
zich zelf en voor de omstandigheden: - Dekker maakt de omstandigheden enkel in
die mate tot meester van de situatie als onmisbaar is voor het genie om zijn
meesterschap te toonen en ruimt haar juist zooveel beteekenis in als noodig is om
zelf zijn hooge funktie tegenover haar te kunnen aanvaarden... Niet evenwel de voor
zijn zelfbewustzijn gewenschte uitslag der redeneering is hier van het meeste belang,
maar het redeneeren-zelf en de klaarblijkelijke animo, waarmee hij het bedrijft; niet
dat hij zijn eigendunk lucht, maar dat hij hem zoekt te wettigen en te versterken door
zuiver intellektueele middelen. Hij is van huis uit geen lyricus die er zijn hoogste,
zijn afdoende voldoening in vindt, zich in schoonen vorm buiten zichzelven te
plaatsen, hij is, omdat hij iets buiten zich wil gaan bereiken een zelfbewonderende
onderzoeker, een lyrische redeneerder, iemand die zichzelven geniet in zijn
schranderheid, zijn fijne opmerkingsgave, zijn scherpzinnige bewijsvoering; iemand
wiens individualisme zich van nature uit in verstandelijke oorspronkelijkheid. - Hier
reeds geeft hij blijk van zijn kenmerkende neiging om te verrassen door onverwachte
redewendingen, door parodoxale stellingen, door pikante tegenstellingen; van zijn
afkeer voor het banale en van zijn behoefte zijn individualiteit scherp af te bakenen,
vijandig af te rasteren tegenover de meeningen der massa... ‘Een groot man gaat in
het duister verloren wanneer de omstandigheden hem eene zijner waardigen werkkring
weigeren’ is een der opvattingen, die afbreuk doen aan zijn verheerlijking van ‘het
genie’. Hij wijst haar af met het hooghartige gebaar: ‘Dat is een algemeen gezegde
en derhalve te betwijfelen’... ‘Bonaparte’ aldus zagen wij hem zijn

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

31
eigen épopée beginnen - ‘Bonaparte is krijgsman, diplomaat, hij heeft kennis van
zaken en wat meer is, hij kent menschen. Bonaparte heeft een vasten wil; hij vond
bij dat alles de omstandigheden’. Een ‘kantteekening in het handschrift’ brengt de
radikale revisie van deze allemansmeening:
‘Dit is telkens het gewone antwoord op de vraag: waardoor werd Bonaparte
groot? Ik geloof dit niet en keer de stelling geheel om. Bonaparte was
krijgsman, diplomaat etc. omdat hij groot was. Hij wilde de eigenschappen
die tot het welslagen vereischt worden bezitten. Het willen van dat doel
toont de grootheid van den man aan en diezelfde grootheid doet hem zich
gemakkelijk de daartoe benoodigde eigenschappen eigen maken. Indien
er, om Europa te hervormen en te beheerschen sterrekunde ware vereischt
geworden, dan zoude Bonaparte de eerste sterrekundige van zijn tijd
geweest zijn.’
De hooge doelstelling, de wil tot het grootsche, de conceptie van het verhevene
is voor Dekker het voortreffelijke bij uitnemendheid. Hij is van nature een van zijn
intellegentie genietende redeneerder maar zijn hoogste genot, zijn streelendste
onderscheiding vindt hij in de phantasie zijner heerschersgrootheid. De intellektueele
gaven zijn slechts de onmisbare maar lagere hulpmiddelen van de genialiteit, zij
behooren niet tot het genie-zelf; zij beteekenen de nuttige dienaren van zijn
uitzonderlijke grootheids-phantasie, die hen door hare heerlijkheid-alleen ongetwijfeld
tot de van hen gevergde buitengewone prestaties zal bezielen. Hij telt ze niet, hij telt
ze althans licht vergeleken bij hare gewichtigheid, omdat ze enkel quantitatief en
niet qualitatief afwijken van die zijner omgeving. Zij beteekenen bovendien slechts
het oude, dat hij van zich wist en niet het nieuwe, het verrassende dat hij zich hier
plotseling ‘bewust geworden’ is... Nergens wordt door Dekker bij zijn zelfbeschrijving
in dit merkwaardige stukje, bij zijn overzicht van wat hem als kind kenmerkte en als
jongeling onderscheidt, datgene aangeroerd wat zijn werkelijke reputatie heeft
gevestigd onder zijn collega's en bij zijn superieuren: zijn als boven het gemiddelde
erkende bekwaamheid. - En dit is niet alleen hieraan te wijten, dat zijn meerdere
knapheid hem onmogelijk kan ontslaan van de langzame regelmatigheid der ambtelijke
promotie, wier hoogtepunt ver blijft beneden de illusies van zijn hoogvliegend
ongeduld - zijn persoonlijke relatieve geringschatting van het intellekt is hier tevens
de uitdrukking van een algemeene. Intellektueele gaven staan in zijn tijd minder
hoog aangeschreven dan in later dagen omdat er in 't algemeen maatschappelijk
minder mee te bereiken valt. Eerst bij verdere ekonomische, in 't bijzonder technische
ontwikkeling, wordt doelmatig afgerichte intelligentie een sociale noodzakelijkheid;
wordt op hooger prijs gesteld en met hooger prijs betaald; eerst onder daaruit voort-
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vloeiende meer demokratische instellingen kan het zich sterker doen gelden. Hier in
Indië is het, doordat een geringer aanbod tegemoet komt aan de hoogere vraag, die
de kunstmatig gehandhaafde gezagsmachine stelt, meer in trek en beter in aanzien
dan in het moederland, waar stand en geld niet enkel den doorslag geven, maar bijna
uitsluitend als maatstaf gelden voor maatschappelijke consideratie en voor de kans
eener carrière. Voor Dekker wordt de grootere waardeering hier van zijn intelligentie
een der oorzaken van het aanzwellen zijner eerzucht in een mate, die hem naar hooger
voldoeningen doet haken. De erkenning van zijn geestelijk overwicht gaat behooren
tot de normale eerbewijzen waarop hij aanspraak maakt. Wie eraan twijfelt of wie
er inbreuk op maakt, heeft er in de scherpte van zijn tong de bewijzen van te vreezen.
Maar in afwachting van de grootsche festijnen, die hem als ‘genie’ aangericht zullen
worden, heeft hij behoefte aan het dagelijksch brood der vanzelfsprekende erkenning
van zijn intellekt; en naarmate de hoogere bevredigingen zich laten wachten, zal hij
zich gevoelig toonen voor de lagere hulde aan zijn ‘schranderheid’ gebracht: hoe
erkentelijk is hij er Huet voor, naar aanleiding van diens lof over ‘Pruisen en
Nederland’. Schranderheid is zijn sterkste kwaliteit en de lust niet minder dan de
durf tradities te breken zijn beste onderscheidingsteken. Hier, in zijn jeugdige
levensprogram geeft hij er de eerste litteraire bewijzen van; hier toont hij zich reeds
de stoutmoedige beweerder, de geboren polemikus, de onafhankelijke en van zijn
tuchteloosheid genietende redeneerder. De vooruitzichten op het genieschap mochten
onzeker zijn, de kansen stonden schoon, dat er uit den auteur der ‘Jongelingsdroomen’,
de wakkere auteur der ‘Ideën’ zou groeien.
*
Intusschen is het juist zijn intelligentie, die hem de innerlijke overtuiging geeft van
hare ontoereikendheid ter bereiking van het groote doel. Zijn grootheid is voor hem
zelven gewaarborgd, maar het is minder zeker dat hij de overige wereld ervan zal
kunnen overtuigen. De hooge toon, dien hij aanslaat, dient evenzeer om zijn
vertrouwen op het eene uit te drukken als zijn twijfel aan het andere te overstemmen.
Zijn ‘vader Anton’ is in dezen opzet van de ‘Jongelingsdroomen’ de spreekbuis van
een eerzucht even fel in haar kracht als vaag in haar doelstelling, even weelderig in
haar wenschen als beperkt in hare middelen. De eigen genialiteit is vastgesteld maar
verder staat alles op losse schroeven; zij is het onmisbare uitgangspunt maar bij de
eerste poging tot voortgang gevoelt hij haar ontoereikendheid; zij is de onmisbare
springplank
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om alle tijd- en krachtroovende tusschenstations naar het einddoel te overspringen,
maar vóór haar ligt de ledige ruimte, waarin hij zich kan veroorlooven zich alles te
denken alleen omdat hij er niets bepaalds ziet. De jonge Dekker, zóó als hij daar te
Natal in zijn getourmenteerde eenzaamheid fantaseerde, vindt in ‘de omstandigheden’
evenmin een beletsel als een steun. ‘Wie of wat belet mij naar een kroon te streven?’
Niemand of niets natuurlijk; maar des te grooter waren de beletselen tegen het
bereiken met normale middelen. En zoodra hij gaat preciseeren ziet hij zich
genoodzaakt de abnormale mee in den koop te nemen...
‘...Verhard u mijn hart en omgord u met het ijzeren harnas der
onverschilligheid! Stik in uw bloed, maar laat geen druppel getuigen dat
men u wondde! Wees sterk mijn brein en duizel niet’... etc.
Na deze melodramatische hartsterking nogmaals de bemoedigende vergelijking met
Napoleon:
‘Zoo moet eens Napoleon tot hoofd en hart gesproken hebben. Toen was
hij groot, toen werd hij gekroond met de kroon der Goddelijke kracht,
waarlijk anders dan later met het gouden hoofddeksel van Pius VII,
schooner, heiliger.’
En zich aldus, na de biecht van de eerzucht de absolutie te hebben verzekerd, de
groote conclusie:
‘Ik moet beginnen met een misdaad... met iets wat anderen een misdaad
schijnen zal... het zij zoo!...
Het is juist hierom zulk een buitengewoon besluit, het moest in 't bijzonder hem
in zijn ongehoordheid een nieuwe proeve van genialiteit toeschijnen, omdat het
schijnt in te druischen tegen den ethischen geest van zijn bedoelingen. Want hij zoekt
deze hoogheid niet alleen voor zichzelven, hij haakt ernaar om zijn afgod Napoleon
te gelijken, omdat deze het was, die Europa van haar ketenen verloste...
...ik moet misdadig wezen en toch zullen mijne misdaden heilige
opofferingen zijn. Is het niet een schoon doel een volk gelukkig te maken
- wat zeg ik - een gelukkig volk te scheppen? Wie deed dit vóór mij? Men
overwon, men organiseerde. Ik wil eene maatschappij uit het niet in het
aanzijn roepen; ik wil de geteisterde stiefkinderen van het verouderd Europa
tot één huisgezin verzamelen, mij aan het hoofd daarvan stellen en
misschien uit den schuilhoek der ballingen de onnatuurlijke moeder, die
hare kinderen verstiet, doen sidderen. Is dat doel niet groot, verheven?
Zouden op hem, die het vormde de gewone regelen van eer en deugd
toepasselijk zijn? Bindt men den leeuw met den band die de hinde
weerhoudt?...’
Maar is dit alles of in hoeverre is dit alles meenens geweest bij Dekker? mag
nuchterlijk worden gevraagd, waar ten slotte zijn prospectus in zuiver theatrale
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slotgedeelte van zijn stuk, zijn ‘vader Anton’ laat ondergaan in de stumperige
banaliteit van den in kleine zorgjes opgaanden oudgast. Huet heeft het zoo opgevat
en bij zijn bespreking van deze ‘Jongelingsdroomen’ niet de droomen van den
jongeling, maar enkel de ontgoocheling van den grijsaard gepubliceerd - waarschijnlijk
om de novellistische waarde ervan; en met de toelichting alsof het den auteur
uitsluitend erom te doen zou zijn geweest, te laten zien, dat bergen soms muizen
baren. ‘Dit is geschreven in bittere moedeloosheid’ luidt een - in de uitgave der
‘Brieven’ ontbrekend - bij Huet voorkomend onderschrift van lateren datum, waarin
Dekker tevens ertegen protesteert en dus zijn wilde plannen nog niet prijs geeft. Deze
moedeloosheid is, bij zijn neurasthenischen aanleg, de onafscheidelijke keerzij van
zijn hoogvliegendheid, de eb die volgt op den vloed van zijn stemming; zijn
intelligentie kon hem de zelfkritiek op zijn eerzuchtige phantasiën niet geheel besparen
en zijn, hier te Natal, zoo niet inzettende dan toch sterker dan ooit gedreven
zelfbeschouwing moest tijdens de inzinkingen van zijn stemming onvermijdelijk tot
tijdelijke zelfverloocheningen voeren. Maar dit verhindert niet, dat het hem ernst
was en meenens gebleven is met zijn heldenrol; een paar jaar later schrijft hij, met
duidelijke toespeling op en in nauwe aansluiting bij deze napoleontische droomen,
aan zijn toekomstige eerste echtgenoote:
...‘Ik geloof opregt, dat het jammer is, dat ik niet hoog in de wereld sta.
Ik zoude kunnen klimmen, ja - maar de tijd, dien wij beleven is te kort na
1790-1812. Er zullen nog jaren verloopen eer het onderste weder boven
komt. Ik had tachtig jaar vroeger of zoo veel later willen geboren zijn. En
toch 2½ jaar geleden had ik plannen, gewelddadige, misschien
onuitvoerbare plannen waarvan het hoofd mij duizelt...’
Neen, hij meent het te ernstig met zijn jeugdige idealen om er in den vorm van
een scherpe tegenstelling tusschen wil en daad den spot mee te drijven; en hij neemt
zich zelven te ernstig om tot zelfironie in staat te zijn: dit zal zijn kenmerk blijven.
Zijn eigen verklaring hieromtrent is duidelijk: ‘Het kan sommigen toeschijnen, dat
ik de korte schetsen van hetgeen de schrijver eens als jongeling en vervolgens als
grijsaard dacht en wenschte juist daarom onmiddellijk op elkander doe volgen om
het contrast des te sterker te doen uitkomen en den lezer de toepassing van het
“partiurunt montes enz.” gemakkelijk te maken... spot als gij wilt... maar niet met
mijn dagboekschrijver...’ Deze vrees voor afzakken, deze beduchtheid voor lateren
spot met zijn idealen is evenzeer karakteristiek voor Dekker: zij beteekent zoowel
twijfel aan het slagen als trouw aan het groote maar vage doel. De taaiheid, waarmede
hij later zich aan zijn idealen zal blijven hechten, kondigt zich hier reeds
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aan in het stellige voornemen, ze ondanks alle gevaren hoog te houden. Van ongewone
kracht is zijn wensch om de homogeniteit tusschen zijn idealistische jeugd en zijn
toekomst te bewaren... In een van zijn eerste brieven aan zijn latere verloofde, op
vijfentwintigjarigen leeftijd, maakt hij gewag van uitdrukkingen ontleend aan
‘sommige overgebleven stukken’ van het tien jaar vroeger, als kind door hem
gehouden dagboek ‘die hierop neerkomen: ‘als gij deze bladen in rijper leeftijd
naleest, spot dan toch niet met de meeningen en verwachtingen van dezen tijd (1835)’
en hij is nog zoozeer onder den indruk van deze bedreigde heiligheid zijner jonge
illusies, dat hij er een paar pagina's over uitwijdt. Ditzelfde motief vormt de eigenlijke
verbinding tusschen de eerste en de breeder door ons besproken schets der ‘Losse
bladen’. Hij laat zijn jongetje ‘August’ door zelfopoffering ‘op zijn vijftienden
geboortedag’ den dood vinden. ‘Zes hoogstens acht jaren lang zoude die Goddelijke
kracht om iets schoons te wenschen hem nog bijgebleven zijn, om daarop allengs
zich te verliezen in den maalstroom van wereldsche belangen, in den modderpoel
van wereldsche genietingen’ - niet onwaarschijnlijk doet de een-en-twintigjarige
auteur hiermee zelf boete voor zijn jeugdige ongeregeldheden te Batavia. In de eenige
bewaard gebleven brief uit dien tijd aan mej. Versteegh vermeldt hij het overlijden
van haar kleine nichtje: ‘Toen ik zoo even bij het lijkje stond en nadacht over leven
en niet leven, over de toekomst, zie, toen wenschte ik ook zoo jong gestorven te
zijn...’ Een en ander zou onbeteekenend zijn als eenigszins banale, overdreven
gevoeligheid, wanneer niet juist deze sentimentaliteit van den jongen Dekker van
blijvenden aard was gebleken; en wanneer niet de vrees voor ontrouw aan de hooge
gevoelens van zijn jeugd, voor afval van zijn jonge idealen, het hooge karakter der
eerzucht van Multatuli hielp verklaren.
*
Het individualisme van Dekker is van huis uit verweven met een sterk altruistischen
inslag: het kon wel niet anders bij zijn ingeboren goedhartigheid en na zijn op
kleinburgerlijke oppassendheid gerichte opvoeding in de godsdienstige sfeer van het
ouderhuis. Maar deze inslag laat overal de egoistische schering bloot liggen: de toeleg
om anderen gelukkig te maken is ondergeschikt gehouden aan den drang naar eigen
grootheid, secundair ten opzichte van de behoefte aan eigen verheffing, een
hulpmiddel slechts tot bevrediging van eigen trots. De ‘kroon’ ten behoeve van het
gelukkig te maken Europa beteekent in zijn verbeelding een surogaat voor zijn, veel
kostbaarder geachte, liefde en de grootsche carrière een condo-
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leantieprijs voor het blauwtje dat hij geloopen heeft. Zijn eerzucht zwenkt zoo wild
en steil omhoog omdat zij zoo deerlijk in haar wiek geschoten is.
‘...Wat zou ik minder bejagen dan dit? Ik had eenmaal een levensdoel van
geheel anderen (zal ik zeggen: verhevener?) aard. Ik beminde een meisje
en verloor haar. Wat anders dan een kroon kan mij eenigszins schadeloos
stellen?...’
En hierbij deze andere ‘kantteekening’:
‘(Men denke echter niet, dat dit doel alleen mij voor den geest trad toen
ik koos. Lang weifelde ik tusschen Diogenes en Alexander, tusschen
Rousseau en Napoleon, tusschen het verhevene en het verheven-schijnende.
Ik heb het laatste gekozen uit zwakheid; uit ijdelheid, misschien uit
wraakzucht!’)
Zij is een variant op de vroeger besproken stelling, dat er meer verdienstelijks
steekt in de uitbroeding dan in de uitvoering van groote ideën. Alexander verhoudt
zich hier in de opvatting van den jongen auteur tot Diogenes als de handelende
Napoleon tot den enkel beschouwenden Rousseau - waarmee hij zich korten tijd
daarna in de brieven aan ‘Tine’ zal vergelijken, zooals hij het zich hier met den
peinzenden Bonaparte heeft gedaan. ‘Is het niet een schoon doel een volk gelukkig
te maken?’ vraagt hij verderop. Ongetwijfeld: dit doel is schoon, maar het te vormen
is verheven en staat in zijn schatting op hetzelfde plan van voortreffelijkheid als zijn
vroegere huwelijksplan. De hoogste kwaliteit van een doel wordt door Dekker steeds
gezocht en gevonden niet aan de objectieve, maar aan de subjectieve zijde: bij den
doelsteller; het blijft slechts middel voor hem ten behoeve van de eigen direkte
bevrediging zijner hoogste behoeften: van zijn liefde of van zijn eerzucht. Het
toekomstige geluk van Europa is in deze phantasie, die op de werkelijkheid zijner
opvattingen steunt, ondergeschikt aan het eigene, direkt-persoonlijke geluk; het
‘schoone’ mag steken in wat anderen ten goede zal komen, het ‘groote’ en het
‘verhevene’ zit in wat hem-zelven verheft. - Maar al staat het eigen ik overal voorop,
het staat toch nergens alleen. Dekker mag instinktmatig zijn doel of zijn handelingen
richten op eigen verheffing, hij pleegt haar tevens te zoeken door iets anders op te
heffen tot zich, zij het dan als voetstuk voor eigen verhooging. Het mag uit ‘ijdelheid’
of uit ‘wraakzucht’ zijn en bij gebrek aan beter, hij phantaseert zich tot ridder van
het goede door zich te proklameeren tot den toekomstigen redder der ‘geknechte
volkeren van Europa...’ En zijn neiging tot zelfverheffing vindt alvast spontane uiting
in reddingen van overeenkomstig kaliber, zij het dan van bescheidener afmeting...
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...‘In Natal zeilde hij op de rivier met van de Pool, de kommandant van
het fort. Dekker had in dien tijd een jongen hond. ‘Laten wij den hond
eens in het water gooien?’ zei van de Pool. ‘Neen, zei Dekker, want er
zijn hier veel haaien en ik weet niet of de hond al zwemmen kan. Van de
Pool deed het toch. Hij wierp er den hond in. Toen sprong Dekker den
hond na...’
De haaien negeerden hem ook ditmaal. Maar lang zouden zij hem niet meer met rust
laten.
*
De ‘Jongelingsdroomen’ ontleenen hun beteekenis voor de nederlandsche kultuur
hieraan, dat zij voor het eerst toonen wat Dekker zal zijn als Multatuli. Zij behooren,
wat het hierbesproken deel betreft nog nauwelijks tot de litteratuur, maar zij geven
een belofte van ongewone schoonheid voorzoover zij een blijk zijn van bijzondere
kracht; zij bevatten de nog vage maar sterke grondgedachten van zijn program als
hervormer. - Zij hebben Dekker op lateren leeftijd evenzeer beziggehouden als zij
hem in zijn jongelingschap hebben vervuld: zij beteekenden voor hem het proefstuk
van zijn talent zoowel als de toetsteen van zijn grootheid; vóór hij als schrijver wist
wat hij was en als hervormer meende te weten wat hij wilde, hebben zij hem als
vraagbaak voor zijn toekomst gestrekt en hebben voor hem afwisselend de twijfel
aan en de waarborg voor de verwerkelijking zijner eerzuchtsdroomen belichaamd.
‘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 ge gisteren gek
waart’ schrijft hij in het eene gedeelte van zijn zelfbeschouwingen; ‘spot als gij wilt,
spot... maar niet met mijn dagboekschrijver,’ in het andere. De onzekerheid blijft
hem kwellen tot dat hij haar eindelijk te Menado, als secretaris den voet stevig in de
beugel voelende, haar overwint - althans voor zoover hij beduchtheid heeft gekoesterd
voor een einde van zijn carrière als dat van zijn ‘vader Anton’; in zijn laatste, door
Huet gepubliceerde ‘kantteekening’ verklaart hij dit ontmoedigingsvizioen voor een
‘paskwil’. En omtrent zijn schrijverstalent tracht hij zich zekerheid te verschaffen
door, naast enkele andere schetsen, deze zelfde ‘Jongelingsdroomen’ tijdens zijn
daarop volgende verloftijd, aan den uitgever Kruseman ter keuring aan te bieden.
Eerst later, wanneer hij de schrijver is geworden, dien hij zich gedroomd heeft en
zich de groote hervormer voelt dien hij wenschte te zijn, eerst nadat hij de hoogte
waarop hij zich phantaseerde, bereikt heeft of althans bereikbaar voelt, stoot hij dit
voetstuk zijner jeugdige zelfverhooging van zich af, zonder weifeling of voorbehoud
nu, als een ‘monument’ van zijn ‘folle sagesse’. En dan ook, zich
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pavaneerende voor Mej. Hamminck Schepel op wie een zijner gebruikelijke
verliefdheden is neergedaald, neemt hij definitief afscheid van Caroline door haar
spottend haar congé te geven:
‘...J' étais á Natal seul ou presque seul. Un amour malheureux m'avait
conduit là (amour malheureux: style de roman). Enfin, je devais à mon
caractère un peu de désespoir. Cela nous pose magnifiquement. Ah,
Caroline, comme tu a bien fait de si mal agir. Que de perspicacité dans ta
bêtise. Que d' amour dans ta froideur!..’
Inderdaad, hij mocht ‘die malle Caroline’ zooals hij haar nu betitelt, wel dankbaar
zijn; want mede aan haar heeft de ‘bewustwording’ te danken, die hem tot den zoo
vurig begeerden roem heeft gebracht. Mede door haar is zijn opstandigheid versterkt;
door haar speciaal is zijn alzijdige, geestelijke onafhankelijkheid bevorderd. Door
de manier, waarop hij haar verloor is zijn verzet tegen de burgelijkheid aangewakkerd,
maar in verband met de wijze waarop hij zich van haar trachtte te verzekeren is zijn
verzet tegen het geloof begonnen, dat er ten onzent zoo nauw mee samenhing. Dit
is de tot dusver onderschatte, of liever overziene beteekenis van zijn om harentwille
voltrokken overgang tot het katholieke geloof, dat het den ondergang van zijn
christelijk gelooven heeft veroorzaakt of althans sterk bevorderd. Tot het katholicisme
was hij gekomen uit een behoefte des harten, die met het geloof weinig maar met
haar destemeer uitstaande had; nu hij haar verloren had taalde hij er niet naar haar
kerkleer te behouden maar was tevens minder dan ooit geneigd een andere te
aanvaarden; nadat hij op zoo onberedeneerde wijze den katholieken doop had
ondergaan was het in 't bijzonder hem onmogelijk geworden uit overtuiging den
mennisten te aanvaarden. Zijn vergissing ten opzichte van de katholieke godsdienst
heeft zijn kritischen zin gescherpt en sedert hij door middel van zijn snel gerevideerde
bekeering tot het inzicht kwam der geringe betrouwbaarheid van zijn eigen particuliere
meening omtrent een der gelooven in 't bijzonder, is hij ze in hun gezamenlijkheid
meer en meer gaan rangschikken onder de ‘algemeene opvattingen, die daarom te
betrwijfelen zijn’. Meer nog dan zijn vrijwillige overgang tot, heeft zijn gedwongen
terugkeer uit het katholicisme hem de terugkeer naar de protestantsche opvattingen
onmogelijk gemaakt. Zijn tijdelijk verkeer met het vreemde geloof is hem dienstig
geweest tot aanvulling van de geestelijke emancipatie, die door zijn verplaatsing uit
de overige vaderlandsche omstandigheden werd ingeleid.
Zijn natalsche ‘Jongelingsdroomen’ getuigen ook hiervan; en zij zijn merkwaardig
niet alleen om wat zij bevatten, maar vooral om wat zij missen. Zijn
zelfbeschouwingen zijn hier volstrekt gods-
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dienstloos geworden in tegenstelling tot den inhoud van het sentimenteele schetsje,
kort te voren te Batavia geschreven. Zijn Napoleon-phantasie, als weerspiegeling
van zijn gewijzigde persoonlijkheid, is zoodoende direkt en onverhuld
individualistisch geworden. Hij heeft van de beide godsdienstige hoofdinrichtingen,
die hij heeft gevolgd, hij heeft van het protestantisme en het katholicisme, toen hij
ze beide verlaten had, alleen het gemeenschappelijk-algemeene kunnen behouden,
een vaag gevoels-deïsme, dat hem de godheid nog doet aanroepen als poëtisch
attribuut in zijn elegischgetinte verzen, maar dat haar als direkt of indirekt in het
persoonlijk lotgeval ingrijpende macht heeft terzijde gesteld. De jonge Dekker staat
hier in zijn eerzuchtsdroomen alleen en mag hij nog vol twijfel zijn aan zijn kracht,
hij zoekt voor haar versterking in geenerlei vorm op vaderlandsch-traditioneelen
trant de hoogere hulp en bijstand; en zijn voornemens tot ‘misdadigheid’ geven aan
het negeeren van het christelijk geloof nog een meer positief relief door het tarten
van de gangbare christelijke moraal. Hij steunt hier op geen ander geloof dan op dat
in zichzelven en mag hij zich nog onzeker voelen van zijn slagen, hij zoekt geen heil
dan in de macht van zijn ‘genie’ en in de gunst der ‘omstandigheden’, die hij, zijn
zij hem niet ter wille, desnoods gedienstiger zal ‘scheppen’, á la barbe van den
Schepper-zelven... Anderen hier te lande, Bilderdijk en da Costa hebben
grootheidsphantasiën gekoesterd als hij, maar de christelijkheid is het geweest, die
er den domper op zette; zij heeft den jongen Beets neergedrukt en als romanticus
klein gehouden; mej. Toussaint heeft er zich aan opgetrokken, maar is er niet boven
uit kunnen komen; al onze romantici hebben geleefd en gewerkt in de vreeze van
den godsdienst of in de vreeze van het respekt dat men hem toedroeg en zijn uit zijn
atmosfeer niet losgekomen. Dekker voor 't eerst en Dekker vooreerst alleen heeft er
zich, zoo niet boven dan toch buiten geplaatst in zijn natalsche eerzuchts-monoloog.
Zij toont niet enkel wat hij als schrijver was en als heerscher wilde zijn, maar tevens
wat hij als romanticus en hervormer zou worden.
(Jan. '20)
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III. Zijn verlovingsbrieven, zijn oude vaderlandsche omgeving
Uit wat hij als man wenschte te zijn en als grijsaard vreesde te worden weten wij hoe
Dekker als jongeling was. Diens ‘droomen’ beteekenen naar hun psychischen inhoud
slechts de ontwikkeling van zijn kinderlijke kwaliteiten, waaronder de eerzucht
predomineert. Hoe is op hare beurt deze eerzucht en hoe zijn de overige daarmee
samenhangende eigenschappen van Dekker ontstaan; met welke eigenaardigheden
van zijn afstamming en van zijn oorspronkelijke omgeving houden de karaktertrekken
verband, die in de sociale broeikasatmosfeer der nieuwe zich met zulk een tropische
weelderigheid gingen ontplooien? Bij Dekker in 't bijzonder is het kind de vader van
den man geweest.
De beste kenbron van zijn persoonlijkheid zijn de brieven die hij heeft geschreven;
een betere althans dan verreweg de meeste van zijn litteraire werken; in beide verhaalt
hij doorloopend van zichzelven, maar in zijn niet voor den druk bestemde
ontboezemingen van persoon tot persoon geeft hij zich argloozer en daarom
objectiever dan in die van zijn aanvankelijk verheerlijkte en ten slotte verguisde
figuur tot het groote publiek, waarvoor hij gaat fantaseeren en poseeren om het
bewondering af te dwingen of verachting te toonen. En onder deze brieven zijn in 't
bijzonder die welke hij aan zijn toekomstige eerste vrouw schreef, een paar jaar na
zijn verblijf op Natal, van biographisch belang; niet alleen omdat zij het rijkst
gedocumenteerd zijn maar vooral ook omdat zij met de meeste zelfkritiek zijn
geschreven. Wij wezen er reeds vroeger op: hij richt zich in dit geval tot een publiek
vanwaar hem zooveel bewondering te gemoet komt, dat hij zich eerder genoopt voelt
haar te matigen dan haar te versterken. Hij heeft zich niet te beklagen over miskenning,
hij heeft veeleer te vreezen overschat te worden en bij de intiemere kennismaking
in zijn aanstaande huwelijk tegen te vallen. Hij lucht tegenover haar meer nog dan
zijn gebruikelijke mededeelzaamheid, hij verkeert in een rage van verkwistende
openhartigheid; hij wil niet alleen haar kennen, hij wil door haar zoo veelzijdig en
objektief mogelijk gekend zijn en is niet minder geneigd zijn gebreken te overdrijven
dan zijn deugden te doen waardeeren. Hij verkeert door bijzondere omstandigheden
niet in zijn gewone stemming van oprecht te willen wezen, maar in de voor zijn latere
persoonlijkheid althans zeer ongewone van wantrouwend zelfonderzoek, wat in zijn
geval de beste voorwaarde is om betrouwbaar te zijn. Hij loopt met Larochefoucauld
in den zak
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niet alleen, maar hij heeft hem in het hoofd, hij is doordrongen van zijn geest. Zijn
gebruikelijke zelfbeschouwing heeft zich hier verder ontwikkeld tot moraliseerende
menschstudie; hij prepareert zich onbewust voor zijn latere zending als moralist ‘Se
faire un piedestal de ses fautes’ is in zijn voorbeelden en opwekkingen tot niets
ontziende psychische reportage de herhaaldelijk wederkeerende waarschuwing; en
tevens - het bloed kruipt waar het niet gaan kan - kan hij niet nalaten zoo nu en dan
zijn hoog opgestapelde hoeveelheid gebreken te beklimmen en vandaar uit op het
hoogstaande karakter van zulk een onbeschroomde openhartigheid te wijzen. Maar
met dat al heeft hij nooit te voren zulk een mate van indringende zelfontleding getoond
noch ergens later een dergelijke objectieve nauwkeurigheid van verslaggeving
betracht. Nergens stelt hij zich scherper als realist tegenover de uitingen en de
roerselen van zijn romantiek.
Hij vermeidt zich met zijn verloofde in hun toekomst; maar hij verdiept zich bij
voorkeur tot haar informatie en ten gerieve van zijn zelfbespiegeling in zijn verleden
- waarbij zijn gewone romaneske wederwaardigheden van het heden intusschen niet
te kort komen. Hij verhaalt zijn verloofde, op haar en buiten haar verzoek, omstandig
van de vroegere omgeving en de kenmerkende lotgevallen, die men eensdeels geheel
ongewijzigd, anderdeels romantisch vervormd of verkleurd in zijn latere werken
terugziet - of liever, die men in deze later uitgegeven Brieven in realistischer vorm
en onder andere toelichting terugvindt. En aldus aan anderen verhalend en zijn
vroegere omgeving beschrijvend, verhaalt en verklaart hij betrouwbaarder en
omstandiger dan elders en ooit zich zelven... ‘Mijn vader is inderdaad een
achtenswaardige man, die echter zich niet verbeelden kan, dat men hem niet altijd
gehoorzaamt... Hij spreekt gaarne en goed en heeft veel invloed op de menschen,
die hem kennen... Vader spreekt gaarne met dames en is, hoewel hij van het jaar '98
af op zee heeft gezworven, zeer beschaafd. Hij is goedhartig en zelfs al te week van
hart, - en daardoor ligt te misleiden, vooral door een zacht woord...’ Zoo is in
hoofdtrekken de vader: ge kunt in dezen autoritairen kapitein, ‘schipper naast God
van zijn schip’, den vroegeren ondernemenden sluikhandelaar uit den tijd van het
continentale stelsel herkennen en den onafhankelijken jongeling, die naar in de ‘Ideën’
verteld wordt, Napoleons aanbod om in zijn dienst te treden van de hand wijst met
een ‘Sire, j'aime la liberté’; ge herkent tevens in hem gemakkelijk den napoleontisch
aangelegden zoon - die niet minder de zoon van zijn moeder is. ‘Hare ouders woonden
in Friesland’ en haar
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naam: Sietske Eeltjes Klein wijst op haar friesche afkomst - ‘zij hadden vermogen
hetgeen in den Franschen tijd te niet is gegaan. In hare jeugd heeft zij veel leed gehad
en geloof ik met hare zusters werkelijke armoede geleden, maar daar zij veel
geestkracht heeft, het hoofd altijd goed boven gehouden. Na het huwelijk was dat
natuurlijk beter maar toen had zij gedurig te worstelen met een zenuwachtigheid, die
haar belette datgene te wezen wat zij anders met haar scherp verstand zijn konde. Ik
heb veel van die aantrekkelijkheid van haar overgenomen, maar niet in zóó hoogen
graad’. Op later leeftijd, wanneer door allerlei tegenslag zijn zenuwen op een even
zwaren proef zijn gesteld als de hare in haar jeugd, zal hij haar in ‘aantrekkelijkheid’
zeker nog overtreffen; en tevens zal zich dan de volgende familietrek duidelijk in
hem openbaren: ‘Moeder is overdreven gesteld op hare kinderen als er in Moederliefde
iets overdrevens wezen kan. Het is compleet een soort van jalousie... Zij is zeer
hartelijk en niets krenkt haar meer dan koelheid. Er is niemand in staat haar zóó te
beminnen als zij wel verlangen zoude en dat veroorzaakt wel eens, dat zij meent
gemankeerd te zijn, al is dit werkelijk het geval niet, en dit heeft vader ook’.
De appel is niet ver van den stam gevallen. Zijn aanleg tot zelfstandigheid, tot
tuchteloosheid, tot individualisme, zijn behoefte daarnaast en soms daartegenover
aan mededeelzaamheid en sympathie, de scherpheid van zijn geest, de weekheid van
zijn gemoed, hij had ze niet van vreemden. De elementen van vrijheidsdrang en
onafhankelijkheidszin in 't bijzonder schijnt hij in sterke mate aan zijn familie ontleend
te hebben. Zijn ouders zijn ‘beiden zeer godsdienstig en hebben hun uiterste best
gedaan om ons, zooveel de middelen toelieten, goed op te voeden’. Zij zijn beide
mennist, behoorende tot de protestantsche sekte, die eeuwenlang politiek ter zijde
gesteld, geisoleerd en klein gehouden is. En is de moeder eene Friezin, de vader
stamt als Zaankanter uit een overeenkomstig historisch milieu van vrijheidsliefde;
bakermat van het opkomende liberalisme.
Aldus was zijn naaste omgeving; welke was zijn ruimere en hoe werkten hare
invloeden in op die van het ouderlijk huis? Het stond op den Haarlemmerdijk, nadat
de familie het geboortehuis van Eduard in de Korsjespoortsteeg, tusschen Singel en
Heerengracht, verlaten had. Eduard heeft geheel zijn jeugd doorgebracht in een
kleinburgerlijk milieu en zijn jaren des onderscheids op de grens van het Bickerseiland
en den Jordaan. Het is verlokkelijk de krachtvolle ongegeneerdheid van zijn
levenshouding met die van zijn buurvolk in verband te brengen; herinnert de stoere
lenigheid van
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zijn stijl niet aan de désinvolture van den Jordaner? Het is verlokkelijk, maar het is
gewaagd voor zoover er van het eigen huisgezin veeleer invloeden uitgingen, die
meer op tegenstelling dan wel op overeenstemming gericht waren. Wacht er u wel
voor, de familie Dekker, waarvan de huisvrouw door de geregelde afwezigheid van
den vader voornamelijk met de opvoeding der kinderen was belast, u voor te stellen
als eene in jordaanschen trant. De vader, die ‘gaarne spreekt met dames’ is ‘zeer
beschaafd’, de moeder is van beter kom-af; en de ‘goede opvoeding’ die zij zich
beijvert aan haar kroost te geven is in werkelijkheid een edukatie zoo gesoigneerd
als het in haar kleinburgelijken stand en tusschen hare kleinburgelijke buren mogelijk
was. Laat u niet verleiden Woutertjes naaste omgeving voor die van zijn geestelijken
vader aan te zien al heeft deze aan de zijne waarschijnlijk verschillende trekken
ontleend om haar te schetsen: de werkelijkheid is hier, als zoo dikwijls bij Multatuli
verloren, althans verborgen onder de charge. In plaats van tot de zoo
schilderachtig-kwebbelende familie Pieterse behoorde het Woutertje van de werkelijke
Haarlemmerdijk omstreeks de jaren dertig, tot de ‘Hallemannetjes, die zoo bizonder
fatsoenlijk waren’. ‘Ik heb’, schrijft Dekker in een zijner gebruikelijke, zeer
uitgebreide ontboezemingen, later aan Mr. J.N. van Hall:
‘Ik heb families gekend, die (burgerlijk gesproken) hooggeplaatst waren
en waar de toon allergemeenst was. Omgekeerd mijn familie was van stand
nog iets beneden 't middelmatige en nooit ontmoette ik ergens ter wereld
deftiger toon, zelfs niet bij adel, hoogen adel en prinsen, ja zelfs bij
orthodoxe professoren in theologie of parvenus van drie geslachten her
(m'n jazelfs hier, is geen lapsus). In mijn jeugd... och, de beschrijving, der
deftigheid waarin ik werd opgebracht, zou me te ver leiden. Ik weet dat
gij van fatsoenlijke familie zijt, maar gis dat er ten uwent woorden zullen
gebruikt zijn, die in mijn kringetje 'n algemeene siddering van ontsteltenis
te voorschijn riepen. Wij kinderen hadden een lange lijst van (heel
onschuldige) woorden die verpönt waren, als “vroom, waarlijk, lekker,
gat of gaatje (opening moesten we zeggen!) ajakkes” etc. etc. In brieven
heetten m'n vader en moeder “UWelEd.” Als kind heb ik drie dagen arrest
gehad om 't woord “bluf” dat toen een nieuwtje was...’
Het is mogelijk, dat Dekker, zonder in zijn voorbeelden onjuist te zijn, wat hun
interpretatie betreft als naar gewoonte een tikje overdrijft; en dat er vanuit den
precieuzen toon die in het zeemanshuis heerschte zoo nu en dan populaire slippertjes
werden gemaakt. Een authentiek woord van juffrouw Dekker vonden wij in de brieven
van haar zoon aan Huet: ‘Ge hebt een kluitje boter in mijn pap gedaan, zooals mijn
moeder zeide’: - het klinkt meer landelijkfriesch dan Haarlemmerdijks-deftig. Maar
in hoofdzaak zal zijn voorstelling wel juist zijn: Eduard is opgewassen in een kring
waarin het kenmerkend klein-burgerlijk gevoel voor fatsoen werd opge-
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dreven tot ‘pruderie’ zooals hij het hier zelf betitelt. De algemeene eigenaardigheid
van den kleinen burgerstand is uiterlijk te willen gelijken op den grooten, zooals elke
klasse haar neiging tot de hoogere te willen behooren allereerst uiting geeft door de
uiterlijke kenteekenen ervan na te bootsen; en zooals zij haar afkeer met de lagere
te worden gelijkgesteld manifesteert door deze sociale onderscheidingsvormen te
overdrijven. Met ongewone kracht moest deze hebbelijkheid zich voordoen in een
milieu van oude, maar vervallende burgerlijke beschaving als het amsterdamsche
van destijds, waarin door gebrek aan ekonomisch leven de maatschappelijke
verschuivingen en de kansen op standsverbetering zoo gering waren; met bijzondere
scherpte moest zij zich openbaren in deze aan lager wal gekomen patricische koopstad,
waarin de hoogere klassen na hun kultureel verval sedert de laatste eeuw en hun
financieele aftakeling in den franschen tijd, hun reëele kenmerken van sociale
meerderwaardigheid voor een belangrijk deel hadden ingeboet en aan de andere ter
navolging het voorbeeld gaven van schuwe of hoovaardige ontwijking der
naastbelendende lagere groepen, van geforceerde jacht op dinstinctie en ziekelijk
prikkelbaar gevoel voor maatschappelijke consideratie. Als dochter eener verarmde
familie in overeenkomstige omstandigheden verkeerende, bestond er voor de
huisvrouw van het gezin der Dekkers een dubbel-sterke reden voor gelijke
gevoeligheid: de bourgeoisie na te volgen was in dit geval slechts haar
oorspronkelijken stand te handhaven; meer te schijnen dan zij was, beteekende voor
haar meer te zijn dan zij scheen en haar blijkbare toeleg om door uiterlijke distinctie
haar afzonderlijkheid tegen haar nieuwe standgenooten af te bakenen is begrijpelijk
als de poging om voor niet minder te worden gehouden dan zij was geweest. Het
plaatselijke milieu was als uitgezocht om deze motieven levendig te houden, het was
het gunstigst gelegen terrein voor de ontwikkeling van het standsgevoel: op den
Haarlemmerdijk zoowel als in de Korsjespoortsteeg, te midden van den kleinen
burgerstand en op de grens tusschen het proletariaat en de grachtbourgeoisie had
men dagelijks voor oogen wat men te doen en te laten had.
Multatuli heeft in later dagen in de geschiedenis van Woutertje deze
standsgevoelens en begrippen beschreven op een wijze, die toont hoe sterk hij ze
geproefd en hoe diep hij ze gevoeld heeft; en dat hij ze zoo kostelijk heeft
geparodieerd, bewijst hoe hij er met zijn begrip boven, maar niet dat hij er met zijn
gevoel geheel buiten stond. Te minder is dit het geval geweest in zijn jeugd, waar
hij er tijdens de latere correspondentie met zijn aanstaande echtgenoote
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nog niet van losgekomen is - en er feitelijk zijn geheele leven aan vast zal blijven
zitten. Een tooneeltje als dat waar Woutertje bij de Holsma's het nederige Femke
désavoueert, is niet onwaarschijnlijk aan zijn werkelijkheid ontleend; andere
overeenkomstige symptonen van overgevoeligheid voor de uiterlijke teekenen van
maatschappelijke superioriteit zijn het zeker: Woutertjes weerzin tegen het achteruit
zitten in het rijtuig van de Kopperlith's e.d. vindt men in de brieven aan Tine naar
inhoud en vorm terug als de authentieke nukken van den jongen kantoorbediende
der firma van der Velde. Hij verhaalt in zijn kwistige levensbiecht zijn verloofde van
zijn zuster Catharina, die men ‘uit overmaat van bourgeoisie Kaatje noemde, een
naam waaraan ik altijd een verschrikkelijken hekel had en zij zelve ook. Het zal u
een kleinigheid toeschijnen, maar daar ik wist dat een harer kinderen naar haar
genoemd was, heb ik mij onlangs bij Jan geinformeerd, hoe men die kleine noemde
en ik moet u verzekeren, dat het mij geen gering genoegen deed te hooren, dat het
kind voluit Catharina genoemd werd. Begrijpt gij wel, lieve Everdine, dat het mij
niet zoo heel gemakkelijk valt mijn valsche schaamte zoo geheel te overwinnen en
u die kleingeestige hoekjes van mijn hart te laten zien?’ - Hier hebben wij een
aanwijzing, dat het standgevoel der kinderen dat der ouders is gaan overtreffen en
dat het bij Dekker in 't bijzonder zich is gaan verscherpen: een der rechtstreeksche
bewijzen hiervoor vindt men in zijn verhaal, hoe hij als kind op bezoek bij een fijnere
familie zich doodschaamde te moeten vertellen, te moeten bekennen, dat hij op den
Haarlemmerdijk woonde. ‘Overmaat van bourgeoisie’ voelt hij nóg, ondanks zijn
gewijzigd inzicht, in het benoemen met een eenvoudigen, huiselijken, maar aan lagere
kringen eigenen, inplaats van met een deftigen, dekoratieven naam; voor dergelijke
nuances van toon is hij tot in lateren leeftijd uiterst gevoelig gebleven blijkens zijn
verklaringen over het gesukkel met zijn blijspel ‘Aleid’, waarbij dezelfde
waarschijnlijk voor weinig anderen in die mate aanstootelijke naam van ‘Kaatje’
hem dient als voorbeeld van vulgariteit. - Maar deze verscherping leidde bij den
jongeling tevens tot verandering en veredeling van zijn maatschappelijk gevoel; de
‘kleingeestigheid’ wordt den kleinen kant van zijn grootgeestigheid en van zijn
hooghartigheid tevens. Het laken van de ‘overmaat van bourgeoisie’ in den genoemden
vorm is voor hem het uitgangspunt geworden tot de verhooging van den standaard
van zijn oordeel, zóó dat de gebruikelijke maten der bourgeoisie in 't algemeen door
hem te klein werden bevonden.
*
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Dekker, als opgeschoten jongen onderging nog den invloed van een hoogere omgeving
dan die zijner naaste van huis en buurt. Wij hebben vroeger reeds herinnerd aan zijn
intiemen omgang met Abraham, den oudsten zoon van den predikant en hoogleeraar
aan het doopsgezinde seminarium, des Amorie van der Hoeven. De veronderstelling
is niet te gewaagd, dat er overeenkomst bestaat tusschen de beteekenis, die dit gezin
voor hem zelven en die welke voor Woutertje de familie der Holsma's had. Er is
gelijkenis in de verhoudingen, geen gelijkheid: Woutertje is een zeer mat cliché van
den werkelijken jongen Eduard en in den kring der Holsma's heeft Dekker later een
multatuliaansch ideaal van opvoeding, omgangswijze en opvattingen geschilderd,
dat in menig opzicht moet verschillen van het hoogere waardoor die der christelijke
van der Hoevens zich ten opzichte van zijn gewonen onderscheidde. Deze omgang
van Dekker was er een met een aanzienlijk hoogeren stand; wij hebben reeds vluchtig
aangestipt, dat hij niet alleen een rechtvaardiging maar ook een prikkel voor zijn
prille eigendunk en eerzucht moeten hebben beteekend; de veronderstelling vindt
steun bij die van zijn vader, waarin de verklaring der ‘onhandelbaarheid’ van den
zoon in dezelfde richting wordt gezocht. ‘Noch de omstandigheden mijner familie
noch hunne zwakheid zijn oorzaak, dat ik een beetje fier ben’ vertelt deze aan zijn
verloofde; ‘en ik beschouw het dus als een ingeschapen karaktertrek, die wel gewijzigd
maar niet vernietigd behoeft te worden. Mijn vader, die niet begreep hoe ik aan den
toon kwam dien ik voerde, meende dat ik bij van der Hoeven aan huis bedorven werd
en heeft mij eens een geruimen tijd verboden met Bram om te gaan. Dat was echter
ten onrechte, want hij was de zachtheid zelve en bij zijne familie ademde alles
zachtzinnigheid. Ik had eene zucht voor onafhankelijkheid, die tot in het bespottelijke
ging...’ Deze passage is ook in zooverre belangrijk voor het begrip van Dekker en
van zijne ontwikkeling, dat er uit blijkt hoe, terwijl hij zich jaren later eerlijk en
ijverig rekenschap tracht te geven van den aard en den groei zijner persoonlijkheid,
zijn sterke subjektiviteit-zelve hem in den weg staat om de oorzaken van haar ontstaan
en van hare versterking te onderscheiden, zoodat hij gedwongen is ook die kenmerken
van zijn persoonlijkheid als ‘ingeschapen’ aan te merken, waarvan voor zijne
scherpzinnigheid de maatschappelijke verklaring als voor de hand schijnt te liggen.
Niet zijne heftigheid en onhandelbaarheidzelve werden in dien anderen kring door
overeenkomstige voorbeelden rechtstreeks aangemoedigd en versterkt, maar versterkt
werd door zijn omgang ermee zijn eigendunk, die zich in zijn
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stuggere fierheid en in de ‘bespottelijke’ manifestaties van zijn
onafhankelijkheidszucht een uitweg baande; niet zijn jeugdig individualistisch
optreden werd er aangemoedigd, maar wat daarachter lag, zijn gevoel van persoonlijke
waarde werd er verhoogd zoodanig dat het rechtstreeksche voorbeeld van
zachtzinnigheid zijn uitwerking miste. - Maar deze omgang was er tevens een met
een aanzienlijk hoogeren kultureelen stand en het profijt daaruit te trekken is voor
Dekker niét verloren gegaan voor zoorver het zijn maatstaf van persoonlijke
beoordeeling moet verruimd en veredeld hebben. Hij kwam hier in een sfeer van
hoogere beschaving voor wier invloed hij te gevoeliger moest zijn, omdat de
fatsoenlijkheid tehuis er wel de behoefte toe opwekte, maar niet de bevrediging voor
bood. Het gezin der van der Hoevens kenmerkte zich zoowel door gevoelsadel als
door groote verstandelijke ontwikkeling; de zoons zullen zich onderscheiden door
dezelfde combinatie van geleerdheid en gevoeligheid, waaraan de vader zijn hooge
reputatie dankte. Zoo ergens dan hebben wij hier de invloeden te zoeken waardoor
bij den jongen Dekker de grondslag is gelegd tot de idealistische opvattingen, die
den lateren Multatuli als met een physieken afkeer vervulden tegen geestelijke
armoede en dorheid des harten. Zijn standgevoel wordt er niet door opgeheven, maar
zijn kleinburgerlijke weerzin tegen zijn maatschappelijke afkomst wordt er door
opgeheven tot een hooger peil; er stelt zich naast, er verbindt zich met het vroeger
‘ingeschapen’ schattingsgevoel voor sociale verschillen een later ingeplant
onderscheidingsoordeel van kultureelen aard; en zijn sentiment van onbehagelijkheid
ten opzichte van zijn kleine afkomst wordt sterker en bewuster, omdat het zich voelt
steunen op, of in elk geval voelt steunen door zijn redelijk oordeel van eigen
beschavings-meerderwaardigheid. ‘Dat ik een burgerjongen ben, weet ge reeds’
schrijft hij aan zijn adellijke verloofde, tegenover wie hij telkens terugkomt op deze
standskwestie...
...‘Zoudt ge het kunnen gelooven, dat dat onderscheid in stand (dat
werkelijk bestaat) mij hindert, dat ik er mij dikwijls verdrietig over maak?
Ik gevoel zeer goed mijne waarde, ik weet, dat ik hooger sta dan menigeen
die tot den aanzienlijksten stand behoort, ik zoude mij zeer goed overal
op het standpunt weten te plaatsen waar ik staan wilde en toch, ben ik
kinderachtig genoeg om den goeden, degelijken burgerstand, waartoe ik
behoor, te minachten - neen, dat is het woord niet, ik had moeten zeggen,
dat het mij moeilijk valt dien niet nu en dan te verloochenen, uit vrees
wellicht, dat ik zoude beschouwd worden als daartoe geheel en al te
behooren, en dit is zoo niet.’
Was hij als kind reeds overgevoelig voor de uiterlijkheden van maatschappelijke
inferioriteit, later wordt hij het voor de symptomen
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van intellektueele minderwaardigheid, niet enkel als zoodanig, maar omdat hij ze
gevoelt als blijken en minacht als aequivalenten van lagere maatschappelijke afkomst.
Tijdens zijn correspondentie met Everdine heeft hij zich als beschermer van een
ander meisje uit zijn omgeving opgeworpen, op wie hij bezig is te verlieven of met
wier verliefdheid hij zich bezighoudt en een van wier briefjes hij de onkieschheid
heeft toe te zenden aan zijn ‘beminde no. 1’. ‘Ik zend het u expres opdat gij daaruit
juist zoudt kunnen zien van welken aard mijne betrekking op dat meisje is, en tevens
u te overtuigen dat mijn hart niet in gevaar is, daar gij wel kunt nagaan dat ik
onmogelijk verlieven kan op een meisje, dat een zoo knoeierige keukenmeidenhand
schrijft...’ Al was ik bij voorbeeld een weinig verliefd geweest’ zegt hij elders, ‘dan
zouden geloof ik de keukenmeidenbriefjes mij terstond gedesillusioneerd hebben.
Gij kunt niet begrijpen welk een onaangenamen indruk dit op mij maakt’. - Ach, die
arme fransche markiezinnetjes, die soms zoo slordig waren in de spelling en zoo
amuzant in de conversatie en die de aardigste biljetjes schreven met de verfoeilijkste
hanepooten!... Ontmoet hij in overeenstemming hiermede bij menschen van lager
komaf of armoediger konditie teekenen van hoogere beschaving, dan gevoelt hij zich
geneigd tot toenadering. Men kan zich uit Woutertjes geschiedenis het tooneeltje
herinneren met den jood bij het postkantoor: hier in de Brieven vindt men het in den
oorspronkelijken vorm en met de authentieke toelichting. ‘Die man had vroeger in
betere omstandigheden verkeerd en was vrij beschaafd (hij had ten minste meer
litteratuur dan de zoons van mijn patroon). Op zekeren morgen kwam de oudste zoon
die buitenshuis woonde aan het postkantoor en vond mij in druk gesprek met den
jood. Tehuis komende kreeg ik er van langs. Ik gooide mij weg, heette het, dat paste
niet; en al vond ik er voor mij niets in, dan moest ik het om hunnentwil laten, daar
ik hun bediende was enz. Dat was nu dezelfde jongen die onlangs niet achteruit wilde
rijden’. Inderdaad, het wás dezelfde jongen, overgoten met hetzelfde sopje van
standsvooroordeelen als zijn poenige principalen; en die in blijken van beschaving
wel een verlokking voelt om den afstand die hem scheidt van nog lagere standen
door een tegemoetkomende houding te verkleinen, maar die haar zelf niet uit het oog
verliest; en die haar dán juist voelt, omdat hij er evenzeer van geniet als hij lijdt door
zijn afstand van de hoogere. Het is hem zeer welkom dat diens betrekkelijke
ontwikkeling hem veroorlooft te ‘spreken met dien jood’ en door het considereeren
van diens beter kom-af tegelijkertijd hulde te kunnen brengen aan zijn eigen hoogere,
zoowel sociale als
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intellektueele positie. ‘Zooals ik u zooeven verhaalde van dat achteruitrijden en het
spreken met dien jood, zou ik u honderden voorbeelden kunnen aanhalen waar
schijnbaar hoogmoed en nederigheid met elkaar in strijd waren, doch die nederigheid
was de echte niet, zooals gij nu wel begrijpt. Het streelde mijn trots een air protecteur
te mogen aannemen’. En hij herinnert hier tevens aan de reeds verhaalde scène bij
de Hoogesluis, die hij twintig jaar later nog niet vergeten zal zijn en waaraan hij zich
als Multatuli in de ‘Minnebrieven’ opnieuw te goed zal doen. ‘Het streelde mijn trots
een air protecteur te mogen aannemen’: ziehier le fin mot van Multatuli's historie,
de sleutel tot Dekkers persoonlijkheid.
Het belangrijkste gevolg intusschen van zijn omgang met de hoogleeraarsfamilie,
van zijn gelijkstelling met een harer. jongere leden, lag in de wijziging zijner meening
over, zijner gevoelsverhouding tot de klasse, wier vriendelijkste bedoelingen zich
plachten uit te drukken in zulk een ‘air protecteur’ tegenover hem zelven en de zijnen:
de naastbelendende middenstand, de gezeten burgerij tusschen wier gewone en wier
hoogere leden: den regentenstand, de professoren werden geschat te staan op den
ladder der maatschappelijke hierarchie. De eerbied voor geestelijke waarden heeft
Dekker gediend om het in zijn kring gebruikelijke respekt voor deze bourgeoisie te
overwinnen; en zijn onbehagelijke gevoel tot den lageren te behooren zal er
waarschijnlijk toe hebben bijgedragen om zijn welbehagen in de specifieke
beschavingskenmerken van den boven haar gelegen klasse te versterken. Maar zijn
eigen lijdende standsgevoeligheid, onderhouden en geprikkeld door hare
geringschatting, verhindert hem het tot onverschilligheid te brengen te haren opzichte;
zijn heftig temperament trouwens doet hem óf haten óf liefhebben en niets ten halve.
‘Niets krenkt haar meer dan koelheid’ gold voor zijn moeder maar niet minder voor
hemzelven en tegenover de koele, welbewuste standssuperioriteit der bourgeoisie
stelde hij een door zijn besef van eigen beschavingsoverwicht gerechtvaardigde,
hartstochtelijke minachting:
...‘Gij, lieve Everdine, bewoondet in Amsterdam een mooi huis, in een
aristocratische buurt, niet waar? Gij schreeft in uwen laatsten brief “hoe
menigmaal heb ik misschien het huis uwer ouders voorbijgewandeld zonder
te weten enz.” Dat is waar, lieve engel, maar als men het u had kunnen
voorspellen, zoudt ge misschien den neus opgehaald hebben voor een
echtgenoot, wiens ouders slechts op den Haarlemmerdijk wonen. Ik had
u beloofd, nooit weder van dat onderscheid in stand te spreken, maar lieve,
ik denk er toch aan en ik moet immers geen gedachte voor u verbergen?
Laat mij dus voortgaan. Uw adel hindert mij volstrekt niet, ik wenschte,
dat gij gravin waart - ik houd veel van adel; ik heb er een soort van eerbied
voor, wat men ook over de gelijkheid zeggen moge, maar er is een ander
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verschil van stand, wat mij altijd drukte, dat is de kloof tusschen den
steedschen koopmanstrots en den nederigen burgerman, - tusschen den
man, die op de beurs zijn pilaar heeft en den man die zijn patroon bij de
pilaar moet opzoeken - tusschen den man, die een loge in de komedie huurt
en den man, wiens vrouw “Juffrouw” heet. Begrijp mij wel, lieve, tot
waarlijken adel zoude ik mij kunnen opheffen - tot koopmansadel (die
toch wel beschouwd, nonsens is) nooit. Ik zie wel kans om mij in den Haag
te familiariseeren. In Amsterdam op de Keizersgracht, niet!’...
De adel: ziedaar dus het ideaal. Hij heeft het niet gekozen op grond van erkende
voortreffelijkheid, hij heeft zich niet beziggehouden met de beschouwing of het
voorbeeld voor den koopmansadel altemet evenzeer ‘nonsens’ moet heeten. Hij
oordeelt op grond van hetzelfde onberedeneerde gevoel, dat de door hem geminachte
kooplieden zelf heeft gedreven tot hun imitatie. Zijn standsgevoel, onbevredigd in
de kleine, gekrenkt door de groote burgerij, moet zich ten slotte uiten in een voorkeur
welke geen andere dan die maatschappelijke groep kan gelden voor wier meerderheid
de hoovaardige gracht-bourgeoisie zelve gedwongen is zich te buigen; die sedert het
einde der middeneeuwen ekonomisch ondermijnd en politiek onschadelijk geworden,
onder de republiek als ‘ridderschap’ in Holland meer versierd dan gewapend met
enkele privileges, om hare onderscheidingsteekenen door de roturiers werd benijd
en nageaapt. Zij trachtten haar terzijde te streven door het verwerven van
buitenlandsche ridderordes; zij poogden in haar kring door te dringen tot het afkoopen
van haar, tot het voeren van een adellijken titel rechtgevend, grondbezit; en bij gebrek
aan beter, hoopten zij uiterlijk met haar verwisseld te worden door de toevoeging
van een welluidender aan hun plebejische namen. De hollandsche adel, zoo als hij
verkeerde aan het prinselijke, later het koninklijke hof en zoo als hij zelfgenoegzaam
zich afzijdig hield op zijn oude landgoederen, verhoogde zijn maatschappelijk aanzien
door zich in 't algemeen te onthouden van deelneming aan de bijzondere vakken van
burgerlijk winstbejag, aan handel en industrie; en hij had zijn prestige nog versterkt
tegenover de verarmde bourgeoisie door de betrekkelijke welvaart, die in den
franschen tijd zijn grondbezit hem had verschaft zoowel als door de politieke
onderscheiding, die hem van den eersten koning te beurt viel... In zijn sterk
geprononceerde onburgerlijkheid, door zijn koelhartig neerzien op de burgerij, die
neerzag op hém en tot wie hij weigerde op te zien, is hij voor den jongen Dekker de
hooggezeten wreker zijner kleinburgerlijke gekrenktheid; bondgenoot zoolang hij
in kalme zelfgenoegzaamheid boven hem blijft tronen, tegenpartij intusschen zoodra
hij zich zou verlagen tot een burgerlijk vertoon
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van pretenties; en blootgesteld aan zijn ‘air protecteur’ nadat hij hem op kultureele
minderwaardigheid mocht hebben betrapt. De voorkeur van Dekker voor den adel
is nauw verwant aan, is slechts een variant van de Oranjeliefde van de kleine burgerij
en het scheepsbouwende proletariaat, de ‘Bijltjes’ uit zijn naaste omgeving:
uitdrukking van hun klassehaat tegen dezelfde hoogere burgerij der groote grachten...
Heeft de romantische lektuur zijner jeugd, hebben de aristocratische verzen van
Alphonse de Lamartine en de, ondanks hun duitsch-burgerlijke strekking, van respekt
voor het blauwe bloed doortrokken romans van den ‘goeden Lafontaine’ den fieren
jongeling van de Haarlemmerdijk niet in dit gevoel gestijfd? De beide bolleboozen,
die er hun hart aan ophaalden hebben er niet alleen hun genot in gevonden maar
tevens hun stemming door verhoogd en hun maatschappelijke voorkeur door versterkt:
de adel is voor hen zoo niet het teeken dan toch de beste waarborg der
voortreffelijkheid geworden. Richt ‘Bram’ enkele jaren later, als jong predikant te
Utrecht, tot zijn vroegere boezemvriendje de opwekking om het tot iets ‘goeds en
groots’ te brengen in Indië en zijn verwachting niet te beschamen dat hij zijn
uitstekende gaven in dienst zal stellen van de verheven taak ‘onze O.I. voor Nederland
te behouden en voor Christus te veroveren’ dan besluit hij zijn idealistische aansporing
met de woorden: ‘Eduard... ik moet uw naam hooren onder de namen der edellieden
waaraan we dat te danken hebben’.
*
Omdat de jonge Dekker daar op den Haarlemmerdijk en in zijn omstreken geen
edellieden zag maar eenerzijds onbeteekenende kleine, anderzijds zelfgenoegzame,
laatdunkende grootere burgers en allerwege geploeter en geldverdienen en bijna
nergens de hooge beschaving en de romaneske deugden, waarvan zijn boeken de
veronderstelling inhielden, waarvan zijn hoofd vol was en waarnaar zijn hart
verlangde, daarom heeft hij zich al vroeg, wel niet ‘in opstand tegen’ maar althans
reeds eenigszins onthuis gevoeld in ‘de maatschappij’ der oude, aan lager wal
gekomen handelsstad. Hij heeft de verbeeldingswereld zijner romantische romans
schrikkelijk ernstig genomen en heeft al spoedig voor zijn teleurgestelde gedachten
en gekwetste gevoelens heul en troost gezocht bij zijn papieren helden en heldinnen
en zijn lijdend standsgevoel een onderkomen bezorgd in hun kasteelen en paleizen.
Hij moet al vroeg het vage gevoel van geisoleerdheid hebben gekend, dat de
voorbereiding beteekende voor zijn later zeer bewust en steil individualisme; en de
eenzame genoegens van zijn vroeg ontwaakte trots hebben hem

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

52
al spoedig tot schrale troost moeten strekken voor zijn onvoldane behoefte aan
veelzijdige sympathie. Omdat hij ‘van nature zacht’ was werd hij door zijn huiselijke
opvoeding een gezellig en beminnelijk mensch, maar daarom tevens een te feller
hater door zijn maatschappelijke, die voortdurend zijn geerfde ‘aantrekkelijkheid’
voor ‘koelheid’ en ‘gemankeerd zijn’ kwetste, waarvoor zijn litteraire hem nog
gevoeliger maakte. Wat het ongunstige huiselijke milieu hunner jeugd in de beide
andere hollandsche romantici, Everhardus Potgieter en Geertruida Toussaint opwekte,
het gevoel van vereenzaming als voorbereiding voor hun latere zelfstandigheid en
oorspronkelijkheid, dat ontleende Dekker aan zijn sociale omgeving. Zijn
buitenhuiselijke opvoeding vernietigt nog wel niet, maar ondermijnt en weekt los
het hechtste wat gewone menschen met hun klasse of standgenooten pleegt te
verbinden, het besef van gemeenschappelijkheid, het solidariteitsgevoel, waardoor
de achting voor hun dragers wordt overgeplant op de normen zelve hunner algemeene
gedragingen; van zijn omgeving losgemaakt, vervreemdt hij meteen van al haar
kenmerkende eigenschappen en is geneigd die voorbeelden te volgen, die met haar
het minst gemeen hebben wat haar het meest kenmerkt. De burgerij geringschatten
beteekent voor hem niet alleen een voorkeur koesteren voor sommige groote
karaktertrekken, die haar gemeenlijk vreemd zijn: edelmoedigheid, ridderlijkheid,
groothartigheid, fierheid, zelfopoffering; maar tevens neerzien op de kleinere deugden,
die haar gewoonlijk kenmerken: stiptheid, ordelijkheid, regelmaat, arbeidzaamheid.
En deze negatieve zoowel als positieve neigingen vinden hare aanmoediging in zijn
romantische lektuur, wier invloed niet zooals gewoonlijk, tijdelijk is en oppervlakkig,
spoedig uitgewischt door de eischen van het dagelijks-burgerlijke leven, maar wier
zaden in zijn door gekrenkt standsgevoel verbitterde jonge gemoed tot weligen
wasdom komen. ‘Wilt ge er op letten, dat ik voor het dagelijksche zorg?’ vraagt hij
zijn verloofde, nu de omstandigheden zijn verantwoordelijkheid versterken voor een
burgerlijk bestaan: de meest dagelijksche burgerlijke deugd, het geld verdienen en
geldbesparen stond tot dusver wel het laagst bij hem aangeschreven en kwam trouwens
in zijn romans niet voor of stond er althans niet op den voorgrond. Zoo mag het ook
aan zijn oorspronkelijk protestantsche opvattingen geen goed hebben gedaan, dat hij
ze deelde met een omgeving, van wie hij liefst wenschte te verschillen; en zoo had
de excentriciteit van zijn bekeering in het nieuwe milieu reeds in het oude haar
voorbereiding gevonden. Uit dit anti-burgerlijke ontwikkelt zich alras een
anti-nationaal sentiment: ‘Ik dien het land
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niet gaarne omdat ik niet hollandsch gezind ben’ hooren wij hem aan zijn bruid
verklaren. De indische omgeving was weinig geschikt om voor wat hij als burgerlijk
had leeren onderscheiden, zijn respekt te verhoogen: in haar ruimere verhoudingen
zag hij de afmetingen der vulgaire burgerlijkheden als op vergroote schaal. De
meerdere vrijheid van beweging, het ongebondener leven, waarvan hijzelf voor zijn
romaneske neigingen profiteerde, waren voor een belanglijk deel zijner landgenooten
een welkome gelegenheid om zich ontslagen te achten van de geboden der
traditioneele fatsoenlijkheid, die hen in 't moederland tot het verbergen of het breidelen
hunner lagere lusten had gedwongen; en tegen den neutralen achtergrond der rustige
inboorlingen kwamen de plat-egoistische of banaalpoenige kwaliteiten van het op
snelle bevordering azende en naar haastige verrijking hakende hollandsche
passantenwereldje van ambtenaars en ondernemers des te scherper uit.
Sterker dan het mogelijk zou zijn geweest in het moederland komen hem hier zijn
uitzonderlijkheid en zijn isolement tot bewustzijn; en tevens de wanverhouding
tusschen zijn subalterne positie en zijn romaneske neigingen. Wij hooren hem
klagende toonen aanslaan:... ‘O, die ridderlijkheid, die zoo schoon wezen zoude als
ik hertog of prins was in de middeneeuwen, maar die zoo misplaatst is in onzen tijd
en zoo slecht staat bij een burgerafkomst en geringe middelen’...: de elegische
grondtoon der romantiek van den historischen roman. En elders zien wij hem woedend
rukken aan zijn ketenen:
...‘O die vervloekte onevenredigheid mijner krachten met den omvang
van mijnen wil; waarom toch moet ik gevoelen en beminnen wat groot en
misschien edel is, zonder de macht om iets uit te voeren, waarom moet de
grond van mijn hart braak liggen, omdat mij de werktuigen tot handelen
ontbreken, waarom bezitten anderen die werktuigen in overvloed zonder
eenige aandrift om er gebruik van te maken? Zie, dat zijn vragen, die mij
altijd op de lippen zweven en niet voordat ik daarop antwoorden gevonden
heb, zal ik mij tehuis gevoelen in de mesquine marskramerij onzer eeuw,
dat zijn vragen, die mij tot nog toe ongeschikt deden zijn voor het maken
van “carrière”, zooals zij dat noemen in hun armzalige hardlooperij. Eerzucht! Ja, ik heb ook eerzucht, vurig, gloeiend, teveel om mij te
vergenoegen met het najagen van een postje, dat tant par mois geeft, en
een bandje in 't knoopsgat.’
Dit zijn klanken van revolutionaire romantiek. Uit afkeer van de miezerigheid
zijner grove burgerlijke omgeving, als reaktie tegen haar kleinheid zoekt hij een
individueele macht en streeft naar een persoonlijke grootheid, die het dwingend
verband met de geboden der gebruikelijke zedelijkheid verloren heeft: groot en
‘misschien’ edel. Met het respekt voor zijn maatschappij is tevens zijn eerbied
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voor de opperste macht der moraal ondermijnd. ‘Pour les héros et nous il est des
poids divers’, zooals hij aan 't slot van zijn Napoleonphantasie citeerde; wij zien hier
een herinnering aan, zoo niet de wederopvatting van de idee der misschien
noodzakelijke, hoogere ‘misdadigheid’ van zijn ‘Anton’. En zelf legt hij hier de
vinger op het verband tusschen zijn, uit haarlemmerdijksch standgevoel ontsproten,
anti-burgerlijkheid en zijn napoleontische grootheidsphantasiën.
*
Het is wel niet waarschijnlijk, maar mogelijk is het toch, dat Dekker in zijn
amsterdamschen tijd den hem kenmerkenden geest van opstandigheid uit een wijderen
nog dan de besproken kringen heeft opgezogen; de ongedurigheid, de onrust, de
onbevredigdheid, zij zaten hier sedert het uitbreken van den belgischen opstand en
het slagen van de Juli-revolutie in de lucht, zij namen in den loop der dertiger jaren
hand over hand toe. De oppositiegeest der ouderen, die weldra tot het ontstaan van
het liberalisme zou leiden, gaat gepaard met en vindt zijn weerklank in de
balsturigheid der studeerende jongelingsschap. De bejaarde professor van Lennep
klaagt er steen en been over in zijn briefwisseling met zijn vriend Falck. In een
schrijven van April '35 stelt deze hem gerust:... ‘over den woelzieken en verkeerden
geest bij eenige uwer Amsterdamsche studenten verwonder ik mij grootelijks, doch
vertrouw met u, dat zulks maar transiënt zal zijn’. Intusschen bleek het zoo weinig
‘transiënt’ dat de hoogleeraar een paar jaar later genoopt werd, zijn colleges tijdelijk
te sluiten, nadat hij kort te voren naar aanleiding van het intreden der groote vacantie
aan een zijner vriendinnen had geschreven:
...‘Je n'en suis nullement faché. La besogne commence à me peser, d'autant
plus gue l'esprit des jeunes gens n'est pas devenu meilleur dans les derniers
temps. La jeune France se fourre un peu partout. Cette génération croit
pouvoir se passer de bonnes études et le nom d'étudiant est devenu pour
plusieurs un brevet de licence...’1)
‘La jeune France’ mag zich zoowat overal genesteld hebben, het is niet aannemelijk,
dat zij althans rechtstreeks in het hoofd van den jongen Eduard is binnengedrongen
en het zal wel niet door haar direkte schuld zijn geweest, dat het met zijn verschillende
studies zoo in den war liep. Byron en Scott, onder wier invloed de fransche romantiek
zelve stond, waren het die hier in de dertiger jaren opgang maakten; en de weinig
opstandige Lamartine en La-

1) ‘Het Leven van Mr. C. van Lennep en Mr. D.J. van Lennep’ door Mr. J. van Lennep,
Dl. IV, pag. 294 e.v.
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fontaine waren de romantische voorbeelden van den haarlemmerdijkschen Dekker,
die overigens volgens zijn eigen opgave nog zoo argeloos was. Intusschen onderging
hij den invloed der geestelijke atmosfeer, die hier destijds, ook door wat er uit
Frankrijk overwoei, eenigszins broeiig werd. ‘Er heeft’, zegt A.J. in zijn boekje over
Multatuli, ‘er heeft door wat men hoort, door wat men ziet, door de onophoudelijke
aanraking met menschen en dingen een nimmer onderbroken opneming van de tijdziel
in ons plaats, iets als een inzuiging door de poriën des geestes van den tijd, waarin
wij leven, aan welken invloed ook de sterkste mensch zich niet kan onttrekken’; en
dan zulk een impressionabel menschje als Eduard was! Maar hoe minder wij rekening
hebben te houden met de rechtstreeksche inwerking van den geest der opstandige
buitenlandsche romantiek, hoe opmerkelijker mag het heeten, dat die van den jongen
Amsterdammer zich onafhankelijk uit hetzelfde sentiment ontwikkelt: het
anti-burgerlijke, waarvan de uitwassen in ‘Les Jeunes-France’ door een hunner,
Gautier, zoo romantisch zijn geparodieerd.
De ‘opstand tegen de maatschappij’ in welken vorm van weerbarstige of opzichtige
gedragingen hij zich mag uiten, is het gemeenschappelijke kenmerk der
toonaangevende romantici uit Dekkers tijd. Door zijn beginselverklaring van Natal
heeft hij zich voor het lidmaatschap van hunnen kring aangemeld; door de wijze
waarop hij haar in praktijk brengt zal hij toonen welke bijzondere. plaats hij in hunne
rijen verdient. De vraag op welke wijze hij ‘vastzit aan de wereldlitteratuur’, in den
laatsten tijd ten onzent opgeworpen, kan natuurlijk slechts een oppervlakkige
oplossing vinden door het onderzoek op welke der romantici onder zijn voorgangers
of zijn tijdgenooten in het buitenland hij gelijkt, aan wie van hen hij zijn denkbeelden
heeft ontleend of van wie zijn vormen afgezien; zij kan slechts beantwoord worden
door na te gaan welke zijn sterkste karaktertrek was en in hoeverre deze afweek van
of overeenstemde met die der romantici in 't algemeen. Hun familietrek is het
individualisme. Dekker heeft, in meerdere of mindere onbewustheid zijn
buitenlandsche collega's nagevolgd en aan hen ontleend, omdat hij de uitingen van
hun individualisme schoon en indrukwekkend vond, maar hij kon deze uitingen
slechts aantrekkelijk vinden voor zoover hij reeds hun individualisme deelde. Als
navolger kon hij slechts romanticus zijn voorzoover hij oorspronkelijk was als
individualist, en als romanticus was hij te grooter naarmate zijn individualisme hem
verhinderde na te volgen en noopte oorspronkelijk te zijn. ‘Op niets te lijken’, zooals
uit kracht
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van dit individualisme weldra zijn ideaal zou zijn, was de beste voorwaarde om het
meest te gelijken op de besten onder hen. Op niets te gelijken in de kunst beteekende
voor hunne sterksten de hoogste uitdrukking van hun isolement in het leven; de felste
manifestatie van hun afkeer van te gelijken op de maatschappij om hen heen, op die
volksgroepen althans, die er de wet stelden of den toon aangaven. Het was het
kenmerk der romantiek, het was in verschillende mate en uiteenloopenden vorm de
eigenaardigheid harer vertegenwoordigers, op te staan in zelfverheerlijking tegen of
zich af te zonderen in onverschilligheid van de maatschappij hunner dagen; tegenover
hare kunst, hare begrippen of hare instellingen hun geringschatting te doen blijken
of hunne vijandschap te proklameeren; de opmerkelijkheid, de belangrijkheid, de
uitnemendheid van hunne afzonderlijke persoonlijkheid tegenover een
maatschappelijke gezamenlijkheid tot gelding te brengen. Hun eigen verscheidenheid
op grondslag van deze fundamenteele overeenkomst, houdt intusschen nauw verband
met het onderscheid-zelf tusschen de maatschappijen waartegen zij ‘opstaan’ en den
aard der maatschappelijkheid ten opzichte waarvan zij hun individualisme afrasteren.
Het zijn niet dezelfde maatschappijen waartegen de engelsche en de duitsche romantici
in de verschillende tijdperken hunner ontwikkeling hun onmaatschappelijkheid of
ten minste hunne onafhankelijkheid, hun persoonlijke zelfstandigheid manifesteeren.
Het is een andere maatschappij waartegen de voorganger der romantiek, Jean Jacques
Rousseau zijn banbliksems slingert dan die waartegen zijn zwakke navolgers van ‘la
Jeune France’ opponeeren en de tong uitsteken. Maar het zijn altijd en overal de twee
elkander bestrijdende klassen van adel en bourgeoisie ten opzichte van wier
maatschappelijken invloed op kunst en leven zij stelling nemen; zij doen het, als
romantici, overal op individualistische wijze; en het is altijd door woord of daad en
bij hun sterkste figuren door beide, dat zij direkt of indirekt, in den eersten of den
derden persoon sprekend, de uitnemendheid der individualiteit in haar isolement hun
stille hulde bewijzen of openlijk verheerlijken. Zij komen uit hetzelfde nest, Diderot
en Rousseau, en zij hebben voor de kultureele ontwikkeling een overeenkomstige
beteekenis; maar wat Rousseau scheidt van den ander en deze van de romantiek ligt
besloten in het woord waardoor Diderot zijn vriend van zich vervreemdde: ‘Il n'y a
que le méchant qui soit seul...’1) In de dagen van ‘la Jeune France’ en van het jonge
Holland zooals het zich - zelf

1) Diderot. ‘Le Fils naturel’, Acte IV, Scène IV.
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zeer geisoleerd - in Dekker verpersoonlijkt, was het voorzoover zij ‘opstonden tegen
de maatschappij’, tegen die der bourgeoisie, hier de oudgevestigde, daar de
nieuwopgekomene. En hun individualisme heeft tot diepste wortel een overwegend
anti-burgerlijk sentiment.
Er schijnt een tegenspraak te heerschen tusschen dit individualisme der romantici
en hunne anti-burgerlijkheid. Omvat het begrip der burgerlijkheid niet het
individualisme-zelf? Beteekent niet de opkomst van het burgerlijk régime de afbraak
der associatie-vormen in de ekonomie; stelt het door zijn zegepraal niet scherper dan
eenig ander de individuen op zich zelf en tegen elkander in vijandigen wedijver?
Inderdaad is het als dragers van de burgerlijke idee, dat zij als individualisten zich
stellen tegenover de oudere kunstvormen; dat zij in de litteratuur zich pogen te
ontslaan van allen dwang en reserve om hun eigen persoonlijkheid tot gelding te
brengen; dat zij de kunstwetten verwerpen en de modellen te gruizel slaan, die hen
daarin belemmeren en slechts die persoonlijke regels erkennen en volgen, die hen
veroorlooven de bijzondere belangrijkheid of voortreffelijkheid van het eigen ik in
't licht stellen. Zij tornen op tegen de eeuwenoude traditie, het sterkst belichaamd in
de pseudo-klassieke tragedie met haar drie ‘eenheden’ en handhaven het recht van
hunne individueele inzichten en vindingen, zij het dan, hier in Frankrijk, niet in al
te onbescheiden mate en al spoedig onder het stellen van nieuwe regels en het vormen
van een andere ‘school’. Tegenover de versleten cliché's der oude aesthetische
gemeenschaps- en gezelligheidsvormen, stellen zij de nieuwe, voorzien van hun
markant-persoonlijken stempel. Zij rebelleeren tegen de kunst waarop de
toonaangevende klassen van voorheen de hunne hebben gedrukt. Als litteratoren
binden zij, op den grondslag van het burgerlijke beginsel der individueele vrijheid
den strijd aan tegen de hoogere genoegens van adel en koningsschap. Als kunstenaars
zijn zij individualisten.
Maar zetten zij aldus de ekonomische en politieke revolutie der bourgeoisie op
hunne bijzondere burgerlijke wijze voort in de geestelijke sfeer, zij plaatsen zich
daarbij tevens tegenover de actueele burgerij zelve. Hun individualisme is aan het
hare vijandig als dat van kunstenaars. Het onderscheidt zich in 't algemeen van het
gewoon-burgerlijke zoowel in aard als in mate. Zij zijn niet alleen krachtiger en
trotscher, maar zij zijn tevens om hunne artistieke, aan altruistische faktoren verwante,
met idealistische verweven eigenschappen, ándere individualisten; en dit onderscheid
tusschen het wezen van hun individualisme en dat van hunne ‘maatschappij’ is het,
wat hun nog sterker hunne geisoleerdheid doet
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gevoelen en wat de pessimistische grondtoon van hun litteratuur helpt verklaren.
Wat zij na het napoleontische tijdperk in de maatschappij der Restauratie zien
opkomen en, na haar val, tijdens de regeering van den ‘burgerkoning’ zich breed
zien maken, is het plat-egoistische individualisme der banaal-burgerlijke duitenplaterij
en promotiejacht; het doortrekt de geheele samenleving, het tast ook den geruineerden
adel aan en infekteert zelfs de jeugd met zijn verdorrende adem. Madame de Staël,
in '13 uit haar ballingschap teruggekeerd, voelt zich ontgoocheld, in haar geliefd
Parijs een zoo positieve, zakelijke en berekenende jongelingschap terug te vinden.
‘Rien de moins ressemblant à ce que nous étions en 1788 qu'un jeune Français de
1814’, zegt Stendhal. ‘Nous étions sémillants et ces messieurs sont presque Anglais’.1)
De ‘Comédie Humaine’ van Balzac beteekent een reusachtig requisitoir tegen de
overwegende rol die het geld speelt onder de Restauratie; en de politieke geschiedenis
levert er de nadere, authentieke bewijzen voor. De moreele decadentie der bourgeoisie
in dit opzicht is treffend getypeerd door de bekende tegenstelling tusschen de
betrekkelijke ‘grandeur’ van César Birotteau, wiens herinneringen tot in het ancien
régime reiken en de absolute vulgariteit van zijn opvolger Crevel uit ‘La Cousine
Bette’, in wien - zij het dan op romantischoverdreven wijze - de eerste periode van
het burgerkoningschap verpersoonlijkt is. Na de Juli-revolutie, wanneer de hoogere
groepen der bourgeoisie het politike heft in handen hebben genomen, is het hek van
den dam, dat het binnendringen van den burgerlijken geest beperkte en als
aanvankelijke reaktie daartegen trekken de romantici zich nog verder terug in de
verbeeldingswereld van het exotische en het verledene en aanvaarden in het heden
de invitaties van den adel, die in zijn behoefte aan bondgenooten voor het herstel
van zijn verloren maatschappelijke positie, zijn salons in de faubourg Saint-Germain
voor hen openstelt.
Het is uit een overeenkomstig gevoel van geringschatting en zelfs van weerzin ten
opzichte van de oude, toonaangevende burgerklasse, dat Dekker tegenover zijn
adellijke verloofde getuigt van zijn voorkeur voor de haagsche omgeving, die met
de amsterdamsche handelsbourgeoisie op een ietwat gespannen voet heeft gestaan.
Zij beteekent voor hem een imaginaire betere wereld, waarin hij niet zeker is de
intellektueele beschaving en de zedelijke idealen aan te treffen, die hij mist in de
burgerij, maar waarin hij veronderstelt de baantjesjacht en het commercieele
gescharrel te zullen missen,

1) STENDHAL, Vie de Haydn, de Mozart et de Métastase’, pag. 171.

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

59
dat hij in de omgeving zijner herinnering en zijner werkelijkheid verafschuwt. Juist
omdat hij deze wereld zoo weinig kent, valt het hem te gemakkelijker haar te
phantaseeren naar zijn behoeften en het type harer leden te boetseeren naar zijn eigen
beeld. Zoo heeft hij de Napoleon-figuur gekneed en op overeenkomstige wijze spiegelt
hij zich zacht aan zijn nog hooger geschat voorbeeld, Rousseau, wiens ‘heerlijk werk:
‘Emile’, hij al vroeg blijkt gelezen te hebben; het is de ‘ongeschiktheid voor het
dagelijksch leven’ en de ‘uitsluitende bekwaamheid tot denken’ waaruit hij diens
gelijkenis met zijn eigen persoonlijkheid constateert. In den practischen zoowel als
in den theoretischen individualist, in den romanticus met de pen en in dien met het
zwaard belichaamt hij zijn ideaal van persoonlijke grootheid - nog onbesloten of het
door zijn woorden zal zijn of door zijn daden, dat hij een ‘gelukkige wereld’ zal
‘scheppen’, maar hiervan zeker overtuigd, dat het er moeilijk een zal kunnen zijn
van menschen met minder dan twee namen.
Zijn bijzonder kenmerk onder de vele figuren waarin de romantici zich zelven
verbeeld of waarin zij den geest van hunnen tijd verpersoonlijkt hebben, blijft dat
zijn anti-burgerlijk individualisme een altruistisch doelwit zoekt of althans sociale
bijbedoelingen koestert. Men stelle hem, tot verscherping van de omtrekken zijner
persoonlijkheid tegenover den Julien Sorel uit ‘Le Rouge et le Noir’ in wien Stendhal
het egoistische, a-moreele type heeft geteekend van de na het napoleontische tijdperk
zich een carrière banende jongelingschap. De arme houtzagerstelg heeft in zijn jeugd
ziekelijk-prikkelbare standsgevoelens niet minder dan ons onbemiddelde
kapiteinszoontje: aan de tafel der dienstboden te moeten eten vervult hem met
afgrijzen; en hij put zijn idealen uit dezelfde bronnen, waaruit de jonge Dekker zijn
dorstende eerzucht laaft:
‘...Cette horreur pour manger avec les domestiques n'était pas naturelle
à Julien; il eut fait pour arriver à la fortune, des choses bien autrement
pénibles. Il puisait cette répugnance dans les “Confessions” de Rousseau.
C'était le seul livre à l'aide duquel son imagination se figurait le monde.
Le recueil des bulletins de la grande armée et le “Mémorial de
Sainte-Hélène” complétaient son Coran’
Hij zoekt zijn begeerte naar een hooge positie te vervullen door middel van het
priesterschap, dat in Frankrijk de beste weg was om carrière te maken, zooals het
domineesberoep in Holland.
‘...Tout à coup Julien cessa de parler de Napoleon; il annonça le projet de
se faire prêtre, et on le vit constamment dans la scie de son père, occupé
á apprendre par coeur une bible latine... Qui eut pu deviner que cette figure
de jeune fille cachait la résolution inébranlable de s'exposer à mille morts
plutôt que de ne pas faire fortune?’
Wanneer hij, na zich in adellijke kringen te hebben genesteld,
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met geringschattend voorbijgaan van een gemakkelijk bereikbaar burgerlijk bestaan,
eindelijk de groote carrière voor zich ziet geopend, doodt hij de vrouw die hij liefheeft,
maar door wier toedoen ze plotseling weer voor hem afgesloten wordt; en wij hooren
hem voor de burgerlijke jury de woorden spreken, die de sleutel zijn voor het begrip
der maatschappelijke situatie, waarin de nieuwe romantiek zich afspeelt.
‘...Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe, vous voyez
en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassese de la fortune... J'ai
mérité la mort, messieurs les jurés. Mais quand je serais moins coupable,
je vois des hommes qui sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter
de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de
jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés
par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et
l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société.
Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité,
que dans le fait je ne suis point jugé par mes pairs...’
In dezelfde sfeer van den geantecipeerden, vooralsnog in persoonlijk-geisoleerden
trant gevoerden klassenstrijd tusschen kleine en groote burgerij, maar aan den
tegengestelden van dezen egoistischen kant staat de jonge Dekker met zijn even
teugellooze eerzucht en zijn gelijkelijk onverschrokken individualisme. Beide figuren
kenmerken zich door een trek van grootheid en hunne persoonlijkheden raken elkander
door ‘het misdadige’ dat de een bedrijft en dat de ander althans zich durft
phantaseeren: ‘groot misschien edel’. Zij pogen boven de ‘atmosphère empesteé par
de petits intérets d'argent’ hunner omgeving uit te komen en nemen reikhalzend hun
vlucht naar hoogere maatschappelijke regionen, de een zijn talent door dissimultatie
aanvullend, de ander in den vervolge trachtend het door oprechtheid te adelen. Hun
beider springplank is het kleinburgerlijke standsgevoel. En het napoleontische
standbeeld, dat de jonge Dekker te Natal voor zich opricht en waarop hij tot zijn
verhooging gaat zitten, heeft zijn voetstuk op den Haarlemmerdijk. (Mrt. '20)
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IV. De ‘Eerlooze’
Het zou opmerkelijk zijn geweest, wanneer de aan Dekker toevertrouwde ambtelijke
zaken niet in 't honderd waren geloopen; zoo zeer ging hij op in zijn persoonlijke
aangelegenheden, dat de talrijke publieke functies, die hem waren opgedragen,
eronder lijden moesten; en bij al zijn napoleontische allures miste hij de strenge
accuratesse van zijn grooten voorganger. - Het zou nog verrassender geweest zijn,
wanneer hij niet met zijn superieuren overhoop was geraakt; want de pijnlijke
teleurstelling, die hij had ondervonden, zoowel als ‘de bewustwording’ waartoe zij
had geleid, maakte hem in hevige mate prikkelbaar ten opzichte van hun
onvermijdelijke aanmerkingen; en zijn betrekkelijk zelfstandige positie als controleur
stelde hem in de gelegenheid om ruimschoots gebruik te maken van de middelen tot
polemischen tegenweer, die zijn kritische scherpzinnigheid hem aan de hand deed.
Hij was niet enkel slordig, zooals hij later gereedelijk heeft toegegeven, maar hij was
volgens de officieele stukken ten overvloede lastig en arrogant; hoe beter hij zich
geschikt achtte tot wereldhervorming, hoe minder hij deugde als ondergeschikt
ambtenaar in het kleine nest, waar hij op zijn grootsche plannen zat te broeden; en
waar hij de ‘misdadigheid’ niet ongeoorloofd rekende om dit meerdere te bereiken,
zal hij de pekelzonden niet zwaar hebben geteld, die hij zich ten opzichte van het
mindere veroorloofde en die hem op voordracht van den boven hem geplaatsten
assistent-resident weldra wegens ongeschiktheid de ontheffing van zijn ambt en de
overplaatsing naar Padang bezorgden. Het geval mag beschouwd worden als een
herhaling van wat hem vroeger wegens lagere onbruikbaarheid als kantoorbediende
was gepasseerd; maar tevens vertoont het reeds de sporen eener inleiding tot wat
hem later te Lebak als gevolg zijner hoogere ongeschiktheid zou overkomen. - Het
verwonderlijkst zou zijn geweest, dat het op den duur had kunnen boteren tusschen
den individualistischen dienaar, die op zijne wijze ‘een gelukkig volk’ wenschte ‘te
maken’ en zijn meesters, de regeering, die er de hare op nahield om door middel van
het kultuurstelsel de zakken van den nederlandschen staat en van de groote
neringdoenden te spekken. Deden zich wrijvingen voor, ontstonden er conflikten
tusschen het gouvernement, de hoofden en het volk, er was groote kans den
ridderlijken jongen ambtenaar de zijde van de minst gelukkige partij te zien kiezen.
Sedert hij zich bewust is geworden van zijn roeping, zijn grootheid te toonen door
‘de verdrukte volken van Europa’ op te heffen, viel het hem moeilijk het indische
volk te zien ver-
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drukken en was het conflikt tusschen hem en de regeerende macht in wier dienst hij
stond, latent geworden. Stond het hier te Natal al niet op het punt in scherpe vormen
uit te breken, het trad toch door allerlei symptomen reeds onmiskenbaar aan het licht.
Niet de minst belangrijke onder de vele verplichtingen, die op den jongen kontroleur
drukken is die van de peper- en de rottan-kultuur te kontroleeren, de bevolking tot
arbeidzaamheid op te wekken en zorg te dragen voor rijke oogsten: hij neemt het
voor de arbeiders op tegen de aanmerkingen, die de assistent-resident op hunne
prestaties maakt. Hij maakt zich in zijn omgeving niet gehaat of verdacht door, zooals
zijn voorgangers, te pogen door eigen handel zich te verrijken of voor zijn carrière
winst te slaan uit zijn winstvergrootenden dienstijver; hij maakt zich zoo gezien, zoo
gewild voor het minst, dat de hoofden in den omtrek bij het gevaar van zijn vertrek
een adres opstellen om hem te mogen behouden; en is zijn ontslag bezegeld, dan
geven zij hem klinkende blijken van hun sympathie door voor zijn inboedel onmatige
prijzen te bieden, die hij opteekent met het voornemen deze edelmoedige vrienden
later op de hem eigene ridderlijke wijze schadeloos te stellen. Niet dat van dit begin
Lebak het einde is geweest, maar dat het zoo lang is uitgebleven is te verwonderen
en valt te verklaren. Zijn aanleg en zijn lotgevallen zijn het, aldus beweerden wij
vroeger, die hem tot Multatuli hebben gemaakt; maar zijn haarlemmerdijkschen
aanleg had zich reeds zoo vast geconsolideerd in de romantiek van zijn hooghartig
altruistisch individualisme, dat zijn lotgevallen zelf ervan afhankelijk werden.
Na zijn ontscheping te Padang volgde de groote slag: de ontdekking van het tekort
in zijn kas te Natal en die van in ongenade gevallen te zijn: de haaien hadden hem
eindelijk beet als straf voor zijn overmoed. De oorzaak van het deficit is voor ons
voornamelijk van belang door de verklaring, die hij er zelf van geeft. Een
ondergeschikte zou misbruik hebben gemaakt van zijn bekende, veertigdaagsche
‘krankzinnigheid’, vertelt hij in den ‘Havelaar’. Maar elders in de ‘Brieven’ vernemen
wij van hem, dat hij gedurende den tijd, waarin er misbruik werd gemaakt van zijn
slordigheid, bezig was maatregelen te overwegen om de, evenzeer in 't honderd
geloopen, nederlandsche financiën weer in orde te brengen - waarmee van Hall zich
bij zijn ontstentenis gelukkig belastte. Hoe rijmt zich deze ‘krankzinnigheid’, die
hem ontoerekenbaar heet te maken wat het bijhouden van zijn eigen primitief
ingerichte financiën betreft, met de lust om zoo zware financieële problemen op te
lossen? De verklaringen, die Dekker van zijn persoon en
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zijn gedrag geeft, zijn altijd interessant, al zijn zij niet altijd juist of althans
eensluidend; zij màken hem altijd interessant en in zooverre tenminste maken zij
zijn figuur en zijn handelingen duidelijk. - Het tekort is later door hem aangevuld en
voorshands was de zwaarste straf, die het hem bezorgde, het tekort aan consideratie.
Hij heeft te Padang een moeilijken tijd doorgemaakt, van armoede en verdacht zijn;
erger dan ooit was hij hier geisoleerd, zelfs het gezelschap van Si Oepi Keteh, de
‘kleine freule’ moest hij missen; het grievendst vereenzaamd omdat hij onder de
verdenking van oneerlijkheid die op hem rustte, geschuwd en onder de ongenade
van den machtigen gouverneur, door diens oogendienaars genegeerd werd. De
catastrophe van Lebak heet het te zijn geweest, die Dekker volledig wakker heeft
gemaakt en die hem het ergst heeft aangepakt; ‘de fiksche greep des koddebeiers in
den nek van het droomend jongske der duinen’, zooals de heer Prinsen zich pakkend
uitdrukt. Dit is de algemeene meening en zooal niet, om met Dekker zelven te spreken
‘daarom te betwijfelen’ dan toch niet daarom te aanvaarden; het is waarschijnlijk,
het is zelfs duidelijk aantoonbaar dat de catastrophe van Padang, dertien jaar vroeger,
het droomende jongske van Natal veel sterker heeft aangegrepen; de schok, de schrik,
de ontgoocheling waren van veel heftiger persoonlijke uitwerking, al had de uiting
hunner veel direkter reaktie een veel geringer openbaar gevolg. Uiterlijk toont hij
zich onbuigzaam en zelfs overmoedig; duelleert met wie hem de burgerlijke
beleefdheid weigeren, wreekt zich door puntdichten en kippendiefstal op den
gouverneur, die hem het noodige levensonderhoud en het nog onontbeerlijker
eerherstel onthoudt. Hij begint hier het leven van avontuurlijke misère, dat hij na
Lebak zal voortzetten en dat het merkteeken zoowel als een der oorzaken is van zijn
onderscheid met alle andere vaderlandsche romantici, omdat hij onder hen allen met
hun regelmatig, fatsoenlijk, onromanesk burgerlijk bestaan, de eenige is die zijn
romantiek belééft. Uiterlijk gooit hij het hoofd in den nek, maar innerlijk... Het arme,
jonge ‘genie’ - dat de ‘omstandigheden’ zou ‘scheppen’! - beleeft na deze grievend
ontnuchterende omstandigheden maanden van diepe neerslachtigheid, waarbij de
gedachte aan moeder thuis hem alleen voor zelfmoord behoedt. Wordt hij niet
gebroken, hij wordt althans gebogen: hij schrijft ‘de Eerlooze’. ‘Op een omgekeerde
kist’, als om door deze romantische enscèneering tevens de inleiding te leveren tot
het waggelende herbergtafeltje, waarop de ‘Havelaar’ zou ontstaan. *
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De ‘Bruid’ is, zooals wij weten, later zijn wrijfpaal geworden, het eenige zijner
werken waarover hij den staf gebroken heeft; dat hij in het ‘Naschrift’ erop,
onherroepelijk veroordeeld heeft als maakwerk: ‘copie van copie, misdruk van
misdruk’; en dat hij in zijn latere correspondentie niet kan tegenkomen zonder het
aan te fluiten als ‘onnoozel’ en aan te randen en af te straffen alsof het een
ondergeschoven kind zijner muze was. De ‘Bruid’ is tevens het werk waarmee hij
zich het langst heeft beziggehouden; dat hij heeft herzien en hervormd; waarvan hij
zich het vaderschap voortdurend heeft aangetrokken; zijn litteraire ooilam, dat hij
onvermoeid en liefderijk heeft belikt en gekoesterd. Tweemaal heeft hij het herdoopt
als blijk zijner onveranderde belangstelling en telkens veranderde opvatting; als ‘de
Eerlooze’ heeft hij het geschreven, als de ‘Hemelbruid’ het naar den besten
hollandschen uitgever gezonden als proefstuk van zijn talent, als ‘de Bruid daarboven’
het waardig gekeurd om als eersteling van ‘Multatuli’ het publiek gunstig te stemmen
voor den auteur en voor te bereiden op de komst van zijn ‘Havelaar’. - Zijn scherpe
kritiek op dit produkt zijner litteraire voorperiode is slechts een andere wijze om de
scherpe scheiding te proklameeren tusschen zijn persoonlijkheid vóór en na Lebak
en de latere afkeuring draagt in haar onbarmhartigheid de sporen zijner rancune over
de vroegere overschatting.
De ‘Bruid’, aldus is zijn grief, is ‘uit de boeken gegrepen, niet uit de wereld’. Het
mag de waarheid zijn, de geheele waarheid is het niet: het is wat den vorm betreft
gegrepen uit de boeken; maar wat den inhoud aangaat tevens uit zijn wereld. Waarom
was het, dat hij uit de vroegere litteratuur juist de stof van dit drama koos? Het was,
zooals in verband met zijn débâcle te Padang voor de hand ligt en zooals hij in de
‘Havelaar’ verklaart, omdat hij zelf ‘eerloos’ dreigde te worden. Maar niet alleen in
zooverre was door hem uit de boeken gegrepen, wat in zijn eigen leven paste; niet
enkel vond hij in zijn litteraire herinneringen in dit opzicht slechts den pasklaren
vorm voor de uitdrukking zijner individueele ervaring - naast de figuur van ‘Holm’
waarin hij zich personifieert, op gelijke hoogte bijna van dramatische beteekenis
staat die van ‘Caroline’. Van zooveel belang is zij in het werk, dat hij haar naderhand
in den titel op den voorgrond stelt, met zooveel toewijding heeft hij haar geteekend,
dat zij later van de dramatis personae de eenige is die aan zijn kritiek ontkomt en die
hij niet na kan laten ‘een lief figuurtje’ te prijzen; en in de tooneelen die hijzelf als
‘verheven’ roemt, is zij het van wie de verheffing uitgaat... Het verzwegene omtrent
de beteekenis van de ‘Bruid’, omtrent haar beteekenis voor
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hem - en om zijn eigen, latere beteekenis, ook voor ons - is dat zij ons niet alleen
Dekker schetst als den jongeling, die zijn eer dreigt te verliezen maar tevens als den
minnaar, die zijn liefde door standvastige wederliefde bekroond ziet. Het drama is
als ‘de Eerlooze’ zijn ver-beelding als beschuldigd ambtenaar, als ‘de Bruid’ zijn
phantasie als gerehabiliteerde bruigom: in, ‘Holm’ heeft hij zich zelven, in diens
geliefde zijn eigen vroegere liefde te Batavia, voorgesteld; en als voorproef van zijn
ouderwetsche, latere gewoonte om de namen zijner personages te kiezen of te vormen
in verband met de beteekenis hunner persoonlijkheid, heeft hij hier reeds de ‘Caroline’
van het drama gedoopt met den voornaam van Mej. Versteegh. In de ‘Bruid’ heeft
hij zijn vroegere liefdesverhouding tot haar - in aansluiting bij zijn litteraire
herinneringen - geidealiseerd, heeft hij haar zich voorgesteld als trouw en standvastig,
onwrikbaar in hem geloovend, alle tegenwerking voor hem trotseerend, alle nood en
gevaren voor hem tartend - zóó als zij niet geweest was en nagelaten had te doen,
maar zóó als hij in zijn sentimenteele zelfverteerdering en in zijn troostzoekend
zelfbeklag wenschte dat zij was en had gedaan. - Deze nieuwe litteraire arbeid waarin hij de geschreven romantiek navolgde evenals, in zijn vroegere, de praktische
van Napoleon - is van deze de tegengestelde pendant, een andere, omgekeerde
bewerking der beide hoofdmotieven zijner ‘Jongelingsdroomen’, van zijn liefde in
verhouding tot zijn eerzucht. Zij staan ook hier in wisselwerking tot elkander, maar
als in omgekeerde krachtsverhouding: in zijn schets van ‘vader Anton’ dient de
teleurgestelde liefde tot verscherping van zijn eerzucht, in zijn ‘Bruid’ de
gedwarsboomde eerzucht tot versterking zijner liefde; daar was het de wereldsche
loopbaan, die hij zich voorstelde als vergoeding voor het mislukken zijner
huwelijksplannen, hier is het de bekroonde liefde, die hij zich phantaseert als
troostprijs voor zijn, zoo niet onherstelbaar vernietigde dan toch voorloopig
afgebroken carrière. Uit zijn leven gegrepen en zijn geheele, diepere leven omvattend
zijn zoowel de dramatisch bewogen ‘droomen’ der edelmoedige eerzucht van zijn
‘Jongeling’ als de in dramatischen vorm voorgestelde phantasie der edelmoedige
liefde van zijn ‘Bruid’.
*
De ‘Bruid’, hoe banaal het stuk in 't algemeen moge zijn, bevat verschillende
elementen, vorm zoowel als inhoud betreffend, die in staat zijn ons in verband met
den verleden Dekker zoowel als met den toekomstigen Multatuli, te verwonderen behalve om zijn banaliteit zelve. - Hoe kwam hij er toe aan de ver-beelding van
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zijn ervaring den dramatischen vorm te geven? De vraag mag niet overbodig heeten
in verband met zijn later gesukkel op dit terrein juist, zoowel met ‘Vorstenschool’
als met de onafgewerkt gebleven ‘Aleid’; door dit litteraire genre te kiezen scheen
hij een anderen weg in te slaan dan waarheen zijn aanleg hem leidde. De minst
diepzinnige verklaring is in dit geval waarschijnlijk de meest juiste: hij koos het
drama als letterkundige oefening. In gewoon proza had hij het dubbele motief,
liefde-eerzucht, reeds in zijn natalsche proeven behandeld, in verzen zette hij ze voort
te Padang: zijn ‘Moeder, ik ben wel ver van 't land’, waarover hij in den ‘Havelaar’
Louise Rosemijer tranen laat storten, is van zijn faits et gestes als ‘Holm’ en in 't
bijzonder van diens zelfmoord-overwegingen, de berijmde bewerking. Hij had tot
verdere oefening nog den roman kunnen kiezen, maar het drama was in dit geval de
meer handzame vorm voor zijn gefingeerde dubbele rehabilitatie als minnaar en als
ambtenaar, het gemakkelijkst te besturen voertuig voor zijn kleine bagage. En het
drama van zijn tijd, minstens evenzeer als de overigens zeer plastischen en door de
romantici met grooten willekeur behandelden romanvorm, gaf hem zoowel de vrijheid
om verder gebruik te maken van den dramatisch bewogen monoloog, waarin hij zijn
Napoleon-phantasie had vervat - de langgerekte alleenspraken van Holm bewijzen,
dat hij deze gelegenheid niet heeft versmaad - als om zich te oefenen in het gebruik
van den normalen dialoog; en hierin toonde hij zich al dadelijk een veelbelovend
leerling: terecht kan hij in zijn ‘Naschrift’ de levendigheid zijner samenspraken
prijzen. De dramatische vorm - het is niet deze faktor van het tooneelspel, waarmee
zijn latere pogingen worstelen of waarop zij afstuiten - hij lag zoozeer in de richting
van zijn aanleg, dat zelfs zijn monologen een dialogisch karakter dragen van vraag
en antwoord waarmee zijn zelfonderzoek zich bezighoudt, van aanval en verweer
waardoor zijn strijdlustig intellekt zich lucht geeft.
De moeilijkheid stak voor Dekker voornamelijk in het vinden van den dramatischen
inhoud en in het kiezen van de dramatische personnages; en deze vond hij van Holm
af tot het kamermeisje toe te kust en te keur in de romantische lektuur van zijn jeugd;
het onmiddelijkst pasklaar in de romans en de drama's der oudere duitsche romantiek.
Hij greep eruit wat in zijn wereld paste; maar onversneden aan deze litteraire
confektiemagazijnen ontleenend wat voor de aankleeding van zijn zelfbeschouwing
dienstig kon zijn, greep hij er meteen het een en ander uit wat vreemd was aan zijn
wereld; en dit is het wat zijn arbeid een zoo weinig hollandsch en zulk een
geprononceerd duitsch karakter verleent, dat het meer op
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een goede vertaling dan op een niet onverdienstelijke navolging gelijkt. Dit geldt
niet zoozeer de door hemzelven als hoofdfaktor aangewezen ‘eerloosheid’ van zijn
held, als wel de liefdesverhouding tusschen Holm en Caroline: het motief, dat niet
alleen evenwaardig is aan en nauw verweven met het andere, maar dat niet
onwaarschijnlijk in de wordingsgeschiedenis van zijn drama als het oudste moet
worden aangemerkt; immers, hij noemt in een zijner latere brieven, aan Dr. Tiele
gericht, het jaar '42 - waarin hij te Natal gevestigd was - als den tijd van het ontstaan
van ‘Bruid’, het kan een schrijffout zijn, maar die in dit geval, naar het ons voórkomt,
de aandacht vestigt op de waarschijnlijkheid, dat hij gedurende de periode zijner
drukste literaire oefening, nog vóór zijn ambtelijke débâcle en vóór hij er de
onteerende gevolgen van had te duchten, zijn drama althans in hoofdtrekken heeft
geconcipieerd. Het eerloosheidsmotief mag als aanvankelijk onvoorziene variant
van de eerzuchtsfaktor eerst naderhand te Padang, geënt zijn op dat der
liefdesverhouding. Heeft hij ook voor het latere in de litteratuur modellen kunnen
vinden, voor dit vroegere motief der onfortuinlijke liefde, lagen zij als te grabbel en
had hij ze voor 't grijpen. Maar ze overnemende zóó als hij ze zoo talrijk en zoo
gelijkvormig vond alsof ze zoo behoorden te zijn; zoo de oudere litteraire mode
volgend, introduceerde hij in zijn werk het aan de nederlandsche oneigene evenzeer
als aan zijn eigen werkelijkheid vreemde, traditioneele huwelijksbeletsel zijner
modellen. De bezwaren, waarmee de gelieven te kampen hebben in de romans en de
drama's van Dekkers litteraire herinneringen, plachten niet ontleend te zijn aan hun
persoonlijk temperament of karakter, maar aan hunne verschillende en te ongelijke
maatschappelijke positie. De romantisch gekleurde burgerlijke drama's en romans
uit de twee halve eeuwen waarvan het begin der negentiende het middelpunt vormt,
zijn in dit opzicht de litteraire echo van den klassenstrijd tusschen bourgeoisie en
adel; spil van de dramatische verwikkeling zijn meestal de liefdeswederwaardigheden
van de jongen bourgeois en de adellijke jongedame, van den armen maar talentvollen
en edeldenkenden roturier en de rijke of althans rijkere, gewoonlijk minder begaafde
maar evenzeer edeldenkende freule; of, aan 't eind van deze periode, wanneer de
bourgeoisie vol schatten en de adel vol schulden zit, de bezwaarlijke liefdesverhouding
van den berooiden jongen edelman tot de rijke, burgerlijke erfdochter, waarbij de
toekomstige balk in het wapen een der hinderpalen voorstelt, maar edele opvattingen
voor 't overige evenmin uitgesloten zijn. ‘Le Gendre de Monsieur Poirier’ moest
evenwel nog geschreven
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worden en Dekker greep zijn types uit de litteratuur waaraan ‘La Nouvelle Héloïse’
het voorbeeld gegeven heeft. Op deze wijze heeft hij zijn zeer burgerlijke verhouding
tot zijn Caroline verwikkeld en tevens dramatisch interessant pogen te maken - zijn
connecties met mej. Versteegh waren het in maatschappelijken zin zoo weinig - door
de introduktie van den voor hem zoo belangrijken faktor van het standsverschil; als
Holm bemint hij een Caroline die freule van Wachler heet. De jonge auteur heeft hiermee, bij al het gemak der ontleening, zich een
moeilijkheid geschapen, waarvan de oplossing juist voor hem niet gemakkelijk moest
zijn en van belang voor wie, als wij uit zijn brieven van een paar jaar later, zijn
maatschappelijke gevoelens kennen: het adellijke was voor hem, als Dekker, het
aantrekkelijke en werd voor hem, als Holm, het vijandige element. Heeft hij, met
zijn eerbied voor het blauwe bloed, zijn geringschatting van het eigen, geringe
kleinburgerschap en zijn tegenzin tegen het burgerlijke, zich hier laten verleiden tot
een vijandige houding tegenover den maatschappelijken stand van zijn voorkeur?
Wil men zijn eigen, latere beoordeeling in dit opzicht aanvaarden, dan zou hij zich,
zijn burgerlijke personificatie Holm aldus verdedigende, tegen zichzelven hebben
gekeerd en niet alleen anderen nagevolgd, maar zich zelven verloochend hebben.
Hij spreekt in zijn ‘Naschrift’ van ‘een geheel overbodige en tot op den naad versleten
tegenstelling tusschen het burgerschap en adel.’: dat is juist en hieruit blijkt zijn
slappe imitatie. Maar in een latere snauw naar dit als onecht geminachte litteraire
voorkind, opgenomen in een schrijven aan Dr. Tiele uit het najaar van '75, gaat hij
verder en gewaagt van ‘afgezaagde schimpscheuten op den adel’ waardoor het stuk
zich zou kenmerken: dit is onjuist en men moet hier de oprechtheid van den jongen
Dekker in bescherming nemen tegen de onrechtvaardige kribbigheid van den
verbitterden Multatuli. De ‘Bruid’ is van Dekkers - en Multatuli's - sociale sentimenten
eerder als een bewijsstuk dan als een ontkenning aan te merken. Niet alleen, dat hij
zich onthoudt van een rechtstreekschen aanval op de adellijke pretenties door zijn
pretendent Holm niet om de freule te laten werven, hem veeleer vrijwillig van haar
te doen afzien en haar te doen afstaan aan den onwaardigen adellijken mededinger
- een door Multatuli terecht gestriemde wandaad van zijn opgeschroefde
sentimentaliteit - maar hij doet den tegenstand op grond van deze pretenties tegen
de burgerlijke afkomst van zijn ‘held’ uitsluitend uitgaan van een personnage, waarin
hij veeleer dan den adel een karikatuur ervan heeft trachten te belichamen.
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Alleen van de moeder der freule, van ‘Mevrouw van Wachler’ krijgt de meer dan
bescheiden vrijer den adellijken wind van voren. ‘De oude dame is gemaniëreerd
een kanalje’ oordeelt Multatuli. ‘Een kanalje’ in mindere, maar althans in voldoende
mate om haar standgenooten niet aansprakelijk te stellen voor haar oppositie; en
‘gemaniereerd’ in zoo hoogen graad, geaffekteerd op zoo overdreven wijze, haar
standspretenties luchtend op zoo pretentieuze manier, dat de toeleg van den auteur
nadrukkelijk wordt onderstreept, om de ongunstigheid van het oordeel over haar dat
hij koestert en aan den lezer of toeschouwer op wil dringen, niet den adel maar
haarzelve als abnormaal type van den adel te doen treffen; hij heeft de uiting van
haar standsgevoel op hetzelfde niveau geplaatst als later die van de kleinburgerlijkheid
van juffrouw Pieterse en van de burgerlijkheid der familie Kopperlith. Als normale
representanten van hun stand heeft hij - met als andere uitzondering den onwaardigen
mededinger van Holm - de overige familieleden van de freule voorgesteld - voor
wien de held van het stuk om zijn zielenadel als ebenbürtig geldt. Voor de intrigue
van het drama was de geslachtsadel, in den eersten opzet ervan blijkbaar in aansluiting
bij de litteraire voorbeelden als het huwelijksbeletsel bij uitnemendheid bedoeld,
door het later te Padang geintroduceerde eerloosheidsmotief inderdaad ‘overbodig’
geworden. Maar ver van het doelwit van ‘schimpscheuten’ te zijn zooals de oude
auteur ons in zijn schimpscheutigheid wil doen gelooven, bleef het adelsmotief voor
den jongen van waarde als middel om de Caroline zijner amoureuze herinneringen
te idealiseeren, om zich-zelven als harer waardig te plaatsen op een voetstuk; en om
de handeling te doen verloopen in die ‘haagsche’ kringen, waarin hij zich, blijkens
zijn confidenties aan zijn eerste wettelijke bruid, in 't bijzonder thuis meent te
gevoelen.
*
Wat er goeds te zeggen valt van zijn ‘Bruid’ heeft Multatuli zelf in zijn ‘Naschrift’
aangewezen. Het stuk is in zijn soort - dat verouderd en vervelend is - onderhoudend
en vol afwisseling; ‘de diktie is levendig, vurig, pathetisch, zangerig, forsch al
naarmate het te pas komt of - conventie gedeeltelijk - geoordeeld kan worden te pas
te komen’. Als letterkundige oefening toont het dus dezelfde of een versterking van
dezelfde eigenschappen, waardoor zich zijn vorige produkten reeds onderscheidden.
‘Levendig, vurig, forsch’ waren reeds zijn ‘Jongelingsdroomen’; en ‘zangerig’ te
zijn kan men zijn vroegere verzen evenmin ontzeggen als die welke hij hier, te Padang
schreef en later in de ‘Havelaar’ en in
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‘Vorstenschool’ onder dak bracht; zijn gewassen kracht en zijn diepere smart
intusschen vinden hun nieuwe uitingswijzen, zoowel in het ‘pathetische’ als in het
elegische. - Als navolging vertoont het nog minder opmerkelijks, wat zijn inhoud en
samenstelling betreft; het is een staalkaart van de bekende ouderwetsche tooneeltypes:
naast de reeds genoemde gangbare hoofdfiguren treffen wij de soubrette aan in
‘Sophie’, de confident in ‘Buys’, de grove maar edele eerredder in ‘van Weller’ en
tegenover den ongelukkigen, den onwaardigen minnaar in ‘Karel van Bergen.’ Het
nieuwste element, een tot dusver verborgen faktor van zijn talent, toont hij in de
figuur van ‘Frans’, diens kamerdienaar. Frans is de hier door bemiddeling van Dekker,
via de duitsche in de hollandsche tooneellitteratuur verzeild geraakte nakomeling
der ‘Mascarilles’ en ‘Schapins’, der ‘Crispins’ en ‘Frontins’ vooral, die in ‘Figaro’
hun uitlooper vinden; de hun adellijke meesters in handigheid, in kennis, in esprit
overtreffende dienaars, hun vertrouwden gewoonlijk, hun medeplichtigen dikwijls,
hun verleiders niet zelden, en ten slotte hun konkurrenten, hun bestrijders en hun
overwinnaars: de symbolische voorvormen der definitief zegevierende bourgeoisie.
In Frans toont ons de jonge Dekker zijn eerste litteraire oefening in grappige kritiek
en satirieke gevatheid; tot dusver was hij in zijn effusies wanhopig ernstig, hier voor
't eerst komt zijn komische ader aan de oppervlakte. Intusschen, zijn Frans deelt met
de overige figuren het inconvenient der overdrevenheid, dat naar Dekkers eigen,
latere meening - onder aftrek van wat het tooneel in dit opzicht vergt of wettigt sommige ervan althans, kenmerkt en ontsiert; hij ‘fait de l'esprit’, is evenals de overige
figuren in hun specifieke genre te uitsluitend, te gewild, te kunstmatig wat hij is.
Deze overdrevenheid in het eenzijdige van zijn personnages is het wat de dramatische
eersteling van den auteur, ondanks de ‘afwisseling’ zoo eentonig en bij alle
‘levendigheid’ zoo houterig doet schijnen. Het zou de moeite niet loonen deze
eigenaardigheid van zijn weinig beteekenende navolging te signaleeren, wanneer
niet mede uit deze neiging tot charge de groote moeite te verklaren viel, die hij
ondervond bij het bewerken zijner latere, meer zelfstandige dramatische proeven.
Wat aan het drama zijn karakter verleent is de figuur van ‘Holm’; en er bestaat,
ondanks de bewering van den auteur, even weinig reden om het evenzeer grappig te
noemen als sentimenteel, als om de figuur van Frans in beteekenis gelijk te stellen
aan die van dezen hoofdpersoon. De aardigheden van Frans doen slechts dienst als
romantische tegenstellingsfaktoren, die de somberheden van Holm meer relief geven;
en zijn luchtige misdadigheid evenals de hyper-
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naieve vroolijkheid van ‘Sophie’ zetten slechts gewicht bij aan de gewetensvolle
zwaartillendheid van dezen ‘held’, in wien Dekker zich een personifikatie heeft
verschaft van lijdelijke braafheid, van heldhaftige overgave aan het goede, van
zelfopofferende deugdzaamheid. Holm stelt de melankolieke passiviteit in het
edelaardige voor tegenover de frivole aktiviteit in het booze, die in Frans belichaamd
is... Wij zijn hier wel ver afgedwaald van de Napoleonphantasie, waarin de misdaad
werd aanvaard als middel tot bereiking van het goede. ‘Mijn misdaden zullen heilige
opofferingen zijn’, verklaarde hij als ‘Anton’; nu, na den eersten tegenslag, stelt hij
als ‘Holm’ zich tot plicht opofferingen te aanvaarden en heiligheid te zoeken door
de vermijding van al het misdadige ten einde de deugd geen letsel op te doen loopen.
Was het aanvankelijk de eer die hem het misdadige deed aanvaarden, hier is het de
eer die hem noopt het tot elken prijs te ontwijken; in stede van zelfhandelend
misdadiger voor een goed, een ‘schoon’ doel denkt de jonge Dekker zich met
sentimenteel welgevallen als boeteling voor de misdaad van een ander. Maar de
diepste motieven van zijn phantasieleven zijn toch dezelfde gebleven: op een ethisch
fond de strijd voor de eer, ditmaal als lijdende, vroeger als bedrijvende partij; de
opstandige Napoleon-verbeelding is als omgestulpt tot eene van christelijke
duldzaamheid. Als eerwinner of als eerredder, zich opwerpend als de verlosser van
volken, die hen van hun noodlot bevrijdt, of zich neerwerpend, als de boeteling voor
het misdrijf van een ander zijn noodlot ondergaand - in elk geval ziet hij zich zelven
in den spiegel zijner buitengewone bedoelingen als een exceptioneel wezen, als een
individualiteit van verrassende dimensiën. In alle gevallen zoekt hij zijne eer hierin,
zooals hij-zelf naderhand zich uitdrukte: zich weg te werpen: ‘wel een bewijs, dat
ik ziek was.’ Hij is in dit opzicht altijd sukkelend gebleven: de veroordeelde geste
was slechts een blijk van de romantische kern zijner persoonlijkheid. De romantische
overgave is het zich geven zonder maat en die in dit matelooze juist het
verdienstelijke, het idividueele, het zich boven anderen onderscheidende zoekt. Het
is niet het zich wegwerpen voor een hooger doel waarin men zich zelven verliest en
waarbij de individualiteit zich oplost in een gemeenschap; het is het zich wegwerpen
voor zich zelven, voor eigen verheerlijking en waarbij het uiterlijke doel slechts of
voornamelijk als middel geldt; het is de geste van den jongeling, die zich voor de
haaien werpt om zijn reputatie van onversaagdheid en die zijn leven waagt om dat
van een jongen hond te redden. - De romantische zelfopoffering spruit voort uit de
door zelfanalyse bewerkstelligde zelfverdubbeling in het bewustzijn, waarbij de
beschou-
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wende ik-heid zich stelt boven het ageerende zelf - de conceptie boven de handeling,
Rousseau boven Napoleon - zich zelf bewonderend gadeslaande bij het vrijmachtig
beschikken over eigen lot; haar glorie vindend in het koninklijke gebaar van, voor
een caprice niet minder dan voor een grooter of liever een ander doel, het kostbaarste
weg te werpen waarover het beschikt: de eigen uiterlijke persoonlijkheid. In anderen
vorm slechts en nauwelijks minder geniet Dekker zich zelven als Holm nadat hij
zich als Napoleon heeft verheerlijkt.
*
Ten opzichte van zijn drama vervulde Dekker zelf de rol, die lang daarna, in onzen
tijd, anderen zijn begonnen tegenover zijn latere werken te spelen; evenals zij, te
beginnen met den heer Prinsen, verschillende verborgen bronnen - verborgen
waarschijnlijk ook voor hem zelven - hebben aangewezen waaruit zijn schijnbaar
meest oorspronkelijke gedachten, vondsten en vormen zijn voortgevloeid, zoo heeft
hij zelf in de dagen zijner onbewuste navolging de doopceel gelicht van zijn ‘Bruid’.
‘Reminiscentie uit de lektuur mijner jeugd’ aldus veroordeelt hij zijn arbeid van bijna
dertig jaar te voren, in '72; en uit den onwil, waarmee hij om deze reden, midden in
den tijd zijner grootste litteraire vruchtbaarheid, over zijn dramatische eersteling
heenvalt, mag afgeleid worden hoe ongewild en hoe onbewust zijn latere
navolgelingen zijn geweest; hoezeer zij berusten op vage ‘reminiscenties’ inderdaad,
vergeleken bij de duidelijke herinneringen, waarnaar hij in het vroegere tijdperk
zijner letterkundige oefeningen heeft gewerkt. Alsof hij ontfutselde waar had te
vergoeden, zoo duidelijk beijvert hij zich op 't stuk van zijn vroegere ontleeningen
man en paard te noemen: ‘samenkoppeling der gebrekkige schetsen, die mij door
Iffland, Kotzebue en vooral Lafontaine van de wereld gegeven werden. Ook die
schrijvers waren faiseurs’... Een paar jaar later intusschen, in zijn brief aan Dr. Tiele
maakt hij gewag van weer een andere bron, waaruit hij kan hebben geput; het is als
hij den ‘Werther’ herleest:
‘Eilieve, zijn er van die lektuur geen sporen in de Bruid daarboven? Ja
zeker. Dat stukje bevat blijken, dat ik in '42 onder den indruk verkeerde
van de lektuur die grootendeels uit de Werther-periode voortkwam of
althans daarop volgde. Tot zelfs de afgezaagde schimpscheuten op adel
komen erin voor. En de obligaat zelfmoord... Dat stuk moest beroemd zijn
als de brave Hendrik. 't Is een vod, maar een vod en règle. Kijk er bestaat
geen beter model van de stokpaardjes, waarop de lichte litteratuur van
1800-1820 rondgaloppeerde dan dat ding...’
Inderdaad, de ‘Bruid’ is een interessante recapitulatie van de voornaamste motieven
der romantiek om en nabij het begin der eeuw. Niet alleen der werthersche zelfmoord,
althans de gedachte eraan en
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de voorbereiding ertoe vinden wij erin terug, meer dan een kwarteeuw nadat zij in
de eerste uitgave van ‘Delphine’ in Frankrijk reeds haar einde gevonden had; maar
ook de gebondenheid van den overlevende aan zijn eed bij een sterfbed of de
boetedoening van den nakomeling voor de fout der ouders treffen wij erin aan, het
adellijke motief der geslachtstraditie, zooals het in ‘Atala’ en daarna nog in ‘Corinne’
(Oswald) wordt gehuldigd; en zelfs het heldhaftig optreden bij een brand, dat in het
laatste werk den minnaar interessant moet maken, wordt als testimonium van
zielenadel aan dien van de ‘Bruid’ niet onthouden... ‘'t Riekt, om alles in eens te
zeggen, naar Lafontaine, die op zijn beurt de trouwe leverancier was van al de
artikeltjes die 't Werther-mooi-gevonden-hebbend Duitschland hebben wou.’
Intusschen kan aan dit alles nog worden toegevoegd, dat de duitsche litteratuur,
inclusief Lafontaine, door Dekker gebrandmerkt met het ouderschap van zijn
verstooten Bruid, op haar beurt als doorgeurd is van de onmiddellijk voorafgaande
fransche; en dat speciaal haar minnaars rechtstreeksche afstammelingen zijn van den
roturier Saint-Preux uit de ‘Nouvelle Héloise’.
‘...Het eenvoudige kwam mij te gering voor. Er moest spanning bij de
zaak zijn, miskenning, strijd op leven en dood... liefst met het Noodlot,
zie de “Hemelsche Machten” in 't eerste tooneel. Lafontaine tout pur...’
‘Tout pur’ voorzoover een aftreksel het zijn kan. Het is opmerkelijk, hoe sterk niet
enkel wat de algemeene geest aangaat, maar tot zelfs in enkele bijzonderheden, via
het duitsche vaderschap de gelijkenis tusschen den franschen ‘held’ en zijn
hollandschen kleinzoon is bewaard gebleven. ‘Il faut vous fuir, mademoiselle, je le
sens bien’... is het eerste woord van Saint-Preux tot Julie gericht; het eerste voornemen
van Holm tegenover zijn Caroline is niet anders. En het Noodlot, waarop Dekker
wijst, in verband met de eerste woorden van Holm: ...‘En gij, Hemelsche Magten,
laat het gebroken hart van den zoon tot voldoening strekken van de zonden des
vaders...’ wanneer hij Caroline denkt verloren te hebben, men vindt het in
gelijkstelling bij tegenoverstand terug in de eerste woorden van Saint Preux, wanneer
hij Julie meent te hebben gewonnen: ‘Puissances du ciel! j'avais une ême pour la
douleur, donnez-m'en une pour la félicité!’ Het geslacht is er ondertusschen niet
vroolijker op geworden, de navolger heeft in 't bijzonder de donkere partijen van het
voorbeeld aangedikt.
Aan welke der tallooze romans, die Lafontaine geschreven, aan welke der vele
die zijn leerling gelezen heeft, deze de stof kan hebben ontleend waarin hij zijn eigen
levensdrama naboetseerde, het zou even moeizaam zijn het te onderzoeken als
overbodig het uit te
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maken. Maar luk-raak uit den voorraad, die als herinnering aan zijn vroegere
populariteit hier te lande, onze bibliotheken ervan bewaren ‘die Familie von Halden’
kiezend, zou het u kunnen toeschijnen, dat het toeval u zoo niet de eenige dan toch
de voornaamste bron had doen ontdekken, waaruit de jonge Dekker indertijd heeft
geput. Al zijn figuren - behalve die van den gallisch-riekenden kamerdienaar - vindt
ge hier in overeenkomstige onderlinge verhoudingen terug: de adellijke familie,
waarin de vader ‘goed maar zwak’ is en de moeder die de draagster is van het adellijke
standsvooroordeel, even pretentieus maar niet geaffekteerd als haar aequivalent in
de ‘Bruid’; de majoor, broeder van den heer des huizes, pendant van ‘generaal van
Weller’, de broeder van de dame in het hollandsche drama, waarin ‘Buys’ als
confident opweegt tegen dien van den majoor in de duitsche roman. De funktie van
‘Frans’ wordt uitgeoefend door den zoon des huizes ‘Karl’ en een oude viveur vervult
de rol, die Dekker aan ‘Karel’, den jongen heeft toevertrouwd. En zij allen bevinden
zich in drukke besogne om de verbintenis te bevorderen of te dwarsboomen tusschen
de gelieven: de dochter ‘Emilie’ - eene uit de talrijke ‘Ameliaas, Emiliaas, Juliaas
en de rest’ waarmee de oude Dekker zich ‘zoo bevriend’ verklaart - en de
huisouderwijzer, den burgerjongen Seibold. Hoe de lotgenoote van de freules Caroline
van Wachler en Julie d'Etange haar liefde ontdekt voor den collega van de paedagogen
Holm en Saint-Preux? Rechtstreeks door de ‘Nouvelle Héloise’ onder het aanhooren
der lektuur waarvan zij zichzelve en haren zwijgzamen Liebhaber in de beide fransche
jongelieden ontdekt. Na kennismaking met de eerste brieven voelt zij zich reeds
georiënteerd: ...‘jetzt fühlte sie zum erstenmale bestimmt, dasz sie Seibolden liebte,
wie Julie ihren Lehrer...’ En op haar kamer teruggekeerd, roept zij dezelfde
‘Hemelsche Magten’ aan, tot welke haar mannelijke lotgenooten zich richten:
‘...Sie stand am Fenster und sah durch die Scheiben. Die Bonne fragte:
was ist Ihnen? und Emilie antwortete in einem weinenden Tone:
“Puissances du ciell j'avais une âme pour la douleur, donnez-m'en une
pour la félicité!” Mit diesem Ausrufe warf sie sich heftig um den Hals
ihrer Bonne, doch ohne sich zu erklären...’
De bonne, die ook jong of ook jong geweest was, zal wel begrepen hebben, waaruit
de aanhaligheid van Emilia voortvloeide, zelfs al mag zij niet in staat geweest zijn
haar aanhaling thuis te brengen... Heeft Dekker op zijn beurt het canevas van zijn
drama aan de lotgevallen van Emilie ontleend? Wij kunnen er slechts naar gissen:
de oude Lafontaine heeft het verwijt te dragen, dat hij zich wat zijn
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personnages betreft, placht te herhalen - ‘faiseur’ scheldt zijn leerling hem; intusschen
zal hij in 't laatst van zijn leven nog boete doen tegenover zijn ouden meester. Maar
ten overvloede komen deze types in een of andere gewijzigde aankleeding ook bij
diens voorgangers en tijdgenooten voor. En van het geheele geslacht der sentimenteele
philosopheerende gelieven althans, zijn Saint-Preux en Julie de Adam en Eva en is
hun ‘Elysée’ te Clarens het paradijs geweest. Langs welke om- of bijwegen ook,
Dekker is hier in zijn ‘Bruid’ tot Rousseau teruggekeerd. *
Rechtstreeks is zijn ontleening zeker niet geweest: hij zou het zich herinnerd en het
niet verzwegen hebben. Er is bovendien in zijn werken noch in zijn brieven eenige
zekere aanwijzing, dat hij in dezen eersten tijd van zijn litteraire vorming, van
Rousseau iets anders dan de ‘Emile’ heeft gelezen; hoogstens mag naar aanleiding
van de overeenkomst, die hij tusschen deze en zichzelven in zijn kort daarna
geschreven brieven aan Tine constateert, worden vermoed, dat hij de ‘Confessions’
heeft gekend. - Rechtstreeks is hij voor zijn bijzondere types, voor hun toon, hun
houding, de geheele atmosfeer hunner gedachten en gevoelens ter schole gegaan bij
de duitsche leerlingen van Rousseau. Hun gemeenschappelijke eigenaardigheid, het
familiemerk, dat zij met hun fansche collega's deelen, is het ‘sensibele’, de zich in
hartstochtelijkheid demonstreerende hooge gevoeligheid, in tegenstelling tot en als
protest tegen de réserve, de gematigdheid, het zelfbedwang, die de modevormende
fransche ‘société’, waarin de hofadel den toon aangaf, aan hare leden oplegde. De
botviering van het ‘sensibele’ beteekende de persoonlijke reaktie tegen, de
individualistische bevrijding van den dwang der levensregels eener parasitaire
collectiviteit, die de kracht der natuurlijke gevoelens knotte en besnoeide naar de
amusements-eischen van haar exclusieven kleinen kring en die hunne uiting insperde
in het keurslijf van haar, tot in de kleinste bijzonderheden uitgewerkte codex van
mondaine omgangsvormen. Dit geldend maken van de gevoelsrechten der
persoonlijkheid - inleiding tot de opeisching harer politieke - is het uitgangspunt der
modern-burgerlijke beweging, zoo als zij van uit het kapitalistisch hooger en
individualistisch vrijer ontwikkelde Engeland omstreeks het midden der achttiende
eeuw door den horlogemakerstelg Rousseau en den messenmakerszoon Diderot in
de fransche litteratuur wordt binnengeleid en er burgerrecht verkrijgt; en zoo als zij
door hen, in hunne persoonlijke richtingen voortgezet, op hun duitsche volgelingen
wordt overgedragen. Maar, met minachting voor ‘le ridicule’ en met geringschatting
voor ‘le
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joli’, de persoonlijkheid uit de verschrompelende beknelling van het aristocratische
savoir-vivre te bevrijden en de vrije uiting harer luimen en hartstochten een weg te
banen vindt in dit litterair-propagandistische aanvangsstadium althans van de
burgerlijke beweging, zijn rechtvaardiging in de erkenning der maatschappelijke
verplichtingen dezer persoonlijkheid - in tegenstelling tevens tot de egoistische
frivoliteit der société. Tegenover de heerschende neiging om zich met de menschelijke
laagheden en dwaasheden te vermaken, de lichte ironie, het spotzieke scepticisme,
stelden de inleiders der modern-burgerlijke emancipatie hun breeduitgemeten
overtuigdheid en hun zwaartillende ernst; ‘de deugd’ is de bevoorrechte tekst hunner
geestdriftige prediking; ‘de’ deugd, waarvan ook de speciaal-burgerlijke vormen als
de natuurlijke richtsnoeren voor de gevoelens en handelingen van ‘den’ mensch
worden geproklameerd. Zóó nadrukkelijk vinden wij deze sensibele deugdpropaganda
intusschen eerder bij den sterk gepassioneerden jongen Dekker dan bij zijn
onmiddellijken bewusten voorganger, den eenigszins wereldwijzen en gemüthlichen
‘ouden Lafontaine’ terug; naast zijn eene, Saint-Preux, kon Holms andere stamvader,
de onverwrikbaar deugdzame en grootmoedige Dorval uit Diderots ‘Le Fils naturel’
zijn. Zich bij Don Quichot vergelijkend, zegt de latere Dekker in zijn ‘Naschrift’:
‘Ik vond mijn Dame in: deugd, de deugd. Zij was mij: verdrukte onschuld, minnares,
gevangen prins, gespolieerd koninkrijk, in één woord, het voorwendsel om even
dwaas te zijn als de ridder de la Mancha... ‘Ik zoog allerlei deugd begeerig in...
hoekerige en onware deugd: we zijn bij Holm.’ En bij Holm zijnde, bevinden wij
ons tevens midden in wat hij terecht noemt: ‘de larmoyante school.’ Het burgerlijke
drama van de achttiende eeuw, in Frankrijk aangekondigd door de ‘comédie
larmoyante’ van de la Chausseé, is met den romantischen roman, de manifestatie
van een medegevoel, dat zich liefst als mede-lijden openbaart; en van een deugdzame
aandoenlijkheid, die zich vooral en bij voorkeur als tranenrijke aangedaanheid
voordoet; het pathetische is haar gewone sfeer, maar het elegische haar natuurlijke
element. De eerste literaire ontboezemingen der modern-burgerlijke richting zijn
tranenrijk, omdat voor de smart zoowel als voor de vreugde, in die mate waarin de
voorloopers van Dekker ze normaal rekenden voor ‘l'homme sensible’, de traan als
de welsprekendste uiting en het onweerlegbaarste bewijsstuk mocht gelden. In de
‘Bruid’, waarin meer gelamenteerd dan geschreid wordt, is ten onzent de tranenstroom
verzand, die door Rheinvis Feith op ons litteraire terrein werd afgeleid en in zijn
goedgebouwde verzen gekanaliseerd. Ook bij Lafontaine worden rijkelijk tranen ge-
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plengd; zijn personnages, althans de deugdzame, hebben ‘la larme facile.’ Wij
hoorden, hoe zijn Emilia haar pathetisch citaat lanceert ‘in einem weinenden tone’,
terwijl er, naar onze tegenwoordige opvattingen, in haar geval alle reden bestond om
de juichkreet van Saint-Preux althans op eenigszins opgewekte manier te debiteeren.
Maar zóó was het conventie geworden in de imiteerende buitenlandsche litteratuur,
nadat het sedert lang geen mode meer was, zelfs bij de ‘société’, tegen de verdorrende
discipline van wier onaandoenlijke oppervlakkigheid en verschrompelende
luchthartigheid het oorspronkelijk als protest was gericht en als remedie was
uitgevonden. *
Sensibiliteit, deugdzame lichtgeroerdheid werd beschouwd als het waarmerk van
‘l'homme de la nature’; Dekker is er al zijn leven in zoo hooge mate mee behebt
geweest en heeft niettemin op later leeftijd zoo nadrukkelijk de
gevoelsoverdrevenheden van zijn ‘Bruid’ toegegeven, dat de vraag gerechtigd is, in
hoeverre deze voortvloeiden uit zijn eigen aangeboren en door zijn persoonlijke
wederwaardigheden overspannen natuur en in hoeverre zij op rekening der litteraire
mode te boeken vallen. De jonge auteur werd ten behoeve van de litteraire vertolking
zijner teleurstellingen de navolger eener oudere school; in hoeverre heeft hij met den
vorm ook den inhoud geimiteerd; in hoeverre was de overdrevenheid zijner
gevoelens-zelve ontleend aan zijn oudere voorgangers? En achter deze speciale vraag
staat de algemeenere kwestie: of en in hoeverre de vertegenwoordigers der oude en
in Dekkers dagen reeds verouderde litteraire richting hun eigen natuur weergegeven
of een conventie gevolgd hadden? - Het is uiteraard een onbegonnen werk een scherpe
grens te trekken tusschen wat aan romantische hartstochtelijkheid en expansiviteit
voortspruit uit hun eigen temperament en wat daarvan aan uitbundigheid is toegevoegd
door de litteraire mode. De conventie zelve berust fundamenteel op het revolutionaire
karakter der periode, die de opwekking, de versterking en de ontketening der
hartstochten eischte als hefboom voor de sociale omwenteling; zij beteekent in haar
oorsprong een vernieuwing der kunst zóó dat deze een krachtig hulpmiddel kon
worden voor de vernieuwing van het maatschappelijk leven; zij vindt haar
uitgangspunt in de groote auteurs, die de wending in den gebruikelijken, in den voor
de manifestaties van gevoels- en verbeeldingsleven noodzakelijken vorm eener
scherpe reaktie voltrekken; en in de zuiging van wier voorgang de volgende generatie
wordt meegetrokken, die voor de vervulling der maatschappelijke behoefte hun
bijzondere uitingswijze als de
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meest karakteristieke tot model kiest. Tegen de heerschende, door den hofadel
gevestigden smaak in, is het niet de eenigszins droge elegantie van Voltaire, maar
de sierlijke en uitbundige welsprekendheid van Rousseau, die school maakt onder
de jongere geslachten; de natuur van de sterke baanbrekers der oppositie vestigt een
gewoonte, die den volgelingen tot tweede natuur wordt; de direkte terugwerking der
litteratuur op het idividueele leven vindt in deze periode haar scherpste uitdrukking
in zijn vernietiging, in navolging van den zelfmoord waarmee Saint-Preux gedreigd
en dien Werther begaan heeft. - Minder dan het ons in onze latere nuchterheid
toeschijnt hebben de onmiddellijke voorgangers van Dekker gezondigd door
willekeurige opgeschroefdheid hunner gevoelens en door bedachte overdrijving in
de uitdrukking ervan; hunne natuurlijke normen wijken eenigszins van de onze af.
En anderzijds is de hartstochtelijkheid hunner personnages minder hevig dan het
tegenwoordige gevoelsequivalent der uitdrukking ervan allicht doet onderstellen: de
verslagenheden en de verrukkingen plegen van korten duur en van snelle afwisseling
te zijn; de tranen zijn bij Lafontaine bijna even spoedig gedroogd als gestort: de
geheele of nagenoeg de geheele wereld der sensibele litteraire figuren dezer
noordelijke schrijvers maakt den indruk van eenigszins zuidelijken aard te zijn; zij
kenmerkt zich door een soort primaire emotionaliteit; en niet het minst interessante
hunner verschijning is de tegenstelling tusschen de kinderlijkheid hunner uiterlijke
gedragingen en de zwaarwichtigheid, dikwerf zelfs de ouwelijke, het latere pessimisme
voorbereidende, zwaartillendheid hunner overwegingen.
Zooveel althans heeft de jonge Dekker aan de mode geofferd in zijn dramatische
eersteling, dat de oude - wiens aard niets van zijn explosieve lichtgeroerdheid had
ingeboet - vele figuren ervan te overdreven en speciaal die zijner eigen personificatie
te sentimenteel vond. ‘Het ding’ was ‘uit de boeken gegrepen.’ ‘Deze fout gaat
zoover, dat het weinig moeite kosten zou - slechts door eenige verscherping van
trekken namelijk - het gansche stuk te maken tot een satire op de “school” waaruit
het voortkwam’, meent hij. Zoover staan wij in onze actueele gemiddeldheid van
den kritikus af, dat wij deze moeite ten opzichte van diens jeugdigen arbeid niet
behoeven te nemen om het in tal van zijn passages vlakweg ridicuul te vinden. Maar
tevens maakt het, vergeleken met de illustre voorbeelden der richting een indruk van
betrekkelijke gematigdheid en vertoont het in verschillende passages de
hollandsch-nuchtere schering onder den exotischen, schreeuwend-kleurigen
romantischen inslag. Op stuk van zaken is het toch eigenlijk alleen Holm die hinderlijk
over den schreef
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gaat; en hoe sober en ingetogen is zijn bruid vergeleken met Julie d'Etange, wier
amant hem in welsprekendheid den loef afsteekt maar tevens in gezwollenheid
overtreft. Hoe bezadigd, stilzwijgend zelfs gedraagt hij zich ten slotte onder zijn
voorspoed, na zijn rederijkheid gedurende den tegenslag. Man van weinig woorden,
zou men hem schatten, wanneer men hem er welgeteld slechts vijf hoort gebruiken
in het eindtooneel; terwijl men alle reden had er zich op te spitsen dat hij, als minnaar
geslaagd en hersteld in zijn eer, een andere opdracht aan de ‘Hemelsche Magten’
zou richten: hij heeft blijkbaar enkel ‘une âme pour la douleur’... Herinner u, als
bewijs voor Dekkers betrekkelijke koelheid en als maatstaf voor de klassieke
manifestaties der sensibiliteit, een overeenkomstig tafereel uit de ‘Nouvelle Héloïse’;
waarin even weinig woorden verspild worden als in het matte, blijde einde van de
‘Bruid’, maar waarin daarentegen de bijna algemeene sprakeloosheid van
aangrijpend-sensibele welsprekendheid blijkt.
Wij bedoelen de aankomst van Claire d'Orbe bij haar boezemvriendin Julie, bij
wie zij voorgoed haar intrek denkt te nemen: dat Saint-Preux er aan zijn afwezigen
vriend ‘Mylord Edouard’ de beschrijving van levert, waarborgt ons bovendien een
sensibel relaas. Claire vindt, op den geadresseerde na, alle correspondeerende leden
van Rousseau's roman-in-brieven bijeen: de beide hoofdfiguren, haar dochtertje
‘Henriette’ en den al vrij bejaarden echtgenoot van Julie, de kalme ‘baron de Wolmar’,
die haar tot ontvangst is tegemoet gegaan en zeker het best geschikt om haar op haar
gemak te zetten...
‘...Comme elle ne voulait pas que Julie entendit sa voiture, elle descendit
dans l'avenue, traversa la cour en courant comme une folle, et monta si
précipitamment qu'il fallut respirer après la première rampe avant d'achever
de monter. M. de Wolmar vint au devant d'elle; elle ne put lui dire un seul
mot.’
Op dit spannende oogenblik treedt Saint-Preux binnen...
‘...En ouvrant la porte de la chambre je vis Julie assise vers la fenêtre, et
tenant sur ses genoux la petite Henriette, comme elle faisait souvent. Claire
avait médité un beau discours à sa manière, m lé de sentiment et de gaieté;
mais, en mettant le pied sur le seuil de la porte, le discours, la gaieté, tout
fut oublié; elle vole à son amie en s'écriant avec un emportement impossible
à peindre: Cousine, toujours, pour toujours, jusqu'à la mort! Henriette,
apercevant sa mère, saute et court au-devant d'elle en criant aussi Maman!
Maman! de toute sa force, et la rencontre si rudement que la pauvre fille
tomba du coup. Cette subite apparition, cette chute, la joie, le trouble,
saisirent Julie à tel point, que, s'étant levée en étendant les bras avec un
cri très-aigu, elle se laissa retomber et se trouva mal. Claire, voulant relever
sa fille, voit pâlir son amie: elle hésite, elle ne sait à laquelle courir. Enfin,
me voyant relever Henriette, elle s'élance pour secourir Julie défaillante,
et tombe sur elle dans le même état.’
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De situatie is er, dunkt ons, naar om zelfs iemand als Dekker eenigszins abnormaal
te schijnen; in zijn ‘Bruid’ blijft ieder althans behoorlijk op de been en laat niemand
zich door zijn emotie van de sokken slaan... Opmerkelijker nog evenwel dan dit,
uiterlijk aan het slot van een tragedie herinnerende tooneel van exaltatie is de
commentaar, die er op geleverd wordt. - Nadat de kleine Henriëtte ‘les apercevant
toutes deux sans mouvement' se mit à pleurer et à pousser des cris’ de vertrouwde
dienstbode ‘la Fanchon’ ter assistentie heeft doen toeschieten, is het de beurt aan
Saint-Preux om het leven in dit milieu van overgisting te onderhouden:
‘...Pour moi, saisi, transporté, hors de sens, j'errais à grand pas par la
chambre sans savoir ce que je faisais, avec des exclamations interrompues,
et dans un mouvement convulsif dont je n'étais pas le maïtre.
En de bezadigde ‘Wolmar?’ Zooals gewoonlijk gedraagt deze ‘philosophe’ zich
juist zoo als men, als wij nu althans, het niet verwachten.
‘Wolmar lui-même, le froid Wolmar se sentit ému. O sentiment! sentiment!
douce vie de l'ême! quel est le coeur de fer que tu n'a jamais touché? quel
est l'infortuné mortel à qui tu n'arrachas jamais de larmes? Au lieu de
courir à Julie, cet heureux époux se jeta sur un fauteuil pour contempler
avidement ce ravissant spectacle.’
Madame de Girardin, behoorende tot de laatste uitloopers der ‘school’, waarvan wij
hier een der bij uitzondering feestelijke openingstafereelen bijwonen, betitelde haar
aardige blijspel-bewerking eener overeenkomstige situatie: ‘La joie fait peur.’ Pour
si peu laten de baanbrekers der romantiek zich evenwel niet intimideeren. Ge zoudt
misschien meenen, dat de ‘vapeurs’ hier in 't spel waren en dat er een dokter aan te
pas moest komen? Ge vergist u: dit alles is zeer normaal niet alleen, maar het is zelfs
zeer gezond en versterkend volgens Wolmar.
‘Ne craignez rien, dit-il en voyant notre empressement; ces scènes de
plaisir et de joie n'épuisent un instant la nature que pour la ranimer d'une
vigueur nouvelle; elles ne sont jamais dangereuses. Laissez-moi jouir du
bonheur que je gôute et que vous partagez. Que doit-il être pour vous! Je
n'en connus jamais de semblable, et je suis le moins heureux des six.’
Onder het half dozijn zaliggesprokenen wordt ook ‘la Fanchon’ gerekend, van wie
aangenomen mag worden, dat zij zeer ingenomen is met de nieuwe huisgenoote,
maar van wie het ten slotte toch nog verrast te vernemen, dat haar geluk zelfs dat
van Wolmar overtreft, die bij deze gelegenheid zijn hoogste heet te bereiken... Toont
een tafreel als dit - een uit tientallen van overeenkomstig kaliber, hoe-
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zeer dan een witte raaf onder de meestal rouwkleurige lamentatietooneelen - toont
het, in tegenstelling tot de meening van Dekker, niet een ‘verscherping’ van de
‘trekken’ van zijn eigen werk, zóó dat het, als model der ‘school’, een ‘satire’ lijkt
op de doffere en mattere navolgingen? Zóó ging het toe in de school waarin onze
Haarlemmerdijker als leerling werd opgevoed en waarin hij zich ditmaal zulk een
‘handelbaar’ leerling betoonde: alles van 't hoogste bordje af. En daartoe kon hij
ondanks zijn vrij uitgebreide romantische lektuur, zijn enkele eenigszins romaneske
lotgevallen en zijn ijverige volgzaamheid in de pathetische deklamatie, niet reiken;
waarschijnlijk door zijn te nuchtere hollandsche herinneringen en zijn te practische
indische werkkring, misschien ook door den matigenden invloed van realistischer
lektuur, als die van Wolff en Deken, waarmee hij zich in zijn op handen zijnde
correspondentie met Tine hoogelijk ingenomen betoont. Hij is evenals de rasechte
romantici, een ‘sentimental passionné’ maar hij behoort van huis uit tot een door
realisme gekruist hollandsch ras.
Was, intusschen, de realiteit van het gevoelsleven in zijn tijd niet een eenigszins
andere; of was, althans, de vertolking ervan door het gesproken woord en de feitelijke
handeling niet sterker en opzichtiger dan de onder ons gebruikelijke en als normaal
aanvaarde? vroegen wij. Waren de menschen in hun dagelijksche doen niet gevoeliger
en expansiever? Mag de groote menigte het al niet geweest zijn, het gold
waarschijnlijk voor de kleine élite van intellectueelen en ontwikkelden, wier indrukken
niet gebonden waren aan hun naaste omgeving, maar in wier gemoed de sensationeele
wereldgebeurtenissen van het einde der vorige en het begin der nieuwe eeuw
resonneerden. Zijn de hollandsche middenstandsfiguren, zooals zij en voorzoover
zij realistisch door onze beide eerste romancières werden geteekend, niet van
sensibeler natuur, uiten zij zich niet door heftiger gestes en bewogener taal dan onze
huidige middenslagsmenschen? Uit hunne levendigheid blijkt die van Betje Wolff
weliswaar, maar uit de hare zoowel als de hunne tevens de maatschappelijke
bewogenheid van den patriottentijd, vóór nog de zooveel sterkere spanning, somberder
vrees, bitterder wrok en vuriger hoop, door de materieele verarming en de politieke
onderdrukking verwekt, het zenuwleven door prikkeling en pijniging hadden verfijnd
en verzwakt, zoo niet geschokt. Dekker zelf draagt er in zijn erfelijke belasting van
moederszijde de sporen van, is het slachtoffer der pathologische naweeën van het
napoleontische tijdperk en staat ook op deze indirect-biologische wijze onder invloed
van zijn afgod. - De ‘larmoyante’ litteratuur, zelve gevolg en uitdrukking van het
revo-

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

82
lutionair-gespannen leven, heeft er op hare beurt oorzakelijk toe bijgedragen om de
sensibiliteit te onderhouden en te versterken. Hare echte, vóórrevolutionaire modellen,
de prototypes harer kenmerkende figuren, waren gestyleerd naar
uitzonderings-menschen, in de eerste plaats naar de persoonlijkheid hunner scheppers
zelve - wier individualisme zich juist door het besef van hun afwijkingskarakter
verscherpte - maar deze litteraire voorbeelden hebben er toe bijgedragen om de
wijziging van den regel, om de sensibiliseering zoo niet der massa dan toch van
belangrijke groepen, van groepen harer belangrijkste menschen, te bewerkstelligen.
De litteratuur doet het altijd, de individualistisch-sensible belletrie, de uitzondering
tot het ideaal proklameerend, deed het op de zichtbaarste wijze, wijl in den
opzichtigsten trant. Aan het einde der romantiek zijn de helden der romans van Balzac
ijverig nageaapt in het werkelijke leven, in haren aanvang is ‘Saint-Preux’ het litteraire
voorbeeld geworden voor den ‘Werther’, wien vele verwante zielen in den dood zijn
gevolgd. In de duistere dagen van zijn verslagenheid te Padang moge de gedachte
aan zijn ‘moeder die zoo vatbaar is voor smart’ er Eduard van weerhouden hebben
de nabootsing van dit model zoover te drijven, de direkt-bewuste en actieve
herinneringen aan den ‘ouden Lafontaine’ hebben zijn ‘Bruid’ in de
larmoyant-litteraire richting gedreven omdat hij persoonlijk haar daarin als navolger
was voorgegaan. - Hij was, hij toont zich romanticus als sensibele individualist, maar
hij was als romanticus tevens realist - met negatieve strekking voorzoover zijn zin
voor de werkelijkheid en de beperktheid zijner phantasie aan de verbeelding zijner
persoonlijkheid vrij enge perken stelde - in positieven zin, voorzoover hij in zijn
litteraire personificaties de realiteit weergeeft eener individualistische persoonlijkheid
behebt met ons, lateren, als ‘sensibel’ treffende en bevreemdende levensgewoonten.
Trek van zijn ‘Holm’ de overdrijving af, die - zooals hij in zijn naschrift terecht
opmerkt - door de eischen der tooneelmatige voorstelling is gewettigd en ge behoeft
bij den reëelen jongen Dekker slechts weinig op te tellen om de pathetische
sentimentaliteit van zijn ‘Holm’ te bereiken. Zooals zijn held leeft op de planken,
zoo schijnt hij zelf te acteeren in de wereld; en zoo als hunne figuren zich in hunne
boeken gedragen, zoo schenen niet zelden de romantici en hun niet-schrijvende
volgelingen zich aan te stellen in de werkelijkheid. Zijn tooneelen als waarin
Saint-Preux om een haverklap iemand en bij voorkeur zijn engelschen vriend ‘Lord
Edouard’ weenend in de armen valt, niet van onwaarschijnlijke teatraliteit? En toch,
verschillen zij van de realiteit der volgende scène, waarin de naturen der beide
broeders van den Haarlemmer-
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dijk, voor de zooveelste maal met elkander in botsing en tot verzoening komen?
Eduard doet er korten daarna verslag van aan zijn Tine:
...‘Onlangs nog te Batavia werd er uit een verschil van gevoelen een
heel onaangenaam discours geboren, scherp, stekelig, in 't kort zoo, dat
iemand die ons hoorde, zou gemeend hebben dat wij vijanden waren.
Opeens hielden wij op en, zoudt gij het gelooven, mijn Eefje, wij vielen
elkander schreiend om den hals, zoo trof het ons dat wij ons door onze
drift hadden laten vervoeren...’
‘Zoudt gij het gelooven’: hij vindt het blijkbaar zelf eenigszins curieus en zeker
ongewoon genoeg om anderer bevreemding te veronderstellen; en opmerkelijk is het
in elk geval als blijk van zijn verweekelijking na en waarschijnlijk onder den invloed
van zijn Padangsche lotgevallen: voorheen plachten dergelijke rekeningen met Jan
op minder larmoyante wijze vereffend te worden. ...In hoeverre was, de heftigheid
zijner gevoelens als spontaan aangenomen, de overdrevenheid hunner uiting een niet
geheel onbewuste nabootsing? Gehéél natuurlijk, zóó vanzelfsprekend als bij de
romantische voorbeelden, wier litteraire nabootser hij zich reeds heeft betoond, schijnt
zij in elk geval niet: Jean Jacques, wanneer hij, niet anders dan Saint Preux bij
dergelijke gelegenheden, zich op overeenkomstige wijze te buiten gaat, voelt zich
‘l'homme de la nature’, verdenkt zich van iets onnatuurlijks noch veronderstelt de
verdenking ervan wanneer hij bij het betreden van den engelschen bodem onder
tranen en exclamaties David Hume, dien hij zijn vriend en redder gelooft, in de armen
is gevallen; bevreemdt zich naderhand enkel over de verbouwereerdheid van den
Engelschman...
*
Dekker heeft in zijn ‘Bruid’ de tegenstelling tot zijn ‘Jongelingsdroomen’ geleverd;
in zijn drama heerscht dezelfde grondtoon van sentimenteele zelfopoffering als in
zijn vroegere bataviaansche schetsje van het verdronken jongetje August; het thema
is enkel dieper doorwerkt en rijker georchestreerd. De faktoren van twijfel en
onzekerheid, die wij in zijn natalsche phantasie deden opmerken, hebben de overhand
gekregen; de ‘omstandigheden’ wel verre van door zijn ‘genie’ te worden ‘geschapen’
hebben het tot een schepping gedreven, die een navolging blijkt, niet van de praktijk
van Napoleon maar van de litteratuur van Rousseau. Hij koos het
‘verheven-schijnende’ van den eerste tot voorbeeld ‘uit ijdelheid, misschien uit
wraakzucht’ - de onvoorziene omstandigheid van de ijdelheid zijner superieeren
‘gecontrarieerd’ en hun wraakzucht opgewekt te hebben, dreef hem, voor het
‘verhevene’ van zijn oude liefde de uitdrukking te zoeken in het proza van den laatste.
En even
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duidelijk als de kortaangebonden kommando-toon van den veldheer in de natalsche
eerzuchts-monoloog, hooren wij het harmonieuze sentimenteele pathos van den
prozadichter in het padangsche liefdesdrama... ‘O gij, die moed huichelt, waar geen
strijd was, en deugd die u niets kostte en sterkte waar uw last niet woog... hebt gij
geleden als ik’: deze aankondiging van ‘Multatuli’ is een der naklanken van Rousseau.
Als weerspiegeling van zijn lotgevallen heeft hij de verbeelding van het helfhaftige
heerschen omgezet in die van het heldhaftige ondergaan. Met de voornaamste figuren
uit de vroegromantische litteratuur heeft zijne personifikatie in de ‘Bruid’ deze
lijdende trek gemeen: met den ‘Werther’, den ‘René, den ‘Obermann’, het
versomberde nageslacht van ‘Saint-Preux’. Het zijn de ‘schoone zielen’, die
genoodzaakt zijn te zwelgen in eigen gevoel en zich schadeloos te stellen met hun
verbeeldingen, omdat de reëele heerlijkheden van het leven onbereikbaar voor hen
blijken. Het zijn de individualisten, die door hun maatschappij teruggestooten, haar
verlaten als Werther met wiens tragisch lotgeval het maatschappelijke lijden van den
jongen Jerusalem is verweven; of haar ontwijken als de tragisch-gebarende René, in
wien het lijden van den jongen émigré is gepoëtiseerd en den ondergang van zijn
feudale wereld; of haar ontvluchten in de natuur als Obermann, die vanuit de grootsche
eenzaamheid van den Dent du Midi op de menschenwereld neerziet. Het zijn de
peinzende en broedende zelfbeschouwers, die hun vergeefschen drang naar macht
en schoonheid vertolken in de melancholieke poëzie der ontbering; de door het leven
teleurgestelden en verbitterden, die in ‘Karl Moor’ en in den ‘Faust’ reeds tot
opstandigheid komen, maar die zich, onmachtig de omstandigheden te overwinnen,
bij voorkeur in zichzelve terugbuigen; en wier zelfverheerlijking de neiging heeft
zich uit te vieren in de sombere apotheose der zelfvernietiging.
‘Ik liep de rij terug’, zegt Dekker terecht in zijn ‘Naschrift’ waarin hij zich als
leerling dezer ‘larmoyante school’ in staat van beschuldiging stelt; zijn zwakheid is
niet, de rij te hebben teruggeloopen maar haar kenmerkende trekken zoo onpersoonlijk
en onoorspronkelijk te hebben nagebootst, dat hij geen nieuwe figuur aan haar heeft
toegevoegd. Als schrijver is hij vooralsnog een namaakromanticus. Zoo gezien, als
reaktionair-litterair verschijnsel, is de ‘Bruid’ intusschen niet alleen opmerkelijk als
beeld van zijn wereldsche ervaring en van zijn belletristische ontwikkeling, maar
door haar rijkdom van ouderwetsche bijzonderheden, tevens als recapitulatie van de
ontwikkeling der oudere romantiek-zelve. - Multatuli,
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beweert Dr. Prinsen, heeft gansch allen voor onze letterkundige kunst hetzelfde
bewerkt, wat de Romantiek voor heel de Europeesche kunst heeft tot stand gebracht;
‘hij, de arme, berooide zwerver, heeft uit eigen beurs tot den laatsten cent ons tekort
royaal bijgepast.’ - Wat de oudere romantiek betreft is het tekort in zijn eigen kas te
Natal in elk geval de aanleiding voor hem geworden, ons nationale deficit belangrijk
te verkleinen.
(Mei '20)
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V. Zijn verlovingsbrieven. Invloed van Sue's ‘Mystères de Paris’
Met ‘de Eerlooze’ is Dekkers ambtelijke zoowel als litteraire voorgeschiedenis
afgesloten; het stuk staat in mineur: uitdrukking zijner voorloopige mislukking. Als
verzenmaker was hij totdusver zoo banaal, als prozaschrijver nog zoo weinig bijzonder
geweest, dat de muzen er zich met de lichte rouw hadden af kunnen maken, wanneer
het drama dat zijn letterkundige carrière opent, er meteen de heksluiter van ware
geworden; als ambtenaar scheen hem een toekomst te wachten, waarbij vergeleken
het verleden van zijn ‘vader Anton’ meer dan bevredigend mocht heeten. De eenige
waarborg dat hij niet minder zou bereiken dan anderen was, dat hij zooveel meer
had gewild, en de beste voorwaarde om hen op den duur althans achter zich te laten
hierin gelegen, dat hij zich vooreerst zooveel mogelijk in toom hield. Hij slaagt er
zoo goed in, dat hij na een jaar wachtens te Batavia - en na alvorens bijna even lang
te Padang vastgehouden te zijn - weer in den actieven dienst wordt opgenomen:
midden September '45 wordt hij ter beschikking gesteld van den resident van
Krawang, voor den tijd van drie maanden. Hij vertrekt met de beste voornemens, als
ambtenaar en als schrijver, als briefschrijver vooral; want kort te voren heeft hij op
Parakan Salak, het landgoed van den heer van der Hucht, zich verloofd met de oudste
der pas uit Holland aangekomen adellijke gezusters van Wijnbergen. Van zijn nieuwe
standplaats, Poerwakarta, uit zendt hij haar de volumineuze minnebrieven, waaruit
wij vroeger reeds hebben geput tot toelichting van zijn verleden en die van niet
minder belang zijn voor de aanduiding van zijn toekomst.
Door zijn verbindtenis met Everdine, de latere ‘Tine’ uit den ‘Havelaar’, was aan
zijn liefdeverlangens voldaan zóó dat zijn eerzucht er niet bij te kort schoot. Deze
had er ook eenige voldoening in kunnen vinden, dat men hem, nadat hij zijn eigen
zaken te Natal in 't honderd had laten loopen, bekwaam en solide genoeg achtte om
de verwaarloosde en verwarde dienstzaken van den krawangschen resident weer in
orde te brengen; de vernedering opnieuw een proeftijd te moeten doormaken werd
belangrijk verzacht door de onderscheiding aan zulk een proef te worden onderworpen.
Hij kwijt zich naar verwachting, of althans naar den eisch, van zijn nieuwe taak; hij
toont zich zelfs boven verwachting gezeggelijk tegenover zijn superieuren te Batavia.
Hij is het blijkbaar onder den invloed van zijn verloofde en van de nieuwe
verplichtingen die hij door zijn verloving heeft aangegaan; hij blijft het nog langen
tijd na zijn huwelijk, in 't
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voorjaar van '46, door het samenzijn met de liefhebbende en bewonderende
echtgenoote, die zijn grieven kan deelen en hem ook daardoor weerhouden ze op
schadelijke wijze te luchten. Hij wordt een goed ambtenaar; ‘ik was geacht in Indië’
kan hij, jaren later, naar waarheid verklaren. Hij weet de uitingen van zijn
onverwoestbaren onafhankelijkheidszin te houden binnen de perken der ambtelijke
subordinatie.... Welke richting zal hij uitgaan? mocht men zich afvragen bij de
kennismaking met zijn vroegere ontboezemingen, waarin hij zijn eerzuchtige
bedoelingen als stof voor zijn litteraire oefeningen gebruikt. Hij was meer dan ooit
gedwongen dezelfde richting te houden, den Napoleon te spelen met geen gevaarlijker
hulpmiddelen dan die van Rousseau. Hij was erop aangewezen om den nood waarin
zijn ambtelijke ambitie was gebracht ten goede te doen komen aan zijn litteraire
deugden. De brieven die hij na zijn aankomst te Poerwakarta aan Tine zendt, zijn er
in hun geheel het bewijs en leveren er de bijzondere proeven van, dat hij dit
betrekkelijke noodlot draagt met een toewijding alsof het zijn voorkeur gold. Hoor
hem in den eersten ervan verhalen hoe hij, op zijn voetreis er heen, 's avonds laat,
doodmoe en druipnat, tevergeefs bij een landgenoote aanklopt om onderdak; hoe hij
daarna, bijgelicht door een bediende, op een der pilaren van het ongastvrije huis zijn
verontwaardiging neerschrijft in een vierregelig puntdicht: ge kunt geen beter bewijs
voor zijn belletristische neiging noch een schilderachtiger illustratie van zijn
epigrammatischen aanleg verlangen. Maar tevens zijn deze brieven zelf er de beste
bewijzen voor. ‘Ik heb nog geen letter voor mij zelven geschreven’ mag hij erin
klagen; intusschen haalde hij door de lange opstellen die hij aan zijn verloofde zond,
de schade door zijn drukke ambtelijke werkzaamheden aan de ontwikkeling van zijn
talent berokkend, rijkelijk in. ‘Schrijf mij toch vooral of mijn manier van schrijven
u bevalt; ik gooi alles door elkaar, ik weet dat wel, het is omdat ik niet zoozeer met
u spreken, als wel praten wil, met ernst er tusschen’: hoe zouden deze levendige
epistels, zoo natuurlijk van vorm, zoo degelijk en afwisselend van inhoud, aan Tine
hebben kunnen mishagen? - voor ons, latere belangstellenden inplaats van actueele
belanghebbende zooals zij, zijn zij nog aantrekkelijk niet alleen om wien ze schreef
maar om wat zij zijn: ‘praatbrieven’ zooals Dekker ze tot het laatst van zijn leven
heeft geschreven, opstellen in het genre van den ouderwetschen roman-in-brieven,
een mengsel van persoonlijke ontboezemingen, moralistische beschouwingen en
uitwijdingen van philosophische strekking. ‘Alles door elkaar gooiend’: innerlijk
zoowel als uiterlijk een verder ontwikkelde voorproef der ‘Ideën’.
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Wij zien hier den jongen Dekker voor de eerste maal in aktie tegenover een publiek,
bij zijn vooroefening voor de ten uitvoerlegging van zijn program: ‘een gelukkig
volk te scheppen’; en als zoodanig is hij bezig alles te ordenen en te regelen. De
inhoud zijner brieven is van overwegend paedagogischen aard, in de eerste plaats
tegenover Tine, die hij zich beijvert met omzichtigheid, geleidelijk en methodisch
voor te bereiden op het huwelijk. Tegelijkertijd verdiept hij zich vol toewijding in
de middelen ter verbetering van een zijner toekomstige schoonzusters, die geneigd
is tot wantrouwen en onoprechtheid. Vakmenschen zullen waarschijnlijk zijn
opmerkingen moeten prijzen; in elk geval ontbreekt het hem niet aan succes bij zijn
leerlingen. ‘Ge hebt er wel slag van geëngageerd te zijn’, erkent Tine en hij slaagt
er evenzeer in, haar zuster voor zich te winnen. Als een bevestiging voor zijn reeds
gebleken altruïstische neigingen, blijkt in deze brieven zijn groote belangstelling
voor menschen; maar tevens, hoe in dit stadium van zijn individualisme zijn toeleg
om anderen te doorgronden en te leiden een bijzondere uiting is van zijn drang om
zich zelven te leeren kennen en beheerschen. Zoo helderziend hij in zijn opmerkingen
ten opzichte zijner pupillen zich toont, zoo tastend is hij in de theorie en zoo wankel
is hij in de praktijk wat hem zelven betreft; voortdurend door zijn neurasthenischen
aanleg onvast van stemming en veranderlijk van houding, telkens weer verrast door
de afwijking tusschen zijn voornemens tot een kalm en vast gedrag en zijn
onberekenbare, impulsieve daden; en in dit verschil tusschen zijn ongestadigheid en
de flegmatische sleur zijner omgeving een hernieuwd blijk speurend zijner superieure
afzonderlijkheid; soms zelfs, zooals wanneer hij op een avondpartijtje voorgeeft den
naam zijner verloofde zich niet te herinneren, zich zonderling aanstellend uit ziekelijke
zucht van anti-banaal te zijn; - vast overtuigd schijnend van de spontaneïteit zijner
hulpvaardigheid - ‘het beste, wat er nog in mij is, het medegevoel voor ongeluk
namelijk’ - en niettemin onafgebroken ook deze edelaardige impulsies onder invloed
van de ‘Maximes’ ontledend tot uitingen van zijn eigenliefde, ‘toujours cherchant
dans quelque vice la cause de tout ce qui se fait de bien’ zooals Saint Preux de
methode van Larochefoucauld kenschetst: - gestadig ook bij zijn pogingen tot
zelfbeheersching en zelfordening ‘alles door elkaar gooiend’. En terwijl hij anderen
naar zijn inzichten tracht te modelleeren, ondanks zijn zucht tot zelfstandigheid en
oorspronkelijkheid zich zelven voortduwend richtend naar een model. Het voorbeeld
voor zijn veelomvattende paedagogische bedrijvigheid in deze dagen is onmiskenbaar
‘het heerlijke werk: “Emile ou de l'éducation”, waarin hij zich voorneemt Tine “later
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eenige schoone, stoute passages aan te wijzen”. De “opregtheid” die hij in zijn brieven
zoo nadrukkelijk propageert en betracht, hij vond haar zoowel bij den eenen als bij
den anderen zijner fransche voorgangers toegepast, maar bij Rousseau speciaal in
de sexueele aangelegenheden, die onder zijn huwelijksvoorbereiding ressorteeren.
“Er moet niets tusschen ons zijn, geen mode, geen wet, geen schaamte”, houdt hij
zijn verloofde voor; en “laat toch vooral de opregtheid niet aan délicatesse
gesacrifieerd worden”: heeft hij voor dit veronachtzamen der délicatesse waardoor
hij Tine blijkbaar afschrikt, geen aanmoediging gevonden bij den beschrijver van
het huwelijk tusschen Emile en Sophie? Hij is onverbiddelijk in zijn niets ontziende
waarheidsliefde; hij poogt het vooral te zijn tegenover zich zelven als middel om
zich zoo volledig mogelijk te kennen en gekend te worden, in zijn heden en in zijn
verleden vooral. In bijzonderheden te “biechten” hoe hij “geheel als jeune homme”
heeft geleefd, hij laat er zich door zijn tegenstribbelende verloofde nauwelijks van
weerhouden; hij volgt den “verheven” Rousseau’ tot in zijn ‘Confessions’.
*
Er was een bijzondere reden voor deze verregaande mededeelzaamheid; en zijn drang
om te biechten is niet enkel een uiting van zijn algemeene zucht om anderen te
onderhouden over de resultaten van zijn zelfonderzoek en een hernieuwd bewijs van
zijn vrees om aan zijn verloofde beter te schijnen dan hij vreest als echtgenoote te
zullen blijken, maar tevens een teeken van schuldbewustzijn. Tegelijkertijd dat hij
afrekening schijnt te willen houden met zijn niet onberispelijk verleden en erop staat,
alle posten te verantwoorden van zijn schuld ‘geheel als jeune homme’ te hebben
geleefd, is hij bezig een nieuwe aan te gaan. Zijn wetenschappelijke belangstellingen,
zijn belletristische liefhebberijen, zijn eerzuchtige bedoelingen, zijn paedagogische
bevliegingen worden vooralsnog zoo niet verdrongen dan toch overheerscht door
zijn erotische neigingen: de ‘verhevenste’ zooals hij ze vroeger schatte in zijn
eerzuchtsmonoloog te Natal. Zijn belangstelling voor menschen bepaalt zich wel
niet maar richt zich toch bij voorkeur tot de vrouwen. ‘Vader spreekt gaarne tot
dames’: - de zoon deelde deze neiging. ‘Nederig en welwillend voor wie zijn geestelijk
overwicht erkende, maar lastig wanneer men zich daartegen verzetten wilde’: - aldus
kenschetst hij zich in den ‘Havelaar’: zijn genietbaarheid was het grootst, waar zijn
prioriteit de minste bestrijding te duchten en de liefste hulde te wachten had; ‘geestig
en onderhoudend, waar hij gevoelde, dat zijn geest begrepen werd, maar anders stug
en teruggetrokken’: - voor de vrouwen is hij het zelden geweest en bij haar vond hij
gemeenlijk zoo niet
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het volledige begrip dan toch dezelfde vriendelijke belangstelling, dezelfde hartelijke
neiging tot begrijpen, waarmee hij gewoon was haar tegemoet te komen...... Reeds
in zijn tweeden brief aan Tine, waarin hij verslag doet van zijn eerste ontmoetingen
te Poerwakarta, blijkt hij gesproken te hebben met de eenige min of meer conversabele
dames, die er in dit onaanzienlijke plaatsje te vinden zijn: de echtgenoote van den
kommies Parmentier en eene juffrouw Teunisz, de dochter van een gepensioneerden
kapitein van de infanterie, een arm meisje, dat daar tijdelijk een onderdak heeft
gevonden. ‘O, ik heb oogenblikken, dat ik verlang dat een degelijke, stevige
werkelijkheid het vliegend, huppelend, afmattend genot mijner onstoffelijke droomen
vervange moge’ heeft hij in zijn vorigen brief aan Tine geschreven; in dezen blijkt
zijn stemming reeds omgeslagen en staat hij op sprong zich in nieuwe
avontuurlijkheden te storten. Juffr. Teunisz - in 't vervolg Cateau - trekt al dadelijk
zijn aandacht; ‘en passant een mooi meisje’ aldus rapporteert hij na zijn eerste
avondbezoek ‘schoon ik haar eerst nog eens bij dag wil zien; wat zeg je van mijn
voorzichtigheid?’ ‘Ik zal waarschijnlijk niet kunnen nalaten dat meisje het hof te
maken. Hieromtrent zal ik u behoorlijk rapport doen’ voegt hij er als een plagerijtje
aan toe. Trouwens, het geheele gezelschap maakt aanvankelijk geen slechten indruk
op hem: mevrouw heeft nogal conversatie en toont zijn scherts te apprecieeren;
mijnheer:...... ‘c'est un homme enfin, comme il y en a beaucoup et sans lesquels nous
ne pourrions pas vivre, nous autres qui ne sont pas comme tout le monde’...... Korten
tijd later daarna meldt hij dat hij de jonge dame ‘hoe langer hoe leelijker begint te
vinden’ en het overige gezelschap ‘een gemeene boel’; het gaat hem evenzoo
tegenover den kring te Parakan Salak, het zal hem op spaarzame uitzonderingen na,
niet anders gaan ten opzichte van zijn verdere ontmoetingen: Dekker is in hooge
mate onderhevig aan wat de Franschen ‘de l'engouement’ noemen, aanvankelijk
warme en spoedig verkoelende ingenomenheid. Die met Cateau intusschen blijkt
weldra teruggekeerd te zijn zonder dat ons de wending wordt gemotiveerd; maar was
zij niet voldoende verklaard door Dekkers zendelinschap? - ‘Verbeeld u de positie
eens, lieve Everdine, een meisje zoo arm en zoo alleen’...... Haar het hof te maken,
zooals zijn aanvankelijke schertsende bedoeling luidde, is voor hem in dit - en zoo
menig volgend - geval, de geëigende vorm om op kleine schaal zijn napoleontische
droom eener ‘gelukkige menschheid’ te verwerkelijken. De avondwandelingen die
hij met haar doet, de flirt die hij met haar drijft, de paedagogische wenken waarmee
hij ze doorspekt, zij behooren tot den ritus van zijn apostolisch ridderschap ......‘Zij
gaf
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mij haar woord mij als haren vriend te zullen beschouwen en ik was gek genoeg mij
gelukkig te gevoelen met mijn protectoraat.’: het oude ‘air protecteur’ maar nog met
een tikje ironie. Spoedig evenwel vertoont zich de tempelridder in vol ornaat: ......‘Hoe
het zij’, aldus concludeert hij in een volgend schrijven, ‘ik wil haar cavalier, haar
broeder wezen, ik zal doen wat ik kan en verder: Vogue la galère!’
Het werd natuurlijk, voorzoover het van hem afhing, ondanks zijn broederlijke
voornemens, een ‘embarquement pour Cythère’. Wat hij voor haar wilde met zijn
philantropische plannen was hem volmaakt duister; wat hij deed was enkel haar
compromitteeren; en wat hij in 't schild voerde voor zich zelven had weinig met zijn
paedagogische wenken uit te staan. ‘Het verstand’ wordt tijdelijk aan den dijk gezet
met zijn hinderlijke vragen: ‘Is dat meisje goed, braaf, zedig?...... Men zal mij
vertellen, dat het zeer mogelijk is tegelijk met witte tanden en heldere oogen een
slecht hart te bezitten enz. Lieve hemel moet men als zijn paard in de sloot ligt eerst
onderzoeken of het beest vroeger eenmaal droesig was of hardbekkig of andere
paardenondeugden bezat. Dan immers helpt men het beest eruit.’ Het heeft aan den
‘cavalier’ niet gelegen dat het object zijner ridderlijke kunsten van de wal terecht
kwam in de sloot. Hij verschilt in dit, voor zoovele volgende illustratieve, geval
alleen voor zooverre van ‘tout le monde’, als hij zijn zeer banale ‘neiging om
amourettes aan te knoopen’ verwikkelt en verbloemt in een, hemzelven ten slotte
verstrikkend warnet van sentimenteel-heroïke overwegingen...... ‘Ik ben zoo
Italiaansch’ moest Tine spoedig lezen, ‘ik heb haar nog geen kus gegeven, maar het
zal niet lang duren.’ Het lijdt niet lang of hij heeft haar bij een nachtelijk bezoek aan
het venster van haar slaapkamer ‘de kus gegeven’ die zoo weinig broederlijks had,
dat zij als veiligheidsmaatregel bij de volgende visite van deze strekking, het zoontje
bij zich heeft genomen van haar gastvrienden - die haar intusschen om 't aanstootelijke
van haar verkeer met den verloofden Dekker en waarschijnlijk om erger te voorkomen,
het verblijf hadden opgezegd. ‘Ik heb nooit opgehouden u boven alles lief te hebben,’
biecht deze aan Tine, ‘maar er zijn wel oogenblikken geweest, dat ik verhit was door
het zien van een jong meisje, dat in 't ongeluk verkeerde en er heel goed uitziet.
Daarbij kwam nog de geheimzinnigheid onzer betrekking, hetwelk altijd aantrekt.’
En zijn schuldbewustzijn schemert door in de erkenning: ‘Ik bemin Cateau niet maar
ik heb een neiging voor haar, die na haar vertrek wellicht zal uitslijten. Heb ik
verkeerd gedaan met aan die neiging te veel voedsel te geven, dan zal ik ten minste
de voldoening hebben van het
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volbrengen mijner gelofte aan u, mijn lieve beste, mijn aandoeningen mede te deelen.
En gij zult het mij wel vergeven, niet waar, ik heb u boven alles lief, vertrouw daar
vast op......’
Zoo falikant kon het niet uitkomen met Dekkers amoureuze plannen van
paedogogischen of philantropischen aard of hij eindigt op deze wijze met er
‘voldoening’ over te gevoelen; hetzij zij slagen of mislukken, zijn zelfvoldaanheid
komt op haar kosten; de ‘opregtheid’ der bekentenis weegt tennaastebij op tegen de
onjuistheid der handeling; en de bescheiden Tine mag zien hoe zij hare ‘aandoeningen’
op bevredigende wijze regelt naar het omstandige verhaal der gemengde emoties
van haren verloofde. Hij voelt deze openhartigheid als een vorm van schulddelging,
omdat zij hem als boetedoening niet gemakkelijk valt. Zij mag hem aantrekken als
de vorm waaronder hij het verboden genot herproeft, als het middel bovendien om
met zichzelven bezig te zijn, zich bezig te zien, anderen over zich bezig te houden
en op andere wijze dan anderen het gewoon zijn, maar zij blijft hem moeilijk vallen,
zij vergt een bezwaarlijke zelfoverwinning voorzoover zij den bijsmaak houdt eener
zelfvernedering. Zijn avontuurtje met het verlaten meisje als aanleiding van zijn
ongevraagde biecht - en als inleiding tot een lange reeks van overeenkomstige
oprechtheden - bevatte voldoende elementen van een eenvoudige naastenliefde om
verontschuldiging te rechtvaardigen en van den kant der bescheiden Tine een
welgemeende vergeving, maar tevens voor den opdringenden paedagoog faktoren
te over, zoo niet voor een aanklacht dan toch voor twijfel aan zich zelven. Het kon
aan zijn moraliseerende zelfanalyse niet verborgen blijven, dat de loffelijkheid van
het eene deel zijner intenties het verwerpelijke van het andere niet dekte. Hij stelde
in hooge mate prijs op de achting van zijn verloofde - wij hebben vroeger reeds zijn
algemeene zelfkritiek in deze brieven toegeschreven aan de vrees van tegen te vallen
bij een nadere dan de vluchtige kennismaking die tot hun verloving had geleid en
door zijn vertrek naar Poerwakarta was afgebroken - hij heeft haar vroeger reeds
geschreven over het gemak waarmee men in 't algemeen zijn feilbaarheid en den
tegenzin waarmee men zijn bijzondere feilen pleegt te erkennen...... en de eerste
speciale misstap, die hij heeft te biechten, beteekent een onkieschheid in 't bijzonder
tegenover haar. Zijn spoedig daaropvolgende voorslag, zijn nauwelijks door haar
blijkbaren weerzin te weerhouden aandrang om haar van stukje tot beetje zijn geheele
amoureuze verleden, zijn volledig zondenregister van ‘jeune homme’ te ‘biechten’
mag waarschijnlijk beschouwd worden als de poging om zijn bijzonderen flater te
verklaren uit zoowel als te doen opgaan in een algemeene fout. Dekker zoekt de ‘vol-
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doening’ door de ongebruikelijke grootte zijner oprechtheid te vergeten en te doen
vergeten wat hijzelf de kleinheid van sommige zijner gedragingen moet achten. De
oprechtheid is hem het middel om zijn geschokt zelfvertrouwen te herstellen en de
zelfvernedering, die zij insluit, zou hem onmogelijk zijn geweest, wanneer zij niet
als een secundaire vorm van zijn eigenliefde dienst had kunnen doen. De
openhartigheid die hij ermee verwart, de waarheidsliefde die hij ermee bedoelt, is
bij hem iets aangeleerds, iets bewust verworvens; hij spreekt er juist zooveel over
omdat zij bij hem zoo weinig vanzelfsprekend is; hij is zoo weinig ‘candide’. Maar
wat hij van nature in dit opzicht mist, heeft hij zich door oefening in voldoende mate
reeds verworven om het oorspronkelijke gemis te bekennen: hij is oprecht genoeg
geworden om aan Tine te vertellen hóe hij het geworden is:
‘Ik geloof dat ik u reeds vroeger schreef dat ik als kind in het geheel
niet opregt was. Het is mij afgeleerd door mijn oudsten broeder. Ik had
iets verteld dat niet waar was om mij voor berisping te vrijwaren, want ik
voerde dikwijls kwaad uit. Mijn moeder geloofde het niet, maar Pieter
zeide: “U moet Eduard gelooven, want hij zou niet zoo lafhartig wezen
om de waarheid niet te durven zeggen.” Dit trof mij. Ik was 15 of 16 jaar.
Dat zijn oogenblikken waarin jongens vele ridderlijke idees hebben, het
is de tijd waarin men romans begint te lezen, die wel is waar veel kwaad
maar geloof ik ook veel goeds stichten. Het is de tijd waarin men in
verbeelding Richard Coeur de Lion naar Palestina volgt, men droomt van
middeleeuwsche loyaliteit en chevalerie. Ten minste zoo was het bij mij.
Begrijp eens hoe dat woordje: niet durven, mij krenkte!’
Wij hebben hier de rechtstreeksche, authentieke verklaring van den paedagogischen
invloed zijner romanlektuur op den jongen Dekker - en tevens de erkenning, dat
‘Stoffel’ het jonge ‘Woutertje’ van dienst is geweest met betere nog dan de bekende
correcties van zijn táál: hij is hem behulpzaam geweest bij het leeren spreken volgens
de heerschende regelen der syntaxis niet alleen maar ook van de moraal. Hij heeft
Eduard slechts in zijn zwak behoeven te tasten: zijn eigendunk; of liever, hij heeft
enkel noodig gehad, een beroep te doen op wat zijn sterkheid was: zijn door de
Glorioso-literatuur geridderden trots, om hem, niet zoozeer vooralsnog de waarheid
eerbiedwaardig te maken als zijn liegen verachtelijk te doen schijnen als een blijk
van lafheid, als een vlek op zijn blazoen. ‘Ik weet zeer goed,’ gaat hij voort, ‘hoe
groot het onderscheid is tusschen Sophie en mij op mijn vijftiende jaar’ - de geheele
uitwijding doet dienst als toelichting hoe men de zuster van Tine door middel van
haar eergevoel zal genezen van hare onoprechtheid ...‘Bij mij was het ook geen zuivere reden die mij tot oprechtheid
aanspoorde. Ik had de waarheid moeten zeggen om geheel andere oorzaken
dan dat men mij verdenken zoude, alsof ik niet durfde; ik erken dit. Maar
stem mij toe dat er
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veel gewonnen is als wij Sophie opregt maken, hoe dan ook dat resultaat
verkregen wordt.’
De oprechtheid schijnt nu verheven te zijn tot het doel dat de middelen heiligt maar zie tegelijkertijd den auteur en zijn praktijk in de toepassing der ‘chevalerie’
die hem de onoprechtheid heet afgeleerd te hebben...... Mevrouw Parmentier, de
gastvrouw, is voor haar logeé minder vriendelijk geworden sedert zij tot de ontdekking
is gekomen van haar onder-onsjes met den verloofden jongen man en zij is geëindigd
met haar te verzoeken heen te gaan. Cateau - het jufje, dat naar haar eigen verklaring
een man zoekt - noodigt Dekker uit tot het avondbezoek aan haar venster waarvan
wij reeds gewaagden. ‘Dat verzoek was te romanesque om af te slaan’; hij is bij deze
gelegenheid ‘zoo Italiaansch’ haar te kussen en belooft zijn ‘protégée’ te zorgen dat
‘binnen drie of vier dagen’ de gastvrouw ‘weer vriendelijk’ tegen haar zal zijn. ‘Raad
nu eens hoe ik dat bewerkte?’ Hij verdenkt Mevrouw Parmentier van jaloerschheid
en richt zijn ridderlijke strategie daarnaar in. ‘'s Avonds toen ik van mijn italiaansche
venster-audiëntie terugkwam’ verhaalt hij, stond hem de geheele situatie duidelijk
voor den geest en:
‘Den volgenden dag ging ik er 's middags heen, groette Cateau heel
flauw en noodigde Mevr. P. om te wandelen (het regende, ik kon het dus
gerust doen) toen schold ik op den regen, en ging naast haar zitten praten,
zonder van Cateau de minste notitie te nemen. Ik hield dat eenige dagen
vol en ik kan u verzekeren dat het arme meisje nu weder zeer in de gratie
is, zoo zelfs dat men haar gevraagd heeft om nog een paar maanden te
blijven, hetgeen zij natuurlijk heeft afgeslagen. Als Mevr. P. een andere
dame was, zoude ik u deze historie niet vertellen...’
Zij was toch interessant genoeg voor Tine, mag men oordeelen; en zij kon den
galanten jongeling naast de ‘voldoening’ die hij er Cateau door bezorgde, toch zelven
die verschaffen, van zijn ‘gelofte te volbrengen’ door aan Tine ‘al zijn aandoeningen
mede te deelen’...
... ‘daar ik vreezen zoude gij mij van te veel inbeelding en fatuïteit zoudt
verdenken, maar lieve, het is eene vrouw wier goede opinie volstrekt geen
waarde heeft...’
Maar kwam het hier wel het meeste aan op de goede opinie van deze vrouw, die hij
systematisch misleidde en niet veeleer op die van Tine tegenover wie hij het misleiden
systematisch had bestreden; en was het wel in de eerste plaats de vraag of zij hem
verdenken kon van ‘inbeelding en fatuïteit’ omdat hij stoffen kon op het succes van
zijn gehuichelde sympathie voor zijn gastvrouw dan wel of hij zich schuldig toonde
aan de onoprechtheid, waartegen hij in bijna al zijn brieven en in al zijn moralisaties
te velde is getrokken? Het plan al-
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dus komedie te spelen - een van nature oprecht mensch zou het niet hebben gevormd;
en een minder in zijn verliefdheden en zijn zelfverliefdheid verstrikte jongeling zou
het zeker niet hebben uitgevoerd onder het oog van de ‘protégée’, die hij gewoon
was mede in de oprechtheid te drillen...... Het onderwijzen van, het nazitten van
anderen met deze deugd staat in nauw verband met haar aangeleerdzijn door hem
zelven. Hij is, naar zijn eigen onthulling niet onbewust met haar opgegroeid, zij is
bewust door hem aangekweekt; hij heeft haar in zijn aandacht moeten verzelfstandigen
en hij wijst anderen voortdurend op haar om er zelf zeker van te zijn haar niet uit het
oog te verliezen; hij was niet van nature oprecht en werd het voorshands niet dan
voorzoover hij het wilde zijn. Zij is in hem ontstaan om de verdenking, en in hem
versterkt om het zelfverwijt van lafheid te voorkomen; zij is een uiting van zijn durf
en een funktie van zijn domineerende eigenschap, de trots, geworden. En zoo als
deze zelf - haar kleinburgerlijke oorsprong en aard verradend door haar
prikkelbaarheid: hij mist de als vanzelfsprekende superioriteit, de rustige
zelfverzekerdheid van den geboren aristokraat - steeds bescherming noodig heeft en
telkens weer haar eischen moet stellen en haar rechten doen gelden: in elke nieuwe
omgeving moet hij zijn kwaliteiten ten toon stellen als de rechtvaardiging van haar
aanspraken op zijn ‘geestelijk overwicht’ - zoo ook vergt haar attribuut voortdurend
toezicht en nauwlettende contrôle. En evenals zijn fierheid, zoolang zij niet beveiligd
is tegen aanvallen en krenkingen, ten deele haar kracht moet putten uit zichzelve:
hij is trotsch op zijn fierheid-zelve - zoo ook kan vooralsnog haar dienaresse, die
oprechtheid, niet zonder haar steun en protektie: hij is trotsch op zijn durf van onder
alle omstandigheden de waarheid te zeggen. Onder de meeste zullen zij uit kracht
van zijn edele impulsen elkander bevestigen; maar het gevaar is niet denkbeeldig dat
zij met elkaar in botsing komen en dat zijn oprechtheid, waar zij in hare gevolgen
zijn trots bedreigt, zich als ondergeschikte althans naar deze zal plooien. En dit andere
blijkt het nog minder: dat zij, als waarheidsliefde op zich zelve niet sterk genoeg, te
zwak zich toont in haar conflikt met andere liefdes, daar waar zijn trots niet
rechtstreeks in het geding is betrokken, zich onzijdig kan houden. Hij heeft haar te
lang en te consequent toegepast, te ijverig aangeleerd om haar te kunnen verleeren;
maar wordt zijn aandacht door zijn trots niet gescherpt en door andere, zij het dan
edele of zelfs ‘verhevene’ impulsen afgeleid, dan blijkt hij haar te kunnen vergeten.
*
Tine behoefde hem, overigens, haar vergiffenis niet te onthouden

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

96
uit twijfel aan zijn liefderijke gevoelens te haren opzichte. Dat hij haar, ‘boven alles
liefhad’ stond wel in zooverre vast, als hij haar verkoos boven de plotseling opgedoken
mededingster; zij behoefde niet te vreezen, dat de juffrouw van de
‘keukenmeidenbriefjes’ haar den minnaar afhandig zou maken. In elk geval blijkt
uit zijn brieven, dat hij haar ánders liefhad dan het jongste objekt zijner ‘amourettes’.
Maar was het niet een slecht voorteeken, dat hij voor iemand anders een ‘neiging’
koesterde - inderdaad, eer opkweekte dan onderdrukte - naast haar en genoot hij zijn
‘voldoening’ van haar deze lagere ‘aandoeningen te hebben medegedeeld’ niet ten
koste van de hare, ze te kunnen voorkomen of te doen onderdrukken? Pour le badinage
bon, pour le mariage non: het mocht tot hare geruststelling gelden van deze Cateau;
dat hij aan den vooravond van hun huwelijk en in de wittebroodsweken hunner
verloving een dergelijke voldoening eer zocht dan ontweek, mocht als een aanwijzing
gelden, hoe naar haren kant het omgekeerde te vreezen stond. Voor een geexalteerde
natuur als die van Dekker zijn deze minnebrieven hoezeer zij overvloeien van
hartelijkheid, van een opmerkelijke beredeneerende en bedisselende
hartstochtelijkheid; en zijn tekort aan omzichtigheid tegenover Cateau schijnt hij te
willen bijpassen door een overvloed zoo niet een overdaad van erotische voorbereiding
ten opzichte van Tine. Hij voelt zich zoozeer haar toekomstige echtgenoot dat hij in
de nabijheid van Cateau vergeet haar tegenwoordige verloofde te zijn; hij koestert
voor haar blijkbaar een warme toegenegenheid maar gedraagt zich nog meer verloofd
dan verliefd. Er ontbreekt aan zijn liefderijkheid iets ‘italiaansch’, en werkelijk voelt
zich de jonkman volgens zijn eigen verklaring sedert en door hunne verloving meer
hollandsch dan vroeger:
...‘Ik hield altijd veel van Indië; maar nadat ik zooveel liefs uit Holland
zag komen, sedert gij mijn Eefje zijt, is het mij alsof ik naar Holland
verlang. Weet ge wel dat er een tijd geweest is, dat ik bijna een
menschenhater was en het gezelschap van een inlandsch hoofd boven dat
van Europeanen stelde? Het is compleet of mijn liefde voor u mij mijne
hollandsche idees heeft weggegeven’...
Hij beijvert zich dan ook aan zijn verhouding tot Tine zoo niet een ouderwetsch
karakter dan toch een regelmatige, degelijken grondslag te geven - in onderscheid
van, in tegenstelling tot zijn ‘neiging’ voor het logeetje: iets als een italiaansch hors
d'oeuvre waardoor hij zich voorbereidt op degelijker en wettiger genietingen. Dekker
zoekt in Tine bij voorkeur de betrouwbare levensgezellin, hij hoopt in haar de ideale
huisvrouw te vinden; de echtvriendin die hij van stonde af aan, voorzoover zij er nog
niet aan beantwoordt, naar zijn idealen zoekt te vormen; ‘nous qui ne sommes pas
comme tout
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le monde’: hij wenscht haar niet alledaagsch, maar juist bijzonder genoeg om zijn
excentriciteiten te vergoelijken of te bewonderen; voor zichzelven intusschen
waardeert hij hooglijk in haar de oudvaderlandsche, huiselijke deugden. Het overkomt
hem soms op dit chapiter een christelijken en zelfs een bijbelschen toon aan te slaan:
...‘voor mij zelven vraag ik niets dan eene, brave, godsdienstige,
liefhebbende vrouw en dat heb ik in u gevonden en daar dank ik God
voor...’
Klinkt het niet pikant als afwisseling van de bijzonderheden zijner avontuurlijke
amourette?...... Hij is na zij padangsche en ondanks zijn onverwachte krawangsche
wederwaardigheden, bezig zich te rangeeren; hij verlangt naar een behagelijk tehuis.
Eigen Haard Veel Waard: aldus heeft hij kort na hunne kennismaking en als inleiding
tot zijne verbindtenis met de jonge barones van Wijnbergen te Parakan Salak, hare
naamletters aangevuld. Hij vindt in haar de hartelijke echtvriendin, de intelligente
en toegewijde huisgenoote tegenover wie hij zich geheel kan ‘épancheeren’, met wie
hij zich over alles wat hem belang inboezemt en in de eerste plaats over zich zelven
kan onderhouden. Door haar eenvoud en opgeruimdheid gaat er een kalmeerende
invloed van haar uit; haar goedhartigheid harmonieert met de zijne. Zij is niet mooi,
maar lieftallig zoozeer dat men het vergeet als men het opgemerkt mocht hebben......
Tine werd voor Dekker de ideale huisvrouw ook voorzoover zij alles miste, wat hem
als herinnering aan de uiterlijke en innerlijke haarlemmerdijksche kleinburgerlijkheid
het hinderlijkst was; zij maakte de haagsche kringen waarin hij meende zich enkel
tehuis te kunnen gevoelen, tot zijn dagelijksche omgeving. Wat zij gemist mag hebben
om zich geheel van zijn liefde te verzekeren, vulde zij ruimschoots aan voor zijn
eigenliefde. Er is van ‘l'amour-passion’ in deze verlovingsbrieven weinig anders te
vinden dan de herinneringen aan Caroline Versteegh, die hij even ophaalt; maar tegen
zijn ‘amour-caprice’ voor het disponibele logéetje komt het hoogere en fijnere karakter
van ‘l'amour-goût’, die hij voor Tine koestert, duidelijk uit. Het werd, het kon van
zijn kant niet anders worden, het was reeds: een sentimenteel protectoraat, het
hartelijkste dat hij heeft uitgeoefend...... ‘Stel nooit uwe opinie beneden de mijne,
maar geef mij uw denkbeelden, hoe verschillend misschien van de mijne, goed terug
en stel ze forsch tegen mijne begrippen over. Dat gij niet alles met mij kunt
instemmen, is zoo natuurlijk, dat het tegendeel mij verwonderen zoude. Gij zijt zacht,
ik, naar men zegt scherp’. Hoe kon hij van hare zachtheid een dergelijke forsche
oppositie verwachten? ‘Gij zult niet van mij, wij zullen van elkander afhangen’
schrijft hij later. ‘Ieder zal den ander als het hoofd beschouwen. Ik zal denken dat ik
leef om
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uwentwil en gij voor mij......’ Tine althans heeft dit theoretische levensprogram naar
den geest en den letter uitgevoerd; zij leefde te zeer in overgave aan wat zij liefhad,
zij beminde hem te bescheiden in bewondering dan dat zij ook nog zelfstandig kon
zijn. En van zijn kant was het geestelijk overwicht te groot en de paedagogische ijver
te sterk om hare zelfstandigheid te eerbiedigen, laat staan de zijne door haar te laten
beïnvloeden: wij zien reeds nu het leiderschap inleiden voorzoover hij haar sommige
brieven aan anderen, wel niet voorschrijft maar althans ten vriendelijkste dikteert.
Met hoeveel bescheiden aanhankelijkheid zij zich nu reeds naar zijn caprices voegt,
hij kan zijn verlangen naar hare volledige toewijding nauwelijks onderdrukken. Niet
wat hij zich zelven ten opzichte van Cateau veroorlooft, maar wat hij zich in ‘de
Eerlooze’ als ideaal van vrouwelijke overgave te zijnen opzichte heeft voorgespiegeld,
neemt hij als maatstaf aan van wat hij hoopt van zijne nieuwe bruid; de geidealiseerde
Caroline stelt hij aan Tine tot voorbeeld:
...‘Ik twijfel niet aan uw hart. Ik zoude tusschenbeide als Holm eerloos
willen wezen om u te hooren zeggen, dat gij mij toch volgen zoudt.
Verbeeldt u eens, lieve, als ik een groote misdaad had begaan en het was
een schande voor u mij lief te hebben, zoudt gij uw naam, uwe familie,
uwe eer voor mij over hebben? Zoudt gij het kunnen verdragen als men u
om mijnentwil vermijdde; als mijn naam u schandvlekte, zoudt gij dan
toch den moed hebben dien te dragen? Zoudt gij de wereld, die mij een
schelm noemde toch durven zeggen: Ik heb hem lief!’ Ik heb een vrouw
gekend, die dat durfde. Ook dat zal ik u verhalen, later...’
De in het erotische verkeer gebruikelijke enquête naar de oprechtheid en de kracht
der wederzijdsche gehechtheid neemt bij iemand van Dekkers zelfbewustheid en
eigenliefde grooter afmetingen, romanesker verhoudingen aan. Hij haakte er naar,
wat hij zich als schadeloosstelling van zijn mislukte eerste verloving in zijn drama
heeft gephantaseerd, geslaagd te zien in zijn tweede: de amour-passion die hij aan
Caroline Versteegh heeft verspild en die hij aan de ‘freule van Wachler’ heeft
toegekend, te ontvangen van de baronnesse van Wijnbergen. Maar zijn aandrang bij
Tine tot zelfonderzoek, tot ‘biechten’ op hare beurt, is niet enkel een peiling hoe diep
de indruk is, dien hij op haar heeft gemaakt, het is tevens een uiting van zijn verlangen
in haar de weerklank te hooren van de sentimenteele ridderlijkheid waarvan hij zich
zelven ook bij zijn ‘amourette’ vervuld gevoelt...... Het geldt, overigens, volgens
hem zelven, slechts een proef uit hoogere liefhebberij en die geen praktische
beteekenis heeft: maar blijkt juist daaruit niet te duidelijker hoe sterk onder het
oppervlak van zijn nieuwe voornemens tot hollandsche rust en regelmaat de oude
romantische illusiën nog leven?
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...‘Van u zal Goddank zulk een offer niet gevergd worden, maar beproef
u zelve eens en vertel mij den uitslag ...’
Het leed niet lang of het vertrouwen van Tine in haar veeleischenden minnaar werd
op de proef gesteld - voorproef voor hare standvastigheid onder de latere, zware
beproevingen. Het is wanneer hij, na zijn reglementaire ambtsuitoefening van drie
maanden te Poerwakarta en na een kort verblijf bij de familie op Parakan Salak, te
Buitenzorg van Tine berichten ontvangt, waaruit hij afleidt, dat men haar tegen hem
zoekt in te nemen, dat men zelfs zwarigheid gaat maken tegen hun huwelijk, nadat
kort te voren de toestemming tot het engagement zoo voetstoots is gegeven. Met de
nieuwe benoeming wil het niet vlotten, het blijkt dat hij schulden heeft en Tine heeft
wat geld: gelegenheid te over voor enkele minder welwillende of althans zwaartillende
oordeelvellingen over den afwezigen minnaar... Hoor hem nu zich daartegen
teweerstellen, zich rechtvaardigen, zich verheffen; zie hem het geheele tafereel zijner
wederwaardigheden der laatste jaren ontrollen, de tegenwerking waaraan hij
blootstond, de tegenspoeden waaraan hij zegevierend het hoofd heeft geboden.
...‘Toen ik van Sumatra pas terugkwam had ik iemand onder het oog
gebracht dat hij dom was. Hij antwoordde mij niet maar toen ik weg was,
zeide hij vrij scherp: ‘Met al zijn knapheid komt hij toch altijd in
moeilijkheden waarin ik met mijn domheid niet kom.’ Mispelblom Beijer
die er bij was antwoordde dadelijk: ‘Dat is waar, maar als gij er in waart,
kwaamt ge er nooit meer uit, en hij wel...’
Wat kort te voren nog een redelooze veronderstelling scheen, voelt hij nu dreigen
als een ernstig gevaar: dat hij Tine zou kunnen verliezen omdat hij in hare achting
daalt. ‘Wat ik u bidden mag, lieve beste Everdine, vertrouw op mij. Door dergelijke
praatjes heb ik Caroline Versteegh verloren......’ Het is duidelijk, dat hij, welk ook
het resultaat mag zijn geweest van het aanbevolen zelfonderzoek, nog niet op hare
standvastigheid durft bouwen. Het brallende overzicht van zijn buitengemeene
avonturen en overwinningen, het prospektus van het heldendicht, dat hij voor haar
ontwerpt, beteekent niet alleen de reaktie van zelfverheffing tegen de vernedering
waarmee men hem grieft maar tevens de poging om haar op te heffen tot het voetstuk
waarop hij zijn litteraire ‘bruid’ heeft geplaatst...... De tegenwind gaat spoedig luwen;
de aandacht van het gezelschap te Parakan Salak wordt door andere
familieaangelegenheden afgeleid. Dekker, zijn tegenzin overwinnend, keert op
verlangen van den gouverneur-generaal naar Poerwakarto terug en spoedig volgt het
huwelijk met Tine, ter wille van wie en ten behoeve waarvan hij zich kort daarna de,
als ambtelijke achterstelling gevoelde, overplaatsing
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als kommies te Poerworedjo getroost...... Er is in deze laatste verlovingsbrieven nog
eenmaal, in 't voorbijgaan, sprake van Cateau, die, naar Batavia teruggekeerd, zijn
verderen ridderlijken bijstand van de hand heeft gewezen:
...‘De weigering van dat meisje om hulp aan te nemen is zeer edel. Eerst
was ik van plan daar nog eens op aan te dringen. Na uw brief van heden
zie ik echter dat wij niet in een positie zijn om anderen te helpen...’
Dekker schijnt zich meer en meer in te spinnen in de goed-hollandsche
standvastigheid. Nadat hij zich in het geval-Cateau veroorlooft heeft wat hij niet
laten kon, gaat hij zich ter wille van zijn ‘naasten plicht’ tegenover zijn Tine den
dwang opleggen van wat hij niet laten mág. Reeds vroeger heeft hij tegenover haar
boete gedaan voor zijn onvoorzichtigheid:
...‘Ik heb menigmaal onder het schrijven over dat meisje gedacht: Zoude
Everdine ook verdrietig worden? Ik wachtte uw antwoord eigenlijk een
weinig angstig af, en geheel ongegrond was mijne vrees niet, want gij
waarschuwt mij mijne neiging niet meer voedsel te geven. Zij is nu weg,
maar al ware dat zoo niet, lieve Everdine, gij doet wel met op mijn hart te
vertrouwen, dat uwe waarde te veel gevoelt om u op te offeren aan den
indruk van een lichtzinnig oogenblik... Ik neem mij vast voor om dergelijke
ontmoetingen voor den vervolge te mijden. Gij hebt er ter dege slag van
mij door uwe zachtheid eene verkeerdheid onder het oog te brengen. Zoo
iets zal niet meer gebeuren, het moet u gehinderd hebben, en dat is toch
zoo jammer, daar zijt gij te goed voor, ik heb er spijt van.’
Heet heeft er werkelijk allen schijn van dat Dekker zijn carrière als ‘jeune homme’
definitief gaat afsluiten; niet alleen omdat hij bevreesd is voor zijn eigen
lichtzinnigheid maar tevens voor de toegeefelijkheid van Tine. Hij is nu reeds tot het
inzicht gekomen, dat zijn liefste protégée hem te weinig tegen zijn neiging tot
buitensporigheden in bescherming neemt. In zijn vorigen brief heeft hij reeds
geschreven
‘...ik heb er reden toe bevreesd te zijn voor alle overspanningen. Het
ligt wel in mijnen aard en in den uwen ook om te overdrijven en daarom
leg ik er mij op toe bedaard, duurzaam lief te hebben...’
Is het eigenlijk niet een andere overdrevenheid, ditmaal in de hem ongewone
‘hollandsche’ richting; Dekker, die met voorbedachten rade ‘bedaard’ gaat liefhebben?
Hij schijnt verder dan ooit - te voren en in den vervolge - uit zijn gebruikelijke,
romaneske koers te zijn afgedwaald. Hij komt er in deze opmerkelijke periode zelfs
toe, zich te zien en te schetsen in zijn ware gedaante als would-be protector......
Cateau, zijne ‘beminde no. 2’ is - na een avontuurlijk rendez-vous tot afscheid - van
Poerwakarta vertrokken en heeft te Gintong zijn ‘broederlijke hulp’ ingeroepen......
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‘...Zaturdag twee uur ging ik te paard op weg. Terstond overviel mij een
hevige stortregen, die mij koud en nat maakte, en den weg zeer slecht.
Mijn paard was ook niet van het beste allooi, zoodat ik al hotsende en
schokkende juist in de gelegenheid was na te denken over het inconvenient
om pupillen en protégees op 20 paal afstand te hebben. Ik heb in mijn
eenzaamheid gelagchen. Dat heb je nu van je Donquichoterie dacht ik.
Onwillekeurig keek ik naar mijn jongen die de Sanche van de historie was,
en waarlijk ik schaterde het uit zoo had de snaak zich beijverd om zijn
origineel den schildknaap na te bootsen. Sanche's ezel kan een prachtig
dier geweest zijn bij den ellendigen knol dien hij bereed. De regen gaf
hem het voorkomen eener poule mouillée. Daarbij had hij een sabel op
zijde, één spoor aan, en een strooien matrozenhoed op met pauweveeren.
Het was een wonderlijke expeditie en ik zoude het geheele krawangsche
archief ervoor geven om de gedachte te weten van iemand, die ons gezien
had...’
De gedachte van ons, lateren, aan wie hij zich in deze schilderachtige positie vertoont
mag, dunkt ons, zijn dat er geen beter manier was om het resultaat en den aard in
beeld te brengen van zijn zending als hervormer en moralist tot dusver - en geen
aangenamer tevens, voorzoover de zelfironie die uit de beschrijving spreekt, een
afwisseling biedt voor zijn gebruikelijke sensibele zelfverheffing; en tevens een
belofte inhoudt voor een verstandiger toepassing van zijn menschenliefde - van zijn
toegenegenheid tot vrouwelijke menschen vooral - die de aan Tine gewijde aanvult.
Deze brievenreeks is, duidelijker dan een zijner vorige ontboezemingen, een belofte
voor den lateren Multatuli; zij geeft zelfs meer dan den vagen omtrek, zij levert reeds
de kenmerkendste trekken van zijn toekomstige figuur. Wij hebben haar vroeger
beschouwd om hare herinneringen aan zijn verleden, zij is tevens de eerste aanloop
tot de vervulling der toekomst die deze voorspellen. Zij toont Dekker in zijn nog
beperkte, maar eigenaardige kwaliteiten als denker; zij kondigt de ‘Ideën’ nader aan,
te zekerder, omdat zij verschillende er van reeds ongenummerd bevat. Zij schetst
hem in zijn bekrompen mogelijkheden als doener; zij blijft niet enkel wijzen in de
richting van ‘Lebak’, maar bevat bovendien, blijkens zijn bezorgdheden omtrent de
opinie van ‘Tine’, elementen tot verklaring van ‘het ontstaan van den Havelaar’. Zij
ontleent haar nadere beteekenis hieraan, dat hij er zich scherp belijnd in teekent als
sensibil individualist niet alleen, maar als erotisch gevoelsmensch; zij toont duidelijker
dan tot dusver bleek, hoe zijn activiteit geprikkeld wordt door vrouwelijke invloeden
en hoe hij zich onderscheidt door zijn sentimenteele indenking in het vrouwelijk
gevoelsleven: men ontmoet hier reeds een omstandige analyse van het gemoed eener
denkbeeldige ‘oude vrijster’. Maar, wat ‘de Eerlooze’ en zijn ontstaansgeschiedenis
nog niet leerde: zij toont de partikuliere eigenaardigheid van zijn hooger zieleleven
om zich het veelzijdigst te ont-
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plooien onder instigatie van meervoudige vrouwelijke impulsen en zich het hoogst
te verheffen onder de dramatische spanning hunner onderlinge tegenstelling. Deze
liefdescorrespondentie, als relaas van zijn erotische dubbelverhouding Tine-Cateau,
is niet enkel een voorspelling der ‘Minnebrieven’ maar de aesthetisch nog ongepolijste
verzameling der bouwstoffen waaruit dit meest multatuliaansche zijner werken zal
worden opgetrokken.
*
De invloed, die zijn gewijzigde omstandigheden uitoefenden op zijn opvattingen,
allereerst op de domineerende betrekkelijk zijn eigen persoonlijkheid, is duidelijk
erkenbaar uit de keuze van een nieuwen ‘held’, die zijn lektuur hem aan de hand
deed. - De verbeeldingswereld der litteratuur is na zijn vertrek uit zijn amsterdamsche
omgeving en in 't bijzonder na het intreden van het isolement, dat zijn
‘bewustwording’ bevorderde, meer en meer het milieu geworden, dat in verband met
zijn persoonlijke wederwaardigheden de verdere ontwikkeling van zijn individualiteit
bepaalt. Zijn latere vorming, de afwerking van zijn figuur, nadat hij als aankomend
individualist met menschenvriendelijke bedoelingen uit zijn haarlemmerdijkschen
kring is verwijderd, heeft de eigenaardigheid zich te voltrekken buiten de direkte,
de determineerende inwerking van een maatschappelijke ‘omgeving’. Hij is op
negentienjarigen leeftijd, midden in zijn geestelijken groei, als een stek in een
bloempot, naar de indische broeikas overgebracht, waarin hij zich vrijer kon uitleven
en waarin zijn aanleg weelderiger kon ontbotten, maar waarin hij weinig of geen
nieuwe, anderssoortige grondstoffen kan assimileeren. Hij is uit zijn eigen
vaderlandschen bodem gelicht zonder in den vreemden wortel te kunnen schieten;
hij maakt niet langer deel uit van de hollandsche maatschappij, waarvan hij bij de
bestaande zeilschepenverbinding op maanden afstands is verwijderd; hij wordt geen
organisch deel van de oostersche van wier feudale instellingen en tradities hij door
eeuwen is gescheiden. Hij is te veel buiten de eene en boven de andere geplaatst om
anders dan oppervlakkig hun invloed te kunnen ondergaan. In de Oost, waarheen hij
ook verplaatst mocht worden, woont hij, ook in figuurlijken zin, altijd ‘op een eiland’.
De oostersche wereld blijft voor hem min of meer een curiositeit, de westersche
wordt meer en meer een souvenir. Hij staat buiten de maatschappijen; het kleine
ambtenaars- en ondernemerswereldje, waarmee hij verbonden blijft of althans van
tijd tot wijle in aanraking komt, is geen milieu met eigen leven; het is zelfs geen
samenhangende kring; het is slechts een losse groep individuen wier gedachten en
gevoelens een verouderd cliché of een verslapt aftreksel voorstellen
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van de vroegere en zich intusschen voort-ontwikkelende vaderlandsche. Hij staat
maatschappelijk éénzaam in zijn verschralende hollandsche potaarde.
Zijn individualisme vond er baat bij, maar ten koste van zijn maatschappelijke
bedoelingen; en zijn zelfstudie werd aangewakkerd in de mate waarin zijn sociale
vorming werd belemmerd. Wel deed hij een rijke hoeveelheid kundigheden op omtrent
de nieuwe maatschappij, maar onder het servituur van in de kennis der oude het kind
te blijven, dat hij was toen hij haar verliet. Het waren van de maatschappij bovendien
niet enkel de uiterlijke bijzonderheden, die hij moest kennen voor zijn groote maar
vage hervormingsdoeleinden, het was in de eerste plaats noodig, dat hij een inzicht
kreeg in haar inwendigen aard en daardoor in de voorwaarden en de doeltreffende
middelen tot hare wijziging. Hij wil ‘een gelukkig volk “scheppen” - en hij is
belangrijk, omdat hij ook voor zijn persoonlijke grootheid het blijft willen - intusschen
is hij veroordeeld het in dit opzicht bij willen te laten blijven, omdat hij in verband
met zijn sociaal isolement verstoken blijft van de onmisbare kennis der eischen tot
de verwerkelijking van zijn maatschappelijk program. Buiten het maatschappelijk
leven geplaatst, is hij onmachtig de noodige kennis op te doen van de samenleving
als zoodanig, van haar leven als maatschappij, haar eigen beweging, haar organisch
karakter; en, om van haar diepere ontwikkelingswetten te zwijgen, van haar uiterlijke
ontwikkelingswijze en haar zichtbare ontwikkelingsvormen. - Schijnbaar beteekende
zijn verplaatsing van de eene in de andere maatschappij een gunstige voorwaarde
om door het constateeren van overeenkomst en onderscheid een begrip op te doen
van het maatschappelijk leven in 't algemeen; om door vergelijking den
gemeenschappelijken aard der maatschappelijke bewegingen te ontdekken. Maar,
afgezien van het feit, dat hij om daarvan veel te begrijpen in zijn nieuwe milieu, in
zijn oude als opgeschoten knaap te weinig had kunnen leeren - zijn noodlot was, dat
hij daaromtrent in 't moederland even weinig leerstof had achtergelaten als hij in de
koloniën had gevonden. Hij was verplaatst van een maatschappij in stremming naar
een maatschappij in stilstand. Het toeval werkte zijn sociale opleiding op de meest
praktische wijze tegen door hem aan zijn vaderlandsche omgeving te ontrukken, juist
toen, na een langdurige periode van gemis aan economische en politieke beweging
de hollandsche maatschappij weer tot eenig leven ontwaakte en het jonge liberalisme
de fakkel ging ontsteken, die in de hand der vroegere patriotten en unitarissen was
uitgedoofd...... Stel u hem voor, in de veertiger jaren naast andere jonge intellektueelen
deelnemend aan de po-
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litieke beweging, gewekt door de ontevredenheid der middenklassen: - wellicht dat
zijn wrok tegen de grachtbourgeoisie hem had gemaakt tot een voorvechter voor de
verwaarloosde belangen der kleine burgerij, waartoe hij behoorde, misschien ook
dat zijn monarchale voorkeur en zijn adellijke aspiraties hem tot een bestrijder van
het opkomende liberalisme hadden gestempeld - maar voor welke richting ook de
politieke agitator die in hem stak in 't krijt ware getreden, hij had de praktijk van het
sociale leven leeren kennen en, opgenomen in een zijner stroomingen, aan zich zelven
ontrukt door zijn praktischen arbeid voor een maatschappelijk doel, had zijn
individualisme zich niet in zoo hypertrophische vormen kunnen ontwikkelen ten
koste van het maatschappelijk begrip, dat hij voor de doeltreffende toepassing van
zijn altruïstische neigingen behoefde. Weggestopt in een administratieven werkkring
op een of andere buitenpost aan den anderen kant van den aardbol, verkeerde hij
onder de beste omstandigheden om de maatschappelijke feiten aan deze zijde
vrijmoedig te leeren bezien en oafhankelijk te beoordeelen, maar tevens onder de
ongunstigste voorwaarden om ze in hunne beteekenis en samenhang te begrijpen.
En wat hij in een zijner koloniale negorijen omtrent maatschappelijk leven kon
opmerken, was eerder dan om hem sociologisch te ontbolsteren, geëigend om er hem
een valsch, althans voor westersche toepassing ongeschikt denkbeeld van te geven.
De maatregelen, die hij er hielp toepassen, de hervormingen die hij er zag invoeren
waren niet het resultaat van een eigen beweging dezer maatschappij, maar werden
haar van buiten af opgelegd of van boven af toegestaan. - Wat de hem onmisbare
maatschappelijke kennis betreft, moest de verbeeldingswereld der litteratuur voorzien
in wat zijn actueele omgeving hem onthield en wat zijn herinneringswereld hem niet
geboden had. Hij scheen het voor zijn sociale vorming in zooverre gunstig te treffen, dat de
literatuur, die voor hem het gemis aan “omgeving” moest vergoeden, juist in deze
dagen minder dan ooit ontbrak. Het vaderland, weliswaar, bood hem in dit opzicht
vooralsnog weinig of niets; in Frankrijk daarentegen, dat zooveel tot zijn geestelijke
opvoeding heeft bijgedragen, openbaarde onder de regeering van Louis Philippe de
warme belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken zich in een bloei der
sociologische litteratuur, die nergens haar wedergade vond en in de toekomst
nauwelijks ergens zou worden overtroffen. Scheen het niet een gunstig voorteeken
voor zijn studie in die richting, dat hij in zijn natalsche Napoleon-phantasie reeds
blijk gaf er belang in te stellen, getuige zijn heftige aanval op een meening van
Montesquieu? “Opvoeding en volksbestuur zijn naar
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mijn denkbeeld de eenige vakken waarvoor ik aanleg heb” schreef hij eenige jaren
alter aan zijn broeder Pieter; voor het eene toonde hij zijn neiging door het lezen van
de “Emile” en zijn belangstelling voor het ander zou door middel van moderne sociale
lektuur, ten gerieve van zijn latere moralistische en politieke carrière, zijn
practischpedagogische ervaring onder de kinderlijke koloniale bevolking hebben
kunnen bevruchten langs theoretischen weg. Er is evenwel geen aanwijzing, dat ze
hem heeft bereikt, zijn latere beschouwingen pleiten voor de waarschijnlijkheid, dat
ze hem onbekend is gebleven; en mocht hij haar al sporadisch hebben aangetroffen,
zijn drukke werkkring zoowel als zijn geringe aanleg voor gezette, methodische
studie verhinderde, dat hij er zijn voordeel mee deed en het nadeel van zijn isolement
er door vereffende. Zijn litteraire bedoelingen, zijn romantische neigingen beschikten
hem er veeleer toe voor, zijn sociale belangstelling door middel van de
verbeeldingslitteratuur te bevredigen. De vaderlandsche belletrie had hem ook in
deze materie weinig of niets te bieden en wat zij hem bood was van historischen
aard; de fransche daarentegen, waarmee hij zich bij voorkeur bezig hield, kon hem
overvloedige vergoeding schenken voor dit gemis.
*
Reeds in den tweeden brief aan zijn verloofde - een paar weken nadat hij haar eind
September '45 te Parakan Salak had achtergelaten - komt Dekker, blijkbaar in verband
met een desbetreffende opmerking van haar kant, te spreken over het boek waarop
in de verdere correspondentie meerdere toespelingen worden gemaakt niet alleen,
maar waarvan de strekking zijn faits et gestes te Poerwakarta schijnt te besturen en
de “held” zijn dubbelganger gelijkt, zoozeer slaagt hij erin door overeenkomstigen
aanleg en aspiraties zich met hem te vereenzelvigen.
“Over het lezen der mysteriën van Sue heb ik andere begrippen dan gij
weet. Gij hebt mij tegen de lectuur daarvan hooren ijveren en ik deed dit
in gemoede en toch wenschte ik, dat gij het lezen zoudt. Ik zoude het mijne
dochter geven (niet al te jong, natuurlijk) en ik zoude het de dochter van
mijn buurman afraden. Het is, lieve Everdine, omdat gij mijne vrouw
worden zult en daarom anders, sterker zult wezen dan de vrouwen van
anderen... Wat anderen schaadt, zal u niet schaden, wat anderen pijn doet,
zal u doen lagchen. Als de Hemel ons kinderen geeft... o, dat ze Koninklijke
harten mogen hebben, of anders... waarlijk, liever geene!”
Het is inderdaad een sterke proef waaraan hij Tine durft onderwerpen, een gewaagde
onderscheiding waarmee hij haar moed om de waarheid onder de oogen te zien,
vereert; een andere eenigszins overdreven vorm van de “opregtheid” om sommige
indelikate waarheden te zeggen of aan te hooren. De “Mystères de Paris” in deze
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dagen aan een jonge dame in handen te geven mag beschouwd worden als een
excentriciteit ongeveer gelijkstaande met die van eenigen tijd later de romans van
Emile Zola aan zijn dochters ter lezing aan te bevelen: er moet in beide gevallen op
“koninklijke harten” worden gerekend, waarvoor geen waarheid te laag en geen
verdichting te plebejisch is. Sue's boek - of liever zijn boeken: de oorspronkelijke
uitgaaf bevat er tien, waarin tal van romans ineengehaakt en dooreengevlochten zijn
- het is zoowel een voorlooper van den naturalistischen als een nakomer van den
schelmenroman; het voert den lezer door de onderlagen van het parijsche leven, door
gevangenissen en bordeelen en brengt hem bestendig in aanraking met misdadigers
van allerlei gading, ook uit de hoogere en hoogste klasse, naast voorbeelden van
ridderlijkheid zonder vrees of blaam, noodlottige bezwalkte reinheid en ongerepte
naïveteit: een genre van prikkellektuur in onze dagen door navolging even banaal
geworden als het sensationeel was vóór tachtig jaar, toen de jonge Dekker er zich
kort na den uitgaaf in zijn indische afzondering, aan kon vergasten. Het forceert de
romantische tegenstelling tusschen het goede en het kwade, het schoone en het leelijke
tot het uiterste; het vereenigt in vergroofden vorm de verscherping van het
minderwaardige, zooals men het bij Balzac aantrof en de versterking van het
aantrekkelijke waardoor George Sand zich kenmerkte; het verweeft beide vormen
van idealiseering tot tafereelen, aangepast aan den ongekuischten smaak van een
grooter publiek dan zij beiden hadden kunnen bereiken. De “Mystères” beteekenen
den terugkeer van het tijdelijk door zijn veredelde varieteit: het romantische
tooneelspel, verdrongen melodrama maar in den soepelen, ongelijk grooter
mogelijkheden van verwikkeling en verrassing inhoudenden romanvorm; zij bezorgen
door middel van hare vergroving de populariseering van de romantiek...... Reden
genoeg voor den jongen Dekker, die niet was als tout le monde’, wiens smaak was
gevormd in de school van La martine en den duitschen Lafontaine en die aan geen
stuitender realistiek gewoon was, dan waaraan Betje Wolff en Aagje Deken zich
hadden gewaagd - reden te over voor hem om in 't algemeen tegen deze lektuur te
‘ijveren’; maar dat hij, als teeken van onderscheiding, als blijk van ruime opvatting
haar tevens durfde aanbevelen aan zijn aristocratische verloofde, bewijst ook hoe
sommige hoogere elementen ervan hem niet waren ontgaan. Inderdaad bevat Sue's
sensatieroman, naast de beschrijving der rampzaligen en misdadigen, de strekking,
die samenvalt met Dekkers eigen altruïstische neigingen, hun lot te verzachten en
hun leven te verbeteren; zij is een der bewijsstukken van de invasie der ‘sociale
kwestie’ in de lite-
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ratuur, voortzetting van wat George Sand reeds was begonnen met hare opstandige
en wat zij voortzette met hare socialistisch bedoelde romans, maar voor een om zijn
aesthetische kieskeurigheid beperkter lezerskring dan die de jongere kollega bereikte
met zijn in '42 en '43 als feuilleton in het zeer verspreide ‘Journal des Débats’
geplaatsten arbeid. Zij zijn een der blijken, dat de belangstelling voor maatschappelijke
vraagstukken van sommigen der romantici althans die voor hunne eigen
persoonlijkheid zoo niet verdrongen dan toch teruggedrongen heeft. ‘Posons la
question sociale’ is in deze dagen het schertsende stopwoord in den kring van George
Sand en haar vrienden; hier in de ‘Mystères’ wordt zij aan het groote publiek van
het leidende liberale dagblad voor oogen gesteld, romanesk aangekleed weliswaar,
avontuurlijk toegetakeld zelfs, maar toch in haar angstwekkende beteekenis duidelijk
erkenbaar; hier wordt zij niet opgelost, noch in hare geheele breedte behandeld zelfs,
maar althans in hare afzichtelijkste symptomen aangeroerd en zelfs in enkele van
hare palliatieven - speciaal wat de vervanging van de dood- door de celstraf aangaat
- uitgesponnen. De ‘Mystères’ geven als afwisseling van, als rustpunten en
verademingsgelegenheden na hunne opgeschroefde sensatietafereelen, wenken en
raadgevingen tot maatschappelijke verbetering en reiniging en pogen aldus de publieke
opinie te drijven tot een collectieven drang naar een begin van ‘sociale wetgeving’.
Zij ressorteeren tegelijkertijd onder de overgangsvormen van de romantische tot de
naturalistische belletrie en onder die van de uitgebloeide socialistische utopien tot
de sociale hervormingslitteratuur.
Als overgangsvorm van gemengden aard hebben de ‘Mystères’ de eigenaardigheid
aan het eene te herinneren en het andere te voorspellen, naar het oudere zoowel als
het nieuwere te verwijzen, zonder het een of het andere te zijn anders dan in kiem
of in ontbinding; de gebreken van de vroegere genres trachtend te ontwijken zonder
erin te slagen de kwaliteiten van de latere te bereiken. Naar den vorm een
aaneensnoering van niet zelden zeer slordig geschreven feuilletons behoort deze
compilatie van romans en sociale beschouwingen eerder tot de journalistiek dan tot
de belletrie; volgens hare maatschappelijke bedoelingen moet zij liever bij de
philantropie dan bij de politiek worden ingedeeld. En als zoodanig was deze
halfsociale romantiek in harmonie met de romantische, in zich zelf tegenstrijdige en
in hunne onderlinge verdeeldheid nog niet tot een compromis, laat staan tot een
versmelting gekomen neigingen van Eduard Douwes Dekker; in dit gemengde karakter
geven zij evenzeer een beeld van den op avonturen verzotten auteur der halflitteraire
‘praat-
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brieven’ als zij een voorbeeld stellen voor den politiek ongeschoolden, romanesk
aangelegden beschermer van ongelukkigen en verdrukten. Konden zij hem eenerzijds
aantrekken als uiting van hetzelfde altruïsme, dat hem tot program stelde ‘een gelukkig
volk te scheppen’, anderzijds kwamen zij in 't gevlei bij zijn ‘koninklijke’ neiging
het uit te voeren in individualistischen zin. De ‘Mystères’ - wier auteur later als
‘socialiste’ in de ‘Assemblée Nationale’ zou zetelen - blijven in 't algemeen nog
binnen de gevoelssfeer van het individualisme en ontleenen hun cachet aan de
verheerlijking der individueele philantropie; niet van de stille, nederige weldadigheid
der gewone enkelingen, maar van het hoogheerlijke, vrijmachtige ingrijpen van het
Groote Individu. Deze ‘geheimenissen’ willen het heldendicht zijn van hun vermetelen
ontdekker en blootlegger, van den wreker der misdaden en den belooner der deugden,
die zij verbergen, - van den grooten Rodolphe, den als werkman verkleeden vorst
van Gérolstein, die het donkerste Parijs heeft uitverkoren voor zijn
ridderlijk-philantropisch jachtvermaak en wiens tallooze onnavolgbare avonturen
men, nadat hij bij de opening van het verhaal incognito ‘le Chourineur’ heeft
neergebokst, gedurende ettelijke romandeelen met angstig-bewonderende spanning
bij kan wonen. Deze Rodolphe kan de persoonsverbeelding zijn van den auteur zelven
die tot dusver aristocratisch schrijver van maritieme romans voor de beau-monde,
zijn kennis van de zeden en het argot der parijsche misdadigerswereld ontleende aan
zijn eigen ontdekkingstochten in hun kroegen en holen. Zij maakten opgang onder
de gretige lezers der kleine en groote burgerij, die niet langer gediend was van de
hooghartige terughoudendheid harer vorsten en bij wie Louis Philippe in den eersten
tijd zijner regeering zijn populariteit zocht te verhoogen door zich met zijn
onafscheidelijke parapluie, tusschen hen te bewegen als een der hunnen. Zij maakten
nog grooter opgang bij den kleinburger Dekker, niet omdat hij in den vorst een edelen
bourgeois geliefde te zien, maar omdat hij zich zelf in hem terugvond, den man die
onder een burgerlijk uiterlijk zijn ridderlijke aandriften volgt en die onder een
burgerlijke vermomming zijn vorstelijke persoonlijkheid verbergt.
‘Ik heb u al meer geschreven,’ klaagt hij verderop in zijn brief van den
7den December, ‘dat ik mij zoo verdrietig maken kan over de
onevenredigheid tusschen mijn wil en mijn macht. Wat zoude ik krachtig
den Rodolphe spelen als ik zijn middelen had. Die Rodophe is de
hoofdpersoon in de Mysteriën’ - de inlichting wordt blijkbaar gegeven in
de veronderstelling dat Tine het boek vrijwel ongelezen heeft gelaten ‘die overal doet wat regt is (of wat hem zoo toeschijnt) en al ben ik het
niet overal eens omtrent de aangewende middelen, dit is zeker, dat ik
dezelfde bedoelingen hebben zoude ...’
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En daarna weer de bekende verzuchtingen over zijn onmacht, eindigend met een
toespeling op de vroeger vermelde ‘misdadige’ plannen om haar op te heffen:
...‘En nu wat moet ik doen? Overal ontmoet ik ellende, en ik kan niet
bijstaan. Overal ontregt en ik kan niet straffen. Overal verdrukking en ik
kan niet verdedigen. Waarom moet ik alles wat anderen wedervaart zoo
diep gevoelen als ik toch niet helpen kan? Als het doel de middelen
heiligde, zoude ik de eerste helft van mijn leven een schurk willen zijn
om magtig te worden, ten einde in de tweede helft die magt ten goede aan
te wenden. Ik ben verdrietig, lieve beste...’
Tine heeft intusschen, met haar gewone volgzaamheid, blijkbaar de lektuur hervat
van het boek, waarvan de ooren haar zijn gaan tuiten; wij lezen in den brief van den
22sten December:
‘In een uwer laatste brieven komt een passage voor over die
hoofdpersoon uit de Mystères, Rodolphe. Gij zegt dat ik u toeschijn eenige
overeenkomst met hem te hebben, gij roemt het edele in mijn karakter; ik
zoude volgens u ook zóó of zóó handelen...’
En vervolgens deze uitlooper van zijn larochefoucauldsche zelfkritiek:
‘Het is waar, lieve, dat ik eenig goeds in mijn karakter heb; maar beste
Everdine, het is voor ons geluk noodig, dat gij niet al te goed van mij
denkt, want dan zoude ik de proef bij nadere beschouwing niet kunnen
doorstaan... Er zijn weinig menschen die als men in zeer nauw contact met
hen komt niet afvallen. Napoleon dien de geheele wereld groot toescheen,
had in den intiemen huiselijken kring kleingeestige gebreken...’
Napoleon moge hier nog eenmaal worden herdacht, het is niet als model voor
Dekkers hooge aspiraties of als duplicaat van zijn groote eigenschappen, maar ter
vcrgoelijkende vergelijking met zijn kleine gebreken. Het is voortaan of tenminste
vooreerst, de kleinere gekroonde figuur van Rodolphe, door wiens navolging hij zijn
‘koninklijke’ luimen botviert. Tine had hem terecht herkend in dezen verkleeden
vorst, in wien hij een vorm van superioriteit had ontmoet, die als aangepast was aan
wat zijn bekrompen omstandigheden hem vooralsnog veroorloofden van zijn
napoleontische machtsdroomen te verwezenlijken. De Keizer, zooals hij hem zag,
bleef zijn ideaal; maar de kleine, achterop geraakte ambtenaar had door zijn
tegenspoed reeds voldoende geleerd, dat zijn ‘genie’ zich voorhands had te plooien
naar de ‘omstandigheden’ en dat zijn ideaal niet zijn dagelijksch voorbeeld kon zijn;
in den held der ‘Mystères’ vindt hij de meer handzame, de practische-toepasbare
vorm voor zijn altruïstischindividualistische neigingen, het actueele model voor zijn
‘air protecteur’. Zoo, in 't klein, van geval tot geval, den dolenden ridder uit te hangen,
den edelmoedigen redder te spelen, het stille lijden te lenigen, de miskende deugd
te wreken, de verborgen misdaad te ont-
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maskeren en te straffen; vrijwillig ontdaan van de koninklijke attributen, die hem
eigenlijk toekwamen, zijn ‘air protecteur’ te rechtvaardigen door de vorstelijke
caprices van zijn philantropischen zin, en grand seigneur qui se passe une phantaisie;
de omstandigheden niet enkel volgend zooals hij ze vond, maar ‘scheppend’ zoo dat
zij beantwoordden aan de luimen van zijn excentrieke milddadigheid; de ingevingen
van zijn ridderlijkheid, verfraaid door de vondsten van zijn phantasie te proeven als
de blijken van zijn onburgerlijke grootheid: - zoo werd, als vooroefening voor de
vervulling van zijn hoogere napoleontische roeping, zijn dagelijksche rol, die hij
nauwelijks meer speelde, omdat zij de zuiverste uiting van zijn tot tweede natuur
geworden gewoonte was.
Als ‘Max Havelaar’ stelt hij zich later voor zoo als hij in zijn rol van vermomden
koning was en bleef, zoo als Tine hem dadelijk had ontmaskerd en niet minder dan
hijzelf, hem bewonderde:
‘Ja, zij had het goedgevonden, toen hij die beide arme vrouwen uit de
Nieuwstraat, die nooit Amsterdam hadden verlaten en nooit waren
“uitgeweest” rondvoerde op de Haarlemsche kermis, onder het koddig
voorwendsel, dat de Koning hem had opgedragen “het amuseeren van
oude vrouwtjes, die zich zoo goed gedragen hadden.” Zij vond het goed,
dat hij de weeskinderen uit alle gestichten te Amsterdam onthaalde op
koek en amandelmelk, en ze overlaadde met speelgoed...’
Dit was historisch, evenals wat er, hier onaangeroerd, als inleiding tot dezen trant,
sedert het Hoogesluistooneeltje aan was voorafgegaan en evenals wat er in den roman
op volgt, tot en met de door Havelaar aan de schipbreukelingen van de amerikaansche
‘Whalers’ te Menado en te Amboina bewezen gastvrijheid, kosteloos, omdat hij ‘zich
te grand seigneur achtte om een herbergiersrekening aan te bieden aan het
amerikaansche gouvernement.’ En zijn zelfbewondering, die hem deze geheele lijst
van onderscheidingsteekenen zijner vorstelijkheid doet redigeeren, ziet zich in die
van Tine weerspiegeld. ‘Moest “haar Max” niet Gouverneur-Generaal worden, of
een Koning? Was het niet vreemd zelfs, dat hij niet reeds Koning was?’
*
Zoo hoog als hij zich hier door zijn eerste onderdane laat stellen, gaan zijn aspiraties
voor 't oogenblik nog niet. Aan het gouverneurgeneraalschap kon hij voorshands nog
niet ernstig denken, waar hij tevreden moest zijn of zich houden met het nederige
baantje van kommies, dat hem, na zijn beide proeftijden te Poerwakarta, in de Bagelen
werd aangeboden; en zijn koninklijkheid kon zich niet weidscher demonstreeren dan
in de hulp en steun die hij onder zijn ambtelijke vermomming verstrekte aan den
gaanden en komenden man
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en bij voorkeur aan de hulpbehoevende vrouwen, die hij toevallig ontmoette. Aan
‘Rodolphe’ ontleent hij in zijn eigen sociale behoeftigheid het romantische
confectiepakje dat zijn onburgerlijke neigingen als aangemeten zat. Door deze laatste
der romantische figuren als zijn dubbelganger te erkennen heeft hij meteen een
merkteeken gesteld bij zijn promotie in hunne rangen: met ‘Holm’ was hij naar zijn
eigen, later oordeel, ‘hun rij teruggeloopen’, hij was teruggegaan tot de
Wertherperiode. Hij is de verdere nakomelingen van Saint-Preux gepasseerd zonder
zich in hen te herkennen; te minder daar hij niet onwaarschijnlijk velen hunner zelfs
niet heeft gezien. Om hemzelven te zien in zijn juiste afmetingen moet men zorg
dragen zijn oordeel te onttrekken aan den suggestieven invloed der uitlatingen van
zijn eigendunk en rekening houden met de verschillende beperktheden van zijn
persoonlijkheid. Zijn litteratuurkennis, in de eerste plaats, is nimmer bijzonder
uitgebreid geweest; zij kon het moeilijk worden voorzoover hij later uit gebrek aan
belangstelling, tot vermijding van ergernis of ook wel tot behoud van zijn
zelfvertrouwen en zijn oorspronkelijkheid zich van kennismaking met anderer
‘schrijverij’, onthield eerder dan ze vrijwillig te zoeken; zij was het zeker niet in deze
dagen, waarin hij na gedurende zijn eerste jongelingschap in Holland nogal kort te
zijn gehouden, op zijn verschillende standplaatsen in de Oost zich slechts op de
hoogte kon stellen van hetgeen er uit de brandpunten der europeesche beschaving
naar deze andere zijde der aarde was overgewaaid en van wat hem daarvan toevallig
in handen viel; kringen die hem tot voorlichting konden dienen, vond hij hier niet;
menschen met wie hij zich kon onderhouden over andere dan dienstzaken en
particuliere aangelegenheden mag hij zelden hebben aangetroffen voor hij eindelijk
bij de zeer beschaafde jonge baronesse Van Wijnbergen - die vroeger eenigen tijd
schoolmaitres was geweest - de gewenschte aanspraak vond, die hem misschien niet
altijd van repliek kon dienen maar die hem steeds met belangstelling aanhoorde...
Hij heeft den invloed ondergaan van ‘Werther’, hij is ontkomen aan dien van ‘René’,
hij was er volkomen tegen beveiligd, alleen reeds door zijn onbekendheid met
Chateaubriand met wien hij, zooals uit zijn latere brieven blijkt, niet vroeger heeft
kennis gemaakt dan kort vóór dat hij als Multatuli met hem vergeleken wordt. Maar
niet alleen zijn betrekkelijk geringe kennis, ook de weinige ingewikkeldheid van zijn
gevoelsleven verhinderde door gebrek aan diepere overeenkomst, dat hij beïnvloed
werd, behoedde zijn oorspronkelijkheid tevens voor besmetting door deze evenals
door zoovele andere romantische figuren. Hij kon de opstandige zwervers van Lord
Byron ontmoeten, hij
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kon zichzelven als hun verre romantische, vooral romaneske verwant erkennen, maar
voorzoover zij behebt waren met duistere wereldsmart of gebogen gingen onder de
wroeging eener onbelijdbare schuld, omhangen met een rest van ossianeske nevelen
of gedrapeerd met majestueuze somberheid als hun naaste voorganger René, kon hij
ze niet erkennen als zijn geestesfamilie. - Hij deelde met deze oudere auteurs slechts
het algemeenste, in de eerste plaats de concentratie van eigen en anderer aandacht
op hunne individualiteit in vijandige tegenstelling tot hunne omgeving; maar zijn
‘opstaan tegen de maatschappij’ moest in tal van belangrijke bijzonderheden afwijken
van of niet dan toevallig overeenstemmen met de uitingen van hunne onvoldaanheid
of opstandigheid, waar hunne maatschappijen ondanks haar overwegend burgerlijk
karakter en hunne persoonlijkheden niettegenstaande hun domineerend individualisme
voor 't overige zoover van elkander afweken. Hij mocht niet zijn ‘comme tout le
monde’, het was er verre van dat hij met de ongemeene en ongemeenzame figuren
hunner phantasie op voet van gelijkheid kon verkeeren; hoezeer hij zich tot de
haagsche kringen aangetrokken voelde - die trouwens, hoe onburgerlijk hij ze zich
dacht, zoo weinig romantisch waren - de bijzondere adellijke romantiek, waartoe de
vicomte de Chateaubriand evenzeer als de duitsche edelman von Hardenberg hun
bijdragen hadden geleverd en onder wier invloed de peer of England zelf stond - zij
behoorde niet tot zijn litterairen stand; zij moest voorzoover zij de uitdrukking was
van beklag over een verloren gaande of heimwee naar een verdwenen feudale wereld,
in haar innerlijkste wezen ongevoeld en onbegrepen langs hem heen blijven gaan.
Bij zijn opvoeding in den kleinen amsterdamschen burgerstand, die werd voortgezet
in de bekrompen indische kringen, was aansluiting bij of navolging van deze
romantiek voor hem onmogelijk, laat staan vereenzelviging met hare kenmerkendste
figuren; zij moesten hier in zijn indische afzondering buiten zijn intimiteit blijven
zooals zij op den Haarlemmerdijk boven zijn pet waren gegaan. Met ‘Holm’ had hij,
in aansluiting bij de eenigszins versleten duitsche cliché's van haar burgerlijken
stamvader Saint-Preux, den domineerenden mineurtoon dezer oudere romantiek
nagebootst, er was geen innerlijke reden noch zelfs, door zijn verbeterende
omstandigheden, een uiterlijke aanleiding om opnieuw in een herhaling van het
‘larmoyante’ genre te vervallen. Hij mocht er tengevolge van een tijdelijke
neerslachtigheid, op sleeptouw genomen door daarmee samenstemmende belletrische
herinneringen in verdwaald zijn geraakt, hij behoort niet thuis in de groote
depressie-litteratuur met haar bitterheid en haar wanhoop, haar zwoele, ongestilde
verlangens en haar
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bedwongen stormen... Hoe ver is hij eigenlijk nog verwijderd van den geest van alle
groote litteratuur: hij is niet het product eener geraffineerde kultuur, noch van eene
maatschappij in scherpen ekonomischen overgang of in heftige politieke beweging;
hij is het kind van een maatschappij in stilstand en van een verzande burgerlijke
beschaving. Dat hij er zich het stiefkind van heeft gevoeld is de diepste reden zijner
onbevredigdheid geweest; nu door zijn aanstaand huwelijk met een adellijke jonge
dame en door de heropening van zijn carrière, verkeerde hij in een stemming van
verzoendheid, die weinig harmonieerde met wat de beknelling van het individu tijdens
den strijd tusschen bourgeoisie en adel tot de aesthetische kniezerij der oudere
romantiek had bijgedragen. Hij voelt zich, zij het dan voorbijgaand, als een geestelijke
rallié; hij erkent zich meer ‘hollandsch’ te zijn dan ooit; verschillende zijner uitingen
zijn, wel niet kerkelijk, maar althans vaag-religieus, in den trant van en wellicht in
herinnering aan den ‘Vicaire Savoyard’ uit den bewonderden ‘Emile’, deïstisch van
strekking en ‘dierbaar’ van klank. En wij zien hem in deze vacantiedagen van zijn
romaneske opstandigheid, samen met zijn bruid, op het landgoed van hunnen gastheer
te Parakan Salak, zeer genoegelijk een preek lezen van den oud-opposant van der
Palm.
Zoo ergens dan scheen hij, zoolang hij ze zelf nog niet stellen kon, zijn voorbeelden
te moeten vinden en na ‘Holm’ zijn latere kameraden te zullen ontmoeten in de
nieuwere romantiek. Zij is, in onderscheid van die waartoe ‘Manfred’ en ‘Lara’ nog
behooren, overwegend positief in hare opstandigheid, zooals de overige figuren van
Byron; zij is wat de fransche aangaat, die in zijn voetsporen treedt, zonder kosmische
vervloeiïng en zonder mystische nevelen; op spaarzame uitzonderingen na, zelfs
zonder eenige philosophische breedheid of religieuze verdieping; zij vervaagt zich
minder in onbestemde klaagzaamheden en stelt meer positieve eischen, scherper
begrensd naarmate zij beperkter van omvang zijn. Zij poëtiseert niet uit gedwongen
voorkeur de ontbering, zij zoekt niet langer hare schadeloosstelling enkel in
pessimistische verbeeldingen omdat zij er niet zonder voorbehoud aan wanhoopt
voor hare geringere vorderingen aan de maatschappij voldoening te erlangen; zij
zoekt de oplossing der conflicten tusschen het individu en de maatschappij niet in
zijn melankolische zelfinkeer of zijn tragische zelfvernietiging, maar in hare
onderwerping aan zijn eischen en hare hervorming naar zijn ontwerpen, althans in
een strijd waarin het niet het onderspit delft alvorens met Prometheus-allures zijn
grieven in rumoerige oproerigheid gelucht te hebben niet alleen, maar zijn krachten
in aanval en
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tegenweer ten volle te hebben ontplooid. - Zij is in haren algemeenen geest en in de
bijzondere figuren waarin zij daaraan vorm en uiting geeft, opstandig en
individualistisch, maar zij formuleert niet langer uitsluitend, zooals de vroegere René
en konsorten, enkel persoonlijke misère, zij omvat ten deele met haar beperkter
eischen de onbevredigdheden van bepaalde maatschappelijke groepen; de vroegere
wanhoopskreten van een vagen, algemeenen ‘opstand tegen de maatschappij’ beginnen
zich in haar zelfbewuste beschuldigingen reeds te concentreeren tot politieke leuzen.
Zij, de nieuwere fransche romantiek, is niet enkel meer dan persoonlijk in hare eischen
voorzoover zij ruimere individueele vrijheid eischt en neemt in de kunst, zij is reeds
van ruimer sociale beteekenis waar zij uitdrukking begint te geven aan de
vrijheidsbeknellingen van grootere volksgroepen - hoezeer aanvankelijk althans nog
op zoo verhulde wijze, dat zij enkel tegen den litterairen dwang van het classicisme
schijnt in te gaan. Gedrukter in hun ontboezemingen, sterker herinnerend aan den
mineurtoon hunner vroegromantische voorgangers naarmate hun onbevredigdheden
van persoonlijker aard zijn; zelfbewuster daarentegen in hun optreden, overmoediger
in hun exclamaties naarmate zij een duidelijker weerklank geven van meer bepaalde
en in hun beperking beter te verwerkelijken eischen eener sociale oppositiegroep;
individualistisch nog van voordracht en inkleeding, maar maatschappelijker wordend
van bedoelingen, dragen de ‘helden’ der moderne romantiek het merkteeken van het
sociale milieu waarin zij geconcipieerd zijn en toonen zij in hun evolutie de richting
waarin dit zich voortbeweegt: de fransche burgerlijke maatschappij, den aard van
sommige harer, in 't bijzonder de kunstenaars treffende nooden, den gang harer
politieke conflikten en de ontwikkeling van haren klassenstrijd om en nabij de
Juli-revolutie.
Maar stelde door haar gemis aan algemeenheid en onbepaaldheid de moderne
romantiek geen belemmering aan zijn begrip, de bijzondere aard van haar concreetheid
moest voor Dekker een beletsel vormen om zich bij haar aan te sluiten. Wat kon hij
gemeen hebben met den specialen geest van verzet dien Victor Hugo heeft
gepersonifieerd in zijn rederijke opposanten tegen verdorven heerschers en zijn
plebejische konkurrenten van de grooten der aarde; wat kon hij voelen voor de grieven
en aanspraken van ‘Ruy Blas’ en konsorten, waaraan de politieke tegenstelling
tusschen demokratie en autokratie ten grondslag ligt, waarin zelfs het actueele konflict
tusschen koningschap en republiek tot uiting komt? Hun ‘wereldsmart’ mocht beperkt
zijn tot de eerzuchtskwelling van tot de wereld der grooten te willen behooren en
hunne verzuchtingen niet nader herinneren aan
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het verlangen naar de ‘blaue Blume’ dan voorzoover zij iets uitstaande hadden met
de lelie der Bourbons - Dekkers benijding van de hoogere kringen was slechts een
zwakke weerklank van hun scherpen nijd en voor hem beteekende ‘koninklijkheid’
de samenvatting van alle uitnemendheden. Welke bijzondere sympathie konden de
heftige rechtsvorderingen en oproerkreten van Dumas' ‘Anthony’, het onechte kind,
dat als maatschappelijke verschoppeling paradeert, bij hem vinden - verondersteld
dat hij diens scherpegoïstische exclamaties heeft vernomen? En was de grove
misdadigheid van ‘Richard Darlington's’ eerzucht niet eerder geschikt hem af te
schrikken dan aan te moedigen zijn eigen intieme neigingen in die richting te
versterken? Wat had zijn paedagogische belangstelling voor de vrouwen om hem
heen uitstaande met de feministische reprodukties van ‘René’, die George Sand in
‘Lélia’ en haar litteraire zusters schilderde? De nog enger-persoonlijke verbeeldingen
van Musset, diens erotische personifikaties, de cynische smartfiguren van zijn
débauche, het breedst geteekend in ‘Frank’ - hij zal er als op amourettes beluste
‘jeune homme’ waarschijnlijk zijn portret niet in hebben gezien en er is weinig reden
om zijn drang tot ‘biechten’ in deze materie te houden voor een blijk van nadere
verstandhouding met deze trieste helden. De eenige auteur met wien hij nauwere
verwantschap heeft en vooral zal hebben, is hem zeker tot dusver onbekend gebleven:
de in eigen land impopulaire en van eigen omgeving zich in zijn ‘tour d'ivoire’
afsluitende Vigny, van wiens ‘Stello’ en wiens ‘Chatterton’ hij naderhand de
aanklachten van den dichter tegen de bourgeoismaatschappij zal herhalen. - Het
ontbrak hem niet aan ruime keuze van types in deze nieuwe fransche romantiek, die
hij gedurende zijn verblijf in de Oost zij het dan te hooi en te gras, had leeren kennen;
zij onderscheidt zich van de oudere door de meervuldigheid en verscheidenheid harer
personificaties; als algemeene manifestatie van een door de overwinning van het
burgerlijk régime dieper doorgedrongen en verder verspreid individualisme zijn haar
bijzondere uitingen zelve sterker geïndividualiseerd: ‘Werther’ en ‘René’ zijn de
ondanks hun broederschap, reeds vrij sterk uiteenloopende afstammelingen van
‘Saint-Preux’, wiens talrijke naneven naar uiterlijk en innerlijk nog verder zijn
gedivergeerd. De fransche zonen van ‘René’ zijn niet als deze, doortrokken van de
onbestemde gedruktheid en de onbegrensde verlangens van het individu, in de
beknelling geraakt van een wereldstrijd tusschen adel en bourgeoisie; wanneer zij
klagen is het niet als rouwdragers om een ondergegane feudale, maar als
teleurgestelden in de opgekomen burgerlijke wereld; zij dienen meer als uitdrukking
van
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nog onvervuld gebleven, dan van onbereikbaar gebleken aspiraties, zij zijn meer
strijders dan lijders en eerder helden, althans woordhelden, dan sombere vertwijfelende
peinzers. Zij zijn de volgelingen van Byrons zwervers meteen, dichter bij honk
blijvend uit nationale hokvastheid, maar evenals deze: weerspannigen, oproerigen,
opstandigen in, meer dan tegen hunne hecht-gevestigde burgerlijke maatschappijen.
Zij toonen het Bijzondere Individu in zijn strijd tegen het banale en grove
massa-individualisme dat door de Juli-revolutie de overhand heeft gekregen; de
poging van de zich edeler dunkende, zich door hoogere kwaliteiten onderscheidende
maar van de doorslaggevende burgerlijke machtsmiddelen verstoken persoonlijkheid
om zich ruim baan te maken in de op individueel bezit en onbeperkte konkurrentie
gefundeerde nieuwe samenleving; zij treden op als de pleitbezorgers van den
Hoogeren Konkurrent...... En in deze funktie onderscheidt zich in 't algemeen de
strijdbare oppositiegeest dien Dekker met hen gemeen had, door een scherp
egoïstischen trek, die hem van een nauwere aansluiting moest weerhouden, omdat
hij in conflict kwam met wat zijn eerzucht aan altruïstische verlangens inhield. Als
hij zich van zijn pessimistische Holm-bevliegingen bevrijdde, dan kon het niet zijn
om tevens ontrouw te worden aan zijn neiging tot ridderlijke zelfopoffering; Napoleon
is niet zijn ideaal geworden als egoïstisch genie, maar als geniale volkerenbevrijder:
de ‘misdadigheid’ heeft hij in zijn vroegeren eerzuchtsmonoloog niet voorwaardelijk
aanvaard dan als wellicht onmisbaar blijkend middel, niet voor zijn persoonlijke
verheffing alleen, maar voor de verheffing door zijn persoon van de onderdrukte
menschheid. Nauwere verwantschap gevoelen met den geest van dit
kunstenaars-individualisme, zich familiariseeren met zijn kristallisaties in bijzondere
figuren, kon hij eerst zoodra het instede van zijn egoïstischen, zijn altruïstischen kant
naar buiten keerde. Deze keer wordt reeds voorbereid door de ruimere dan
persoonlijke beteekenis van sommige dezer personifikaties, door hun sociaal karakter
als types van algemeener dan individueele grieven en rechtsvorderingen, door hun
politieke strekking, die als bijklank niet onduidelijk is te hooren in de bravour-aria's
van Hugo's verzen-zeggende operahelden; hij wordt een omkeer in George Sands
socialistische romans uit de veertiger jaren. De romantiek vindt hierin nog haar
voortzetting als vorm van ‘opstand tegen de maatschappij’, zelfs hare versterking
voorzoover deze opstand niet hare hervorming doch hare vernietiging in 't schild
voert; maar zich aldus voltooiende als litteraire opstandigheidsbeweging, bewerkt
zij meteen hare zelfvernietiging, omdat zij door deze revolutionaire bedoeling haar
eigen levenskern, het individualisme, doodt. Zij hand-

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

117
haaft van de romantiek slechts de uiterlijkheid der individueele vrijheid in de keuze
harer litteraire middelen, zij keert zich tegen haar door de verwerping van haar
burgerlijke strekking. Begonnen met zich los te maken van de laatste en hechtste
litteraire tradities van het ançien régime, eindigt de romantiek met zich te bevrijden
van hare egoïstische en burgerlijk-politieke strekkingen en stelt haar altruïsme in
dienst van het proletariaat. Er zou zelfs bij intiemere kennismaking, door gebrek aan
voldoende geestelijke aanknoopingspunten, voor den jongen Dekker geen gelegenheid
zijn geweest, om deze scherpe zwenking mede te maken, te minder daar hij reeds
vreemd stond tegenover de haar voorbereidende demokratische opvattingen. Hij is
in de mogelijkheden zijner geestelijke evolutie beperkt door zijn afkomst; hij is een
uitzonderings-individu, maar zijn individualistische uitzonderlijkheden zijn gebonden
aan de regels, die het maatschappelijk leven zijner jeugd hem onuitwischbaar heeft
ingeprent; en zijn excentriciteiten blijven zich bewegen om een centrum van
voorstellingen, dat zich uit zijn vroegste en sterkste sociale indrukken in hem heeft
gekristalliseerd; hij is en blijft gedetermineerd door zijn amsterdamsch
kleinburgerschap uit de dagen van Willem I. Hij is autokratisch aangelegd, van huis
uit koningsgezind en zijn altruïstisch getint individualisme vindt hierin zijn hoogste
en zuiverste uiting, dat hij al wat lijdt en verdrukt wordt tegemoet treedt met de
gezindheid van een weldadig en rechtvaardig koning. Klassenstrijd is hem onbekend
en politieke bewegingen zijn hem ongemeenzaam; zijn staatkundige meeningen
stammen uit een milieu waarin de welsprekendste manifestatie van ‘sociale
rechtvaardigheid’ de bedeeling is; zelfs waar hij op eigen gelegenheid in de Oost als
hooger ambtenaar de officieele rechtvaardigheid betracht, dragen zijn - soms
salomonische - uitspraken het karakter van een vorstelijke rechtsbedeeling...... zooals
het gericht over den ‘Maitre d'Ecole’ van ‘Rodolphe’. Hij heeft een toevallige,
gelukkige ontmoeting met dezen vorstelijken romanheld en sluit zich bij hem aan
als bij zijn tweelingbroeder; hij volgt hem nauwelijks na, omdat hij hem in zijn
kenmerkendste excentriciteiten reeds is voorgegaan; alleen op 't stuk van amourettes
was deze nieuwe kameraad voor een dubbelganger wat te weinig ‘italiaansch’ maar
hij heeft toch ook zijn verleden als ‘jeune homme’. - De ‘Mystères’ - een afleggertje
van de socialistische romantiek - werden voor den ouderen Dekker wat de
Glorioso-litteratuur voor den jongeren was geweest: de spiegel van zijn eigen
romanesk-philantropische neigingen. Hij was vroeger ‘de rij’ der romantische figuren
‘teruggeloopen’; door zich aan te sluiten bij ‘Rodolphe’ ging hij met de laatste hunner
in de pas; hij is bij -
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maar omdat hij met sommige vroegere en meer geavanceerde niet mee heeft kunnen
komen.
(April 1922)
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VI. Menado I. ‘Praatbrief’ aan broeder Pieter
Dat fêteeren van oude vrouwtjes, dat onthalen van weeskinderen, al deze edelmoedige
caprices waarmee hij weldra zijn familie en vrienden in Holland zou verbazen, het
waren niet zoozeer plotselinge ingevingen van zijn vorstelijken luim dan wel spontane
uitvoeringen van een feestelijk vacantieprogramma, dat hij reeds vroeger te Menado
had ontworpen. In '48 is hij hierheen verplaatst als secretaris-vendumeester onder
den resident Scherius en heeft er eindelijk de officieele erkenning en den belangrijken
en lucratieven werkkring gevonden, waarnaar hij zoolang had uitgezien. En drie jaar
later, in 't vooruitzicht van zijn verlof, formuleert hij tegenover een zijner vrienden
in Holland een schertsende troonrede ter aankondiging van zijn ‘koninklijke’
voornemens...... Hij zal voor een tweejarig verblijf een 20/m noodig hebben. ‘Met
minder kan ik niet toe, want ik heb nabobscaprices. Als je ze hoort zal je vragen of
dat emmetje mille of millioen beduidt. Het laatste ware niet te veel voor mij. Ik wil
namelijk in Holland......’ Hij wil alles waar oudgasten gewoonlijk naar verlangen:
‘......haring eten, één kwartier na 't inrijden van de eerste kar. Boerekool eten als het
goed koud is......’ Maar hij wil tevens een en ander waaraan zij niet plegen te denken:
‘......Maar er moet iets meer zijn dan voor mij alléén: ik ben geen groote eter. Mijn
knecht moet ieder binnenroepen die er uit ziet als ware boerekool hem welkom.’ En
hij wil de jongens onthalen in de poffertjeskraam, en hij laat ‘alle arme kinderen in
Europa Sint-Nikolaas houden’ en hij is zelfs voornemens zich te ‘laten kiezen voor
de Tweede Kamer’...... ‘Ben ik klaar met de weinige armen die in Europa zijn
verscholen gebleven voor de Argus-oogen der christelijke liefdadigheid, dan laat ik
in den Haag de opera spelen voor mij alleen. Maar 't moet op de affiches staan, dat
het voor mij is.’ In één woord, hij wil:
‘Den Rodolphe uithangen, min het boksen. O, die Sue, die dief! 't Is waar,
in 't schrijven is hij mij voor geweest, maar ook alleen in 't schrijven.’
Het is de eerste maal dat wij hem zulk een vroolijken toon hooren aanslaan. In
deze zooveelste Rudolphe-herinnering vernemen wij niet langer de ontstemming
over zijn onmacht, maar de gelukkige bewustheid van zijn kracht. De feestelijkheid
van zijn stemming is niet enkel noch voornamelijk een gevolg van het vooruitzicht
zijner joyeuse rentrée als aanzienlijk personnage in het oude land dat hij als mislukt
kantoorbediende verliet, zij is vooral te danken aan de herinnering der goede laatste
jaren, die hij in het nieuwe doorleefde. Wij bezitten uit dezen tijd - behalve het
schrijven aan den vriend,
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waaruit wij citeerden - slechts enkele briefjes van hem aan Tine; huiselijke, hartelijke
blijken van zijn liefde en zorgzaamheid; en daarnaast, als nader en sterker bewijs
van zijn vriendelijke neigingen, een groot fragment van een niet verzonden schrijven
aan zijn broeder Pieter, den helderschen, doopsgezinden predikant, waarin de jongere
Eduard dezen tot meer intieme correspondentie zoekt op te wekken; een ‘praatbrief’
waarin hij breedvoerig verslag geeft van zijn drukken werkkring en van de drukke
omgeving te Menado.
‘Mijne betrekking hier is zeer notabel. Alleen sta ik onder den resident,
doch met Everdine, daar de resident niet getrouwd is, zijn wij al zoo wat
de eersten van de plaats; en in 't algemeen moet ik zeggen, dat het publiek
ons eer meer dan minder ontziet dan ons toekomt. Ik kan niet juist weten
of ge begrip hebt van eene plaats als Menado wat het publiek aangaat,
doch waarschijnlijk is dat grooter dan ge denkt. Zoudt ge wel gelooven
dat hier minstens eens, meestal meermalen 's maands partijen worden
gegeven, van 100 en 150 menschen? Op 's konings verjaardag 1850 is hier
een bal costumé geweest dat werkelijk schoon was om te zien. Ik houd
het er voor dat men in de grootste kringen in Europa bezwaarlijk zoovele
rijke schoone costumes bijeen zoude brengen als hier in het afgelegene
Menado. En wat het aardigste was, er waren costumes van 16 en 1700,
niet nagemaakt maar echt...’
Het is een feestelijk plaatsje, dat kleine, fuivende en dansende Menado; en het wordt
er Tine en hem op den duur zelfs ‘eigenlijk wat te vroolijk’......
‘Elke verjaring, elke doop, elke niets, schijnt een partijtje te vorderen.
Acht dagen zonder dansen schijnt de menadosche jufferschap een
onvergeeflijke inbreuk op hare regten, een miskenning harer vlugheid,
beminnelijkheid en van wat zij verder tusschen kleine voetjes en bruine
of blanke gezichtjes ter markt brengt. En welke partijtjes! Meermalen
rekent men ze niet bij uren, maar bij dagen...!’
Zóó druk is het gaan loopen met dit onbezorgde, vroolijke, wufte leventje van jeugd
en ouderen, dat de secretaris zijn roeping als volksopvoeder volgende, zich heeft
beijverd er eenige matiging in te brengen; maar de proef is door overhaasting mislukt
en nu heeft hij er den militairen commandant voorgespannen ‘om als Johannes gedaan
te krijgen’ - zooals hij aan den dominee bericht - ‘waarvoor ik, als Petrus, ben
opgetornd.’ Zelf trekt hij zich met Tine uit de feestelijkheden terug op een landgoedje
in de buurt......
‘Het viel moeilijk ons al te veel te onttrekken vooral daar de reden: wij
houden niet van uw pleizier, stuitend is voor lieden die weinig andere
pleizieren hebben. Bovendien is Eefje zoo geliefd, dat het werkelijk een
teleurstelling was als wij niet meestal meededen (Gij kunt niet begrijpen
hoe bemind zij is, van den Resident af tot het kleinste bruine kindje toe.)’
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toenemende neiging tot nadenken’ te kunnen volgen, stelt hij een ‘barrière tusschen
zijn denken en hun dansen.’ Maar ondertusschen heeft hij er een paar jaar van genoten
en zoo ondankbaar is hij niet in zijn verzadigdheid of hij wil er de betrekkelijke
voordeelen van erkennen. ‘Oordeel niet te streng’ aldus pleit hij voor zijn luchthartig
wereldje tegenover den predikant, die in den Helder zeker zooveel vroolijkheid niet
gewoon was en van wien hij blijkbaar een puriteinsche afkeuring tegemoet ziet;
‘oordeel niet te streng over die schijnbaar al te ligtzinnige opvatting van het leven.
Ook ik ben er tegen, maar als ik kiezen moet, stel ik het ver boven de hollandsche
anti-qualiteit (bij gebrek aan een woord dat waar is zonder scherp te wezen)’......
*
Wat zei hij het juist, nu hij niet scherp wilde zeggen wat hij zoo fel was gaan gevoelen:
‘de hollandsche anti-qualiteit!’ Het is hem in het zonnige leven van Menado duidelijk
geworden wat men in Holland miste en wat hem niet alleen daar, maar tot dusver
ook in Indië had ontbroken. Zijn nieuwe omgeving had hem ontslagen van vele
belemmeringen, die hem in de oude hadden beëngd, maar met hoeveel nieuwe lasten
had zij hem tot dusver gedrukt en klein trachten te houden; en de kleine kringen,
waarin hij tot dusver was geplaatst, waren zij iets anders geweest dan wat losser
uitgegroeide maar overigens vrij spichtige ranken van het armelijke hollandsche
leven zelf? De menschen, die hij tot dusver had ontmoet, waren voor 't meerendeel
gewone en overigens in het burgerlijke leven eenigszins verwilderde en in het
ambtelijke een weinig versufte of verstijfde herhalingen van het bekende hollandsche
ras; hun kleine maatschappij was zonder glans of heerlijkheid; en mocht hij in de
Oost althans een grooter Nederland gevonden hebben, Batavia, zijn levendigste
standplaats, was toch weinig beter dan een kleiner Amsterdam geweest - al had hij
er persoonlijk ook een eenigszins grooter figuur kunnen slaan. Hier te Menado vindt
hij na zijn tot dusver eenzame landelijke standplaatsen, die weinig beter dan vrijwillig
gekozen of gedwongen aanvaarde verbanningsoorden waren geweest, hier vindt hij
eindelijk iets nieuws, iets vernieuwds in elk geval: een hollandsche omgeving met
‘kwaliteit’; met een kwaliteit zoo als ze in Nederland niet voor hem te vinden en in
Indië tot dusver niet door hem gevonden was: een milieu van welvaart blijkbaar, van
vroolijkheid zeker, van feestelijkheid zelfs: een verrassing, een contradiktie bijna. Had hij ‘scherp’ willen zijn in de beoordeeling van den geest, het algemeene aspekt
van het hollandsche leven zijner herinneringen, hij zou voor de kilheid, de schraalheid,
de miezerigheid
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ervan termen hebben gevonden, die den helderschen predikant allicht hadden
bevreemd en misschien gekrenkt. Het vaderlandsche milieu van Dekkers jeugd is
dat van de regeering van Willem I: is er in de geheele nieuwere nederlandsche
geschiedenis een kleur- en vreugdeloozer periode aan te wijzen? Wij hebben er reeds
vroeger aan herinnerd: zij had den jongeling weinig aan te bieden, wat zijn drang
naar macht en zijn verlangen naar schoonheid kon bevredigen...... Wat er in Holland
ontbrak voor de opkomst eener groote kunst, het was niet enkel een krachtig, door
de intrede van het moderne kapitalisme versterkt nationaal leven zooals in Engeland
en Frankrijk terzelfder tijd, maar tevens het verlangen er naar, dat een halve eeuw
te voren in Duitschland tot hoogere kunstaspiraties had opgewekt. De jaren dertig,
waarin Dekker zijn beslissende maatschappelijke opvoeding ontving, vormen een
overgangsperiode, waarin de herinneringen aan het groote verleden der Zeven
Provinciën verbleekt zijn en de vooruitzichten op een gelukkige toekomst nog niet
geopend; de oude welvaart is verdwenen, de kansen op vernieuwing van den vroegeren
invloed zijn verkeken, de pogingen tot nationaal herstel door enkelen begonnen,
worden eerst na '40 door een algemeener beweging gesteund. De afscheiding van
België mag een oogenblik een nieuwen geest hebben doen opflikkeren, de nationale
beweging ertegen is verloopen in teleurstelling en vernedering; de glorie van den
‘tiendaagschen veldtocht’ wordt geboet met de bijna tien jaren van ontgoocheling
die de regeering van den eersten koning besluiten; de beste winst die Holland trekt
uit het mislukte avontuur is het langzaam ontwakend inzicht in zijn onbeduidendheid;
en de sterkste opwekking, die ervan uitgaat, is vooralsnog het gemelijke gevoel van
verlatenheid. Men voelt zich los van wat geweest is zonder vooralsnog vat te hebben
op wat worden moet; en onze nakomende romantiek, als speciale vorm van reaktie
tegen deze versuffing, begint van nu af aan haar litterair-bescheiden maar sociaal bij
uitstek nuttige en noodzakelijke taak de groote gevoelens van het vroeg-burgerlijke
verleden in de herinnering terug te roepen als steunpunt voor 't vertrouwen op en als
prikkel tot voorbereiding van de modern-burgerlijke toekomst...... Wat men hier, in
oorzakelijken samenhang met deze verleden slapheid en actueele lusteloosheid miste
voor de opkomst van een krachtiger en individualistischer uiting van romantiek was,
naast taaie oudere kunstvormen als tartende objekten van weerstand, een nieuwe
krachtige bourgeoisie als voorwerp van kritische beschouwing; er was individualisme
maar niet als de, door kunstzinnige individuen te veredelen, onstuimiggistende drang
eener opkomende of zegevierende burgerklasse naar
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onbeteugelder vrijheid en ruimer genot, er was slechts het verschaalde en verzuurde
individualisme van een vervallen, in bangelijk renteniers-egoïsme verloopen
handelskapitalisme, dat zijn kortstondige dronkenschap reeds in den kunstbloei van
het eerste gedeelte der zeventiende eeuw had uitgevierd. Lyrische vervoering zou
hier aanstellerij geschenen hebben en romaneske neigingen gaven geen pas. Het
hollandsche leven was gespeend van moed en zelfbewustheid; het was vol kleine
bezorgdheden, het dorst niet krachtiger en oorspronkelijker te zijn dan gematigd,
bescheiden, ingetogen ook in zijn genoegens...... Het maakte den indruk van
‘kwaliteitloos’ te zijn vooral omdat het zoo egaal-onbeduidend en vreugdeloos was;
het was eentonig zonder eenigen lustigen bijklank en plat zonder eenige plaatselijke
verheffing; er is geen enkele zonnige plek in zijn motterige druiligheid. Men mist
hier wat zelfs in de meeste overige europeesche landen van ekonomischen stilstand
of politieke reaktie, bij gebrek aan den in artisticiteit getransponeerden machtsdrang
eener opstrevende klasse, de eenvormigheid van het openbare en de saaiheid der
partikuliere levens breekt: de toongevende en als zoodanig klankverwekkende
manifestaties eener parasiteerende groep van maatschappelijk bevoorrechten, eener
aristokratie van kunstzinnige genieters, die de continuïteit van het nationale kunstleven
verzekeren en de hoogere vormen van openbaar genot onderhouden. Holland leed
niet enkel onder het verval van zijn welvaart en de achterlijkheid zijner latere
ekonomische ontwikkeling, het ging bovendien gebukt onder de naweeën van de
historische voorlijkheid zijner burgerlijke opkomst. Aan het eind der middeleeuwen
heeft de politieke invloed der burgerij er zoozeer de overhand gekregen op dien van
den adel, dat de vorming van den modernen staat er door belemmerd is en de
vorstelijke autokratie er niet tot ontplooiing is kunnen komen; het welslagen van den
opstand tegen Spanje beteekende het avorteeren der politieke centralisatie ten
voordeele van de machtsverkruimeling in de burgerlijke steden-republiek. Er is noch,
als in Engeland en in het feudale midden-europeesche landen, een krachtige landadel
overgebleven, die met de vorstelijke macht in wedijver is getreden van uiterlijk
vertoon; noch, als in Frankrijk een schitterende hofadel ontstaan, die aan het absolute
koningschap onderworpen en door haar gepatroneerd wordt ter verhooging van eigen
glans en prestige. Er heeft zich hier geen hoofdstad kunnen vormen waarin de
staatsmacht en waarin tegelijkertijd als hofstad de pracht en praal der heerschers en
genieters zich heeft samengetrokken; geen brandpunt van weelde waarvan alle glans
uitgaat en dat alles aantrekt wat schitteren wil; er is geen kunstcentrum gevormd en
geen kunst-
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patronaat bestendigd. Muziek en tooneel zijn hier tijdens den grooten opgang onzer
handels-bourgeoisie slechts ontloken om spoedig te verflensen en te verdorren;
Sweelinck is weldra vergeten, Vondel en Bredero vinden geen opvolgers. - Van het
ekonomisch achterop geraakte Italië uit, waar begunstigd door klimaat en volksaanleg,
het liefdeleven welig blijft bloeien en waar na het verval van litteratuur en
schilderkunst de toonkunst haar opgang neemt, zwermen de componisten en dirigenten
naar alle hoofdsteden en hofhoudingen van Europa; Weenen, Parijs en Londen
betwisten elkander de groote toondichters; Londen houdt Händel vast en ontvangt
Haydn te gast, Parijs weet Gluck te winnen, Weenen trekt Beethoven aan; Berlijn
en de kleinere duitsche hoven, Petersburg weldra, lokken de muzikale ‘sterren’ van
mindere grootte tot zich - de spreekwoordelijk ‘steinreiche Holländer’ weten noch
wenschen hun armoede aan hoogere genotsvormen door middel van hunne dukaten
te lenigen; enkel de jonge Mozart verwaardigt zich tot een kort bezoek...... Er is in
Holland gekomen en gebleven een over talrijke kleine steden verspreid burgerlijk
patriciaat, naast een over de landprovinciën verstrooide kleine grondadel; de een
zoowel als de ander doorzuurd met den vroegburgerlijken puriteinschen geest, de
een noch de ander in staat of van zins bij gebrek aan een leidend hof, zich te midden
van het calvinistisch verschraalde openbare leven tot een toonaangevende ‘society’
te organiseeren. De politieke concentratie, voortdurend onderbroken door de
‘stadhouderlooze tijdperken’ heeft ten slotte in 't midden der achttiende eeuw in
zooverre haar beslag gekregen, dat door de vereeniging van alle deelen der federatie
onder eenzelfden stadhouder de grondslag voor het eenhoofdige staatsgezag is gelegd;
den Haag en Amsterdam staan naast en weldra tegenover elkander als werkelijke
hof- en hoofdstad der Zeven Provinciën - maar hoe weinig herinnert deze tegenstelling
tusschen een ouderwetschen regentencôterie met kleinburgerlijke levensvormen en
een hofhouding, die zich van de tradities harer boersch-friesche afkomst niet los kan
maken, aan den gelijktijdigen wedijver, ook op het gebied der aesthetische
genotsvormen, tusschen ‘la cour’ en ‘la ville’, Versailles en Parijs!...... Ons stedelijk
patriciaat in zijn nadagen is zoo weinig van zins of in staat om de schepper of de
leider te worden van een inheemsche genotskultuur, dat het zijn modes en zijn
kunstsmaak aan Frankrijk pleegt te ontleenen niet alleen, maar in zijn genoegens den
eigen landadel navolgt veeleer dan hem hierin het voorbeeld te geven. Het heeft zich
vroeger van de absolute vorstenmacht nauwelijks ontslagen of het heeft zich beijverd
van deze landedellieden de sociale prerogatieven machtig te worden;
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het heeft door middel van zijn nieuwverworven grondbezit een sierenden ‘van’
toegevoegd aan zijn plebejisch klinkende namen en door zijn landgoederen en
buitenverblijven zijn smaak gevestigd en zijn voorkeur gevormd voor landelijke
vermaken. Voorzoover de burgerlijke emancipatiebeweging, van Parijs uitgaande,
in het laatste kwart der achttiende eeuw hier weerklank heeft gevonden, is zij
weliswaar ook ten goede gekomen aan tooneel en muziek - de opkomst van enkele
groote akteurs, de stichting van ‘Felix Meritis’ getuigen er van - maar voornamelijk
leidt zij tot een versterking van de liefde voor de natuur en voor de vermaken van
het buitenleven; de engelsche sportgenoegens maakten hier te gemakkelijker opgang
daar zij een andere fransche mode waren geworden; de voorkeur voor allerlei
jachtvermaak wordt er zoodanig door ingeburgerd, dat hij zelfs den Franschen Tijd
overleeft, die zooveel groote landgoederen tot versnippering en zooveel keurige
buitenverblijven onder den hamer of tot verwaarloozing en onder den breekbijtel
heeft gebracht.1) Dezelfde tijd maakte een einde aan de versnippering der politieke
macht; als resultaat van de napoleontische centralisatie is het koningschap van Willem
I als de parlementair vermomde nakomer van het absolute vorstengezag ingesteld;
de oude droom der prachtlievende bourgondische vorsten, de samensmelting van
alle nederlandsche gewesten is opnieuw werkelijkheid geworden; maar wat in welvaart
onder het Oostenrijksche Huis is uiteengegaan, werd nu in armoede tijdelijk hereenigd.
De stichting van het koningschap der Vereenigde Nederlanden had voor de
genotskunsten allerminst de beteekenis eener opwekking tot een feestelijk hofleven;
de koning

1) Speciaal de vinkevangst was in zwang. ‘Onder de vogelarijen, die langs den Hollandschen
duinkant in eere zijn, bekleedt het vinken een voorname plaats. Hoe algemeen men reeds
van oudsher daarmede op had, bewijst de omstandigheid, dat, gedurende de eerste weken
van October, die doorgaands de meeste kans op een goede vangst opleveren, alle pleit- en
rechtszaken plachten stil te staan, ja zelfs de lessen aan de Hooge School te Leyden en aan
het Atheneum te Amsterdam, ofschoon pas in September begonnen, met I October weder
voor veertien dagen gestaakt werden, ten einde Professoren noch Studenten het vermaak van
het vinken zouden missen. Het was zoo ik mij wel herinner, eerst met 1816, na de invoering
der nieuwe bepalingen omtrent het Hooger Onderwijs, dat de zoogenaamde Vinkevakantie
werd afgeschaft ‘(Mr. J. van Lennep ‘Het Leven van Mr. C. van Lennep en Mr. D.J. van
Lennep.’ Dl. II, pag. pag. 54. Zie ook ‘De Hollandsche Duinzang’ van Mr. D.J. van Lennep,
waarin onder de jachtvermaken het vinken in een afzonderlijke strophe wordt herdacht:
‘Nog is lust en vermaak bij des vogelaars net,
Aan den houtrijken heuvel te zoeken;
Als de baan is gespreid, en de roerstok gezet,
En hij vink weer met vink gaat verkloeken.’
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had noch den smaak noch de middelen om den Maecenas te spelen: een praktisch
man, een ijverig politikus, een verstandig ekonomist, een op de kleintjes passende
duitenplater; zijn hofhouding werd een voorbeeld van dorre burgerlijkheid, van
stichtelijke uitwerking op de deftige noordelijke provinciën; de romanesk aangelegde
kroonprins kan er niet aarden en vestigt, nadat door de belgische troebelen het verblijf
te Brussel hem is ontzegd, zijn domicilie althans ten zuiden van den Moerdijk, te
Tilburg. De veete tusschen de beide, aaneengeplakte deelen van het rijk, door
ekonomische tegenstellingen verwekt, door religieuze verschillen versterkt, berustte
tevens op de disharmonie tusschen de expansieve levenslustigheid van Vlamingen
en Walen en de anti-uitbundige noord-nederlandsche gereserveerdheid; een
opera-voorstelling te Brussel is het sein voor het uitbreken van den opstand, in Holland
zou het in zulk een - bijna ondenkbaar - geval allicht een ordelijk geconvoceerde
vergadering, zoo niet een plechtige kerkdienst geweest zijn. Te Brussel zetelt nog
de groote katholieke adel die uit genot- niet minder dan uit eerzucht Parijs nastreeft;
te Amsterdam vegeteeren de verarmde kooplieden, wars van de fransche wuftheid
en de fransche demokratie, die begonnen zijn met de fransche overheersching in te
leiden en geëindigd met het vijandige belgische liberalisme te verwekken. Het
industrieel hooger ontwikkelde België deelt in den opgang van het moderne
kapitalisme der negentiende eeuw, het overwegend agrarische en commercieele
Holland tracht in het openbare zoowel als het partikuliere leven zooveel mogelijk
de achttiende in stand te houden...... Er was geen geest om de hoogere genotskunsten
te stichten, er was geen geld meer om ze te koopen. Er was ook weinig of niets van
de cosmopolitische belangstelling, die in de genietende kringen zelfs van het
achterlijke Duitschland terzelfder tijd den salonstrijd doet ontbranden over de kwestie
of de muziek van Weber dan wel die van Spontini en of de danskunst van Fanny
Elsler dan wel die van la Taglioni de voorkeur verdient. Minder nog dan in de
letterkunde, waar hij althans eenige deining verwekte, kon in de overige afdeelingen
der genotskultuur de storm tegen het classicisme hier de moeraskalmte verstoren;
het fabriceeren van latijnsche verzen was nog in hooge eere en de verschijning van
een derdehandsch pseudo-klassiek treurspel van Barend Klijn een gebeurtenis. Het
tooneel geraakte met het verouderen en verdwijnen der laatste groote akteurs - Snoek
en Ziezenis-Wattier - nog verder in verval; is er tijdens Dekkers verlof sprake van
een opvoering zijner ‘Hemelbruid’ dan blijkt dat er geen geschoolde krachten
disponibel zijn, in staat tot iets fijners dan het spelen van spektakelstukken; de Bree
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richt in de dertiger jaren te 's Gravenhage een muziekschool op tot herstel van de
teloorgegane belangstelling voor en kennis van de toonkunst...... Wat er uit de dagen
der republiek aan andere dan eigenhuiselijke genoegens den Franschen Tijd had
overleefd, beperkte zich voor de heeren voornamelijk tot hunne societeiten en
leeskringen, voor de dames tot hare diners en hare visites en avondjes. De jongelieden
uit den tijd van Betje Wolff hadden met hun modezucht en hun genotlievendheid,
hun talrijke bals en partijtjes op die van Menado geleken; hun kleinzoons konden
zich nog eenigszins schadeloos stellen door de grove ontspanningen of de ruwe
uitspattingen van hun studententijd, die ‘Klikspaan’ weldra als inleiding tot een
krachtiger kunst zou schetsen; hun kleindochters moesten zich bij voorkeur behelpen
met de kransjes, waarvan in de ‘Camera’ wordt verteld. De periode van Dekkers
jongelingschap, waarvan de herinneringen hem tot maatstaf van vergelijking dienen
bij zijn vergoelijking van de onbekrompen fuiverijen van Menado, zij was bij uitstek
kleur- en klankloos; gematigd wat de politieke, bezadigd wat de religieuze meeningen
en bekrompen wat de genoegens betreft; de eenige feestelijke uitgang, waarvan hij
gewag maakt, betreft het bijwonen met broeder Pieter, den doopsgezinden theoloog,
van een lezing te Buiksloot...... Het was de achttiende eeuw, maar versjofeld. Zonder
karakter niet alleen, maar nu de weelde verdwenen was, uit bezadigdheid, die
bezorgdheid was, van alle ‘kwaliteit’ afkeerig: ‘anti-qualiteit.’ *
En vond Dekker de hoogere genoegens, de fijnere genotsvormen, die hem tot dusver
hadden ontbroken, daar in dien uithoek van den Archipel, op de noordpunt van
Celebes? Neen, maar hij vond hier voor 't eerst de lust zoowel als de durf om te
genieten. Nergens was hij nog zóó ver niet alleen geographisch, maar ook moreel
van den Haarlemmerdijk verwijderd geweest; hier voor 't eerst kon hij de ouwelijkheid
en de beschroomdheid van het hollandsche leven geheel ontgaan; hier eindelijk vindt
hij een milieu met ‘kwaliteit’, waar het naar zijn mededeelingen aan den helderschen
dominee, niet de zorgelijke ouderen zijn, die de tonen van levenslust dempen, maar
de jongeren die den toon van feestelijkheid aangeven. Hij vond hier zeker geen
verfijnde genoegens, maar hij trof hier de frissche, onbeschroomde vroolijkheid en
de luchtige onbezorgdheid aan, die hij na zijn veelvuldige tobberijen voor zijn eigen
verjeugdiging behoefde; hij geraakte hier eindelijk uit de geestelijke atmosfeer van
mist en nevel. Het leven mocht hier weinig geraffineerd zijn en de pleiziermakerij
waarschijnlijk wat grof, het was er juist zoo studentikoos
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als met zijn neigingen strookte. Wil hij een paar jaar later aan Tine een denkbeeld
geven van een leidsch studentenfeest, waarbij hij zich gaarne te gast heeft laten
noodigen, dan herinnert hij haar aan de overeenkomstige fuifpartijen te Menado: een
‘geur’ en daarna een rijtoer ‘maar niet zoo wild’. Zij mogen hem ten slotte wat banaal
geschenen en wat verveeld hebben, men behoeft er niet aan te twijfelen, dat hij er
zich niet geblaseerd van heeft afgekeerd vóór hij van deze feestgelagen ten volle
heeft genoten, vóór hij er de leider en de gangmaker van is geweest. ‘Wij zijn al zoo
wat de eersten van de plaats’, vertelt hij aan broer Pieter; zonder twijfel heeft hij in
de society van Menado den voorrang ingenomen, zonder restriktie. Was er wel eenig
gezelschap, waarin Dekker zich met minder dan de eerste rol zou hebben vergenoegd
en zou hij zich uit de feestgezelschappen van Menado hebben teruggetrokken vóór
hij ook daar zijn ‘geestelijk overwicht’ had gestaafd? ‘Evenzeer vatbaar voor zinnelijk
als voor geestelijk genot’ heet hij in den ‘Havelaar’: Menado schonk hem meer van
het ‘zinnelijke’ dan hij tot dusver had genoten en dan, hij ten slotte verlangde; hij
heeft er zijn hart aan opgehaald niet alleen, maar hij heeft er zijn geest mee opgewekt
vóór hij merkte, dat hij er zijn gemoed op den duur niet mee kon bevredigen. Hij op
zijn beurt zal het gezelschap hebben doen deelen in het ‘geestelijke’ waarvan hij
ruim genoeg was voorzien om er hunne waarschijnlijk eenigszins grove feestgelagen
mee te veredelen. ‘Hij was geestig en onderhoudend wanneer hij gevoelde dat zijn
geest begrepen werd’: of het ten volle begreep welk een bijzondere geest aan zijne
spelen deelnam, is te betwijfelen, maar hij heeft zich begrijpelijk genoeg weten te
maken om onderhoudend gevonden te worden. Charmeur van aanleg is hij het hier
te zekerder geweest omdat hij het tevens van toeleg was; Tine algemeen bemind en
hij zelf algemeen gevierd: zóó mogen wij ons hun positie voorstellen in dezen
gelukkigen tijd. - Dekker heeft hier een grooter kring gevonden dan waarin hij zich
vroeger had bewogen en hij is er door en ten profijte van zijn napoleontische neigingen
in geslaagd haar te veroveren; hoezeer hij de gevierde man was, blijkt hieruit dat hij
in zijn uiterlijkheden zelfs werd nagevolgd; wij kennen slechts weinig bijzonderheden
uit dien tijd, te kostbaarder daarom is een latere herinnering van Tine, dat een zekere
heer Dirks zich beijverde Dekker in zijn doen en laten na te apen. Hij, die geen
ongeluk om zich heen kon zien en wiens levensprogram was ‘een gelukkig volk te
scheppen’ heeft het nergens zoo gemakkelijk daarmee gehad als hier, waar hij een
gelukkig volk aantrof. ‘Den Rodolphe uithangen’ beteekende nu: de bloemetjes
buiten zetten en de
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wimpels laten zwieren; de verkleede vorst, te midden van drukke regeeringszorgen
weliswaar, brengt hier in zijn kleine vorstendom een feestelijke vacantie door.
Inderdaad, doet in deze feudale inlandsche omgeving de zich zoo ‘koninklijk’
voelende jonge man, wanneer hij daar, omstuwd door de dartele juffers van Menado
met een wilden rijtoer het feest besluit, zich niet voor als een dier kleine feudale
vorsten waarvan er in zijn tijd nog zijn overgebleven?.... Hij was ‘zoo italiaansch’:
heeft hij zijn belofte tegenover Tine te midden van deze bewonderende jonge vrouwen
gestand kunnen doen? Er blijkt uit dezen tijd niets van ‘amourettes’; hij was trouwens
‘zoowat de eerste van de plaats,’ ieders oog was op hem gevestigd en hij had het
goede officieele voorbeeld te geven. Indien hij al ‘italiaansch’ mag schijnen, dan is
het door de herinnering die de breedheid van zijn feestelijk gebaar en de forschheid
van zijn kunstzinnig individualisme wekt aan sommige kleine italiaansche heerschers
gedurende de Renaissance.... ‘Ik laat in den Haag de opera spelen voor mij alleen’;
het is de vorstelijke caprice, later verwerkelijkt door een zich renaissancistisch
gedragenden en ten slotte krankzinnig geworden beierschen koning; het mag een
schertsend phantasietje zijn, men moest Dekker heeten om er op te komen.... ‘Maar
het moet op de affiches staan dat het voor mij is’: hij zou in staat geweest zijn niet
alleen om er den Haarlemmerdijk mee overstuur, maar zelfs om er de deftige haagsche
familie door in opspraak te brengen.
*
De ‘kwaliteit’ die Dekker te Menado vond, heeft zijn eigene, zoo niet vernieuwd dan
toch zichtbaar versterkt. Hij is hier verder dan ooit van, hij voelt zich hooger dan
ooit boven Holland. Niet hollandsch gezind noemde hij zich reeds in de
verlovingsbrieven aan Tine, onder invloed van wie hij aanvankelijk weer tot
vriendelijker opvattingen terugkeerde; anti-hollandsch klinken nu zijn uitvallen tegen
vaderlandsche toestanden en instellingen in zijn schrijven aan zijn broeder, den
dominee. Waar hij er gelegenheid toe vindt geeft hij er met een, uit beleefdheid voor
de theologische waardigheid van den geadresseerde, als wensch toegelicht ‘God
beter het’ op af.... ‘Ik moet lucht geven aan een bij mij bestaand denkbeeld (dat ik
later als ik ginds kom onpartijdig hoop te toetsen) dat men in Holland zoo magtig
ver achteruit is’; en ten opzichte van dat ‘magtig ver’ kan hij zich niet vergenoegen
met een enkele, maar blijkt hij een dubbele onderstreping wenschelijk te achten,
alsof hij niet enkel af wilde keuren maar af wilde snauwen. Zijn vroegere
geringschatting is minachting geworden. Naar aanleiding van de successie-gebrui-
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ken onder de inboorlingen komt hij te spreken over de hollandsche rechtsinstellingen
daaromtrent,
‘... de onze, die op dit punt zoo barbaarsch zijn dat ik niet begrijp hoe gij
en uw buurman of wie gij wilt al was het alleen hierom geen opstand
maakt!’
‘Vooral het woord barbaarsch was zwaar geschreven’ deelt de uitgeefster der
Brieven mede. De volgende regels schijnen het vermoeden te wettigen, dat hij het
niet zoo erg bedoeld heeft met zijn oproerkreet:
‘Eefje riep mij om te eten, avondeten. Gedurende de drie minuten die
ik daarvoor noodig heb dacht ik er over na hoe gek mijn laatste regels
zijn...’
Ja, niet waar, de ‘kwaliteit’ schijnt hier eenigszins overdreven; stel u voor: een
oproer over het successierecht in 1851 te den Helder, onder medewerking van den
doopsgezinden predikant! Maar lees de nadere toelichting:
‘... gek, niet omdat zij niet waar zijn, maar omdat het nutteloos is, mij
reeds bij het aanraken van een zoo klein hoekje in den augiasstal onzer
ellendige wetgeving, zoo boos te maken. Ik heb daar groote letters gebruikt,
hoe zoude ik moeten schrijven als ik de verontwaardiging over het geheel
onzer instellingen in mijn pen voelde trillen.’
Groote letters niet alleen, maar groote woorden hebt ge gebruikt, zou broer Pieter
allicht gedacht hebben, indien de praatbrief hem had bereikt; zoo oordeelde men in
Holland vrij algemeen over de phillipica's van Dekker, toen hij naderhand ‘het geheel
onzer instellingen’ ermee geeselde. Opmerkelijke woorden in elk geval, ook hierom
dat er uit blijkt, hoe hun auteur niet - zooals gewoonlijk wordt voorgesteld - de
teleurstellingen na zijn ‘Havelaar’ en zijn ‘Minnebrieven’ noodig had om hem de
oogen te openen voor de vaderlandsche instellingen en om ze in zijn ‘Ideën’ over
den hekel te halen. De ‘verontwaardiging’ ervan voelt men hier reeds duidelijk genoeg
‘trillen in zijn pen’; hij zou er bij de ‘toetsing’ zijner geringschattende ‘denkbeelden’
zonder twijfel nog meer over leeren, er scherper en laatdunkender over oordeelen
zou hij zelfs later niet.... Behalve wat zijn oppositie tegen de misbruiken van het
hollandsche gezag betreft - waarover in de bescheiden uit dezen, zoo dicht aan ‘Lebak’
voorafgaanden tijd nog met geen enkel woord wordt gerept - blijkt Dekker als
‘Multatuli’ in hoofdtrekken reeds gevormd: vóór en niet door de spoedig volgende
catastrophe. En vergelijkt men zijn hooghartige uitvallen van nu met zijn meer
klaagzame nog dan oproerige ontboezemingen van voorheen, zijn vage, algemeene
onbevredigdheid vóór met zijn meer doelbewuste kritiek aan het einde van zijn
verblijf te Menado, dan gebruikt men een

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

131
betrouwbaren maatstaf tot bepaling van wat dit tot de ontwikkeling zijner
eigenaardigheid als sociologisch moralist heeft bijgedragen.
Niet minder interessant dan onder den invloed zijner verbeterde omstandigheden
en zijner meer dan bevredigende positie den ouden Dekker zich te zien hernieuwen,
is het den ouden onder dit veranderde uiterlijk terug te vinden. Naast de neiging tot
zelfkritiek toonde hij voorheen die tot zelfbeklag; het schijnt bij de lezing van zijn
doorgaand opgewekte berichten uit dit tijdvak, dat hij dit kritische sentimentalisme
overwonnen heeft; voor de vroegere, sensibele zelfvertroeteling schijnt hij te sterk
en te gelukkig te zijn geworden; in zijn voldaanheid - ook zijn zelfvoldaanheid keert hij zijn kritiek naar buiten.... Op een pleiziertochtje, in gezelschap van eenige
heeren, bereikt hem het bericht van het overlijden zijner oudere zuster Catharina.
‘De tijding uit Holland heeft mij zeer getroffen,’ schrijft hij aan Tine, ‘maar soedah!’
Geen overbodig geweeklaag, geen overgevoelige ontboezemingen zooals voorheen.
Niet lang daarna blijkbaar, komt hij in den praatbrief aan zijn broeder over dezelfde
tijding te spreken:
... ‘Mijn aandoening zal ik u wel niet behoeven mee te deelen, en toch
twijfel ik of ge u daarvan een juist denkbeeld maakt. Na een leven als het
mijne, zoo heen en weer geslingerd, na vooveel vezelen van mijn hart aan
den doornhaag van mijn weg verscheurd te hebben, na zooveel getob, na
zooveel vallen en opstaan, treft de smart zoo geheel anders dan in de meer
ongedeerde gemoederen van anderen. Bovendien...’
Is zij, naar vorm en inhoud, niet een zuivere naklank uit de Holm-periode, deze
tirade die, tot den predikant gericht, den indruk maakt van den kansel te komen? Hoe
rethorisch zij is kan blijken uit de eigenaardige toelichting van dit ‘bovendien’ dat
een voorbereiding schijnt te willen zijn tot een nadere motiveering van zijn speciale
getroffenheid:
‘Bovendien wantrouw ik de zuiverheid mijner smart. Ik had zoo gaarne
mijn zuster weergezien (schoon ik zeggen moet dat ik haar niet kende)
doch telkens kwam het denkbeeld bij mij op dat er veel egoisme in stak,
en dat veel ervan slechts spijt was nu weder iemand minder te hebben die
mij eenmaal in Holland verwelkomen zoude, iemand minder die
belangstellend zoude toeluisteren naar mijne Indische verhalen.’
Soedah! mag men op zijn beurt hier denken: ‘bovendien’ ware door ‘evenwel’ te
vervangen. ‘De smart’ trof hier blijkbaar niet ‘geheel anders’ dan ‘in de meer
ongedeerde gemoederen,’ alleen vond zij er een eenigszins andere, meer sentimenteele
uiting; en tevens havende zij niet zoozeer een speciaal verscheurd gemoed als dat
zij werd ontleed door een speciaal kritischen geest. De sentimentaliteit is hier sterker
dan voorheen manier geworden of liever
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duidelijker dan we vroeger konden vaststellen, een gemaniëreerde uiting van zijn
smart gebleken. De tegenstelling tusschen zijn zelfbeklag en zijn zelfkritiek blijft
onopgelost; de sensiblerie geeft zich niet gewonnen aan de larochefoucauldsche
nuchterheid; de kritische ‘oprechtheid’ handhaaft zich tegenover de lyrische
aanstellerij. Realisme en romantiek blijven elkaar de heerschappij betwisten.
(Juni '22)
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VII. Menado II. Dekkers zoogenaamd dagboek
Zijn oude eerzuchtsdroomen zijn hier weer ontwaakt; of liever, nadat hij ze op kleine
schaal in de society van Menado had verwerkelijkt, is hij weer indachtig geworden
aan de ruimere afmetingen, waarin hij ze voorheen als aankomend ‘genie’ in
vervulling zag gaan. Het feestelijke intermezzo mag hem goed hebben gedaan, het
heeft hem onvoldaan gelaten. Achter zijn ‘barrière’ tracht hij tot zelfbezinning te
komen; hij poogt de ‘voortdurende roezemoezerij’ te ontvlieden ten einde toe te
kunnen geven aan zijn ‘meer en meer toenemende neiging tot nadenken.’ Hier, in
deze betrekkelijke teruggetrokkenheid, hoort hij weer de manende stem der oude
aspiraties en zoekt hij na de oppervlakkige voldoeningen de diepere bevrediging.
Waar ‘de Rodolphe uithangt’ wonen nog altijd de napoleontische verlangens; de
ambtelijke carrière mag er nog niet aan voldoen, voorzoover zij eraan tegemoet kan
komen baart zij geen zorg meer; en overigens duldt zij evenmin verhaasting: de
poging om niet lang nadat hij secretaris is geworden den aftredenden resident te
vervangen, mislukt. De lust en aanleg tot ‘nadenken,’ die hij vroeger aanhaalde als
bewijs voor zijn overeenkomst met Rousseau, brengt hem weder in diens voetspoor
en stuwt hem opnieuw in de richting van het hervormerschap als schrijver. Sue ‘was
hem in 't schrijven voor geweest, maar ook alleen in 't schrijven’ beweerde hij terecht;
het kwam er nu op aan, hem in 't schrijven te volgen. In deze dagen is het, dat hij
zijn oude litteraire proeven gaat herlezen en aan de ‘Jongelingsdroomen’ de
kantteekening toevoegt, dat zij, wat de gevreesde deceptie van ‘vader Anton’ aangaat,
een ‘paskwil’ beteekenen: de vrees voor ontgoocheling is overwonnen, is althans
zoozeer verzwakt, dat er enkel onzekerheid is overgebleven, hóé hij zal slagen. Hij
heeft, sedert hij er zich met de borst op toelei, aan de bevoegde machten de erkenning
van zijn voortreffelijkheid als ambtenaar afgedrongen: te Poerworedjo heeft hij zich
een kommies getoond wiens arbeid den landvoogd Rochussen zoo aanstond, dat hij
zich geen beter secretaris wenschte; hier te Menado is hij een secretaris gebleken
omtrent wien zijn superieur Scherius zich tot de gunstigste getuigenissen gerechtigd
achtte; hij is vooral gezien om zijn goed beredeneerde en uitstekend gestelde
rapporten; sedert lang is hij gewend in kleinen kring litterairen opgang te maken; ten
overvloede heeft hij een voltooid drama in portefeuille: - waarom zou het hem niet
gelukken de kenners te overtuigen van zijn schrijverstalent? Aan het eind van hetzelfde
jaar '51, uit het begin waarvan de niet verzonden brief aan zijn broeder Pieter dateert,
zendt hij
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onder een glansrijker titel ‘De Eerlooze’ ter keuring aan den bekenden haarlemschen
uitgever A.C. Kruseman, een ‘vriend zijner jeugd’: in zijn ‘Memoriaal’ komt, ter
datum van den 16den November de aanteekening voor: ‘Aan Kruseman de Hemelbr.
per schip.’
Het is waarschijnlijk niet de eerste zending van dien aard; noch de eerste polsing
in die richting. Vijf en dertig jaar later publiceerde Busken Huet in zijn opstel
‘Multatuli’, behalve een kort overzicht van de ‘Losse Bladen uit het Dagboek van
een Oud Man,’ een reeks van schetsjes en opmerkingen, door Dekker te Menado
opgesteld en verdeeld over negen dateeringen, van den 24sten Februari tot den 18den
Maart 1851. Deze onder de benaming van ‘dagboek’ aan den man gebrachte stukjes
bleken voor den opsteller zelven een verrassing. ‘Onlangs’ lezen wij in zijn laatsten
brief aan Mej. van Berlekom:
‘Onlangs moest ik schrijverij van mij in druk zien van de jaren 1842 en
1854, dat is van 44 en 32 jaar geleden’ (Dekker vergist zich wat den
laatsten datum betreft) ‘'t was in die zoogenaamde levensbeschrijving van
Busken Huet... Hij was in 't bezit gekomen van 'n paar brieven (aan 'n
derde n.l. die geen recht had ze hem af te staan) en van 'n bundel geschrijf
uit m'n jeugd, die mij ontstolen is! Ik weet niet door wien, en ook niet hoe
Busken Huet in aanraking gekomen is met den dief. Hij moet echter
geweten hebben dat ze gestolen waren. Over die zaak zou ik alweer veel
te zeggen hebben dat ik liever mondeling behandel...’
Hoe Dekker zich mondeling over deze duistere kwestie uitliet tegenover de
uitgeefster der Brieven, wordt ons met de volgende woorden meegedeeld:
‘Dat ik dat werkelijk geschreven heb is duidelijk, dit is zonder twijfel;
maar waarom heb ik dat geschreven, en aan wien? Een dagboek heb ik
nooit gehouden, dat begrijp je zoo wel. Geen mensch die werkelijk iets
beteekent, houdt ooit een dagboek. Maar wat is dit voor schrijverij, en hoe
komt Huet eraan?’
Dekker vergiste zich hier alweer in zooverre, dat hij niet alleen in zijn jeugd een
‘dagboek’ had gefingeerd maar zooals hij in een van zijn eerste brieven aan Tine
meedeelt, er nog vroeger, omstreeks het jaar '35, dus toen hij werkelijk nog niet veel
beteekende, een gehouden had - in navolging van een mode waarschijnlijk, waaraan
juist in de dagen der romantiek, der individualistische ontboezemingen bij
uitnemendheid, door vele waaronder zeer belangrijke menschen geofferd werd.
‘Waarom’ hij dit ‘dagboek’ of deze ‘brieven’ had geschreven is tot dusver
onopgehelderd gelaten, ‘aan wien’ is intusschen gebleken als resultaat van een
onderzoek, waaraan zelfs de bekende Mr. Paap te pas is gekomen, tegenover wien
de ontvanger van ‘De Eerlooze,’ de heer Kruseman
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‘... erkende in het bezit te zijn van een of meer zeer uitvoerige brieven,
waarvan (hij) den belangrijksten, van ruim vijftig pagina's aan Huet had
geleend, en waaruit deze het door hem aldus genoemde “dagboek”
getrokken had; maar de “Losse Bladen” of andere stukken van Dekker
had (hij) volgens (zijn) antwoord niet.’
Nogmaals door de uitgeefster aangemaand om volledige opheldering van zaken
te geven, antwoordde de heer Kruseman, ‘dat hij bleef bij wat hij aan den heer Paap
gezegd had.’ Zij ‘wenscht geen oordeel uit te spreken,’ maar in verband met de
mededeeling van Mevr. Huet, na den dood van haar echtgenoot ‘dat deze de “Losse
Bladen” ter inzage had ontvangen van den heer Kruseman’ is er op diens
nagedachtenis de smet althans de verdenking blijven rusten, van onwaarheid te hebben
gesproken. De mogelijkheid is intusschen niet buitengesloten dat Huet deze oudere
stukjes van Dekker wel door zijn bemiddeling maar niet uit zijn bezit heeft ontvangen.
‘Dekker beweerde altijd dat hem eens in Haarlem een koffer met papieren was
ontstolen, maar hij preciseerde dat nooit’. Waarom volhardde Dekker in dit niet
preciseeren en waarom noemde hij, die geen blad voor den mond placht te nemen,
niet man en paard, in dit geval den heer Kruseman - dien hij in later jaren weinig
genegen was - als den dief? En deze - in zijn vak en in zijn stad een notabiliteit van
den eersten rang - waarom zou hij ontkend hebben voor de ‘Losse Bladen,’ het door
Dekker gefingeerde ‘dagboek,’ wat hij toegaf voor de ‘brieven,’ het door Huet aldus
gedoopte, dat van intiemer en minder fiktief karakter is dan het oudere? Dekker, die
behagen schepte in het ontwarren van dergelijke verwikkelde geheimzinnigheden en die in dit geval ‘niet preciseerde’ wat hij ervan wist - zou er allicht meer belang
in gesteld hebben dan wij lateren, aan wie hij den sleutel van het geheim heeft
onthouden.... Dit is voor de kennis van zijn persoon en ontwikkeling van het meeste
belang, dat het z.g. dagboek door hem in 't voorjaar van '51 is opgesteld en verzonden
aan den haarlemschen uitgever - en dit andere voor de kennis van Huet niet zonder
gewicht, dat deze misschien - ofschoon niet waarschijnlijk - zonder voorkennis of
toestemming van den ontvanger, maar zeker zonder die van den schrijver, diens
‘brief’ in uittreksels heeft gepubliceerd en verdoopt.
Het was zeker een blijk van slechte journalistieke manieren; of liever, een voorbeeld
van de onbeschroomde reportage waardoor de journalistiek niet het minst tijdens
haar opkomst als hulpmiddel van de modern-burgerlijke ontwikkeling ook ten onzent
zich berucht heeft gemaakt; het beteekende tevens een vrijmoedigheid, om niet te
zeggen een vrijpostigheid van litteraire kritiek, waartoe het Huet
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in de school van Sainte-Beuve niet aan aanmoediging had ontbroken. Maar had hij
wel noodig de korrespondentie van Dekker aan anderen voor de versiering of voor
de verhooging der belangwekkendheid van zijn artikel te misbruiken? Verlekkerd
op het persoonlijke dokument vond hij in de brieven door Multatuli aan hemzelven
gericht gelegenheid te kust en te keur om aan zijn smaak en aan de veronderstelde
van zijn publiek te voldoen. Wat mag hem hebben aangemoedigd, waar hij
weerhouden werd een enkelvoudige indiscretie te plegen, om zich te wagen aan een
misschien dubbel misbruik van vertrouwen, door een ‘brief’ te excerpeeren en
openbaar te maken, die hem door een derde ‘ter inzage’ was gegeven? Niet
onwaarschijnlijk de eigenaardige inhoud in verband met de speciale bedoeling van
dit oude dokument. Dit z.g. dagboek is naar aard en uiterlijk juist datgene waarvoor
de heer Kruseman het heeft versleten: een reeks van uittreksels uit een brief; maar
uit een, zoo als Dekker er gaarne schreef en ontving van zijn intimi, zoo als hij er
aan Tine richtte tijdens hunne verloving, er een aan broeder Pieter bezig is geweest
op te stellen te Menado, onder opwekking tot navolging en met de mededeeling dat
hij er juist een aan Jan had verzonden van twee en dertig pagina's. Kruseman
intusschen, door de verslaggeefster dezer geheimzinnige kwestie als ‘vriend zijner
jeugd’ betiteld, behoorde evenmin als tot de verwanten, tot de vertrouwde vrienden
van Dekker: hoe kwam deze er toe hem de ‘uitvoerige brieven’ te zenden, uit den
‘belangrijksten’ waarvan ons door Huet verschillende mededeelingen zijn gedaan
en waarvan de rest ons door den ontvanger is onthouden ‘uit kieschheid’ zooals zijn
toelichting tegenover de weduwe Dekker luidde? ‘Waarom heb ik dat geschreven?’
- het antwoord ligt voor de hand en wordt, waar het door de geslotenheid van den
ontvanger en de vergeetachtigheid van den verzender is uitgebleven, door den aard
en het verband der feiten zelf gegeven. Dekker heeft dezen brief - en waarschijnlijk
meerdere - aan den ‘vriend zijner jeugd’ gericht om van den uitgever Kruseman te
vernemen of dergelijke ‘schrijverij’ van talent getuigde niet alleen, maar van een
talent dat door het groote publiek in Holland op prijs zou worden gesteld. Alles pleit
voor deze verklaring, wat er in staat zoowel als wat er blijkbaar door Huet van
achtergehouden is. Kruseman schijnt tegen deze soort van mededeelingen en
ontboezemingen niet hoog te hebben opgezien en ze althans voor den gewonen lezer
uit de vijftiger jaren niet bijzonder aantrekkelijk geoordeeld te hebben; wij kunnen
dit weten of althans afleiden uit Dekkers mededeelingen in een brief aan Tine uit
zijn verloftijd; kort nadat zij in Holland waren aangekomen - Kersttijd 1852 - heeft
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hij den haarlemschen uitgever opgezocht en schrijft hij haar - in Februari '53:
‘Met K. heb ik veel gesproken. Mijn hoofddoel was van hem te weten
te komen of ik talent had uit het oogpunt van een boekhandelaar. Hij
begrijpt dat ik dit weten moet. De toejuiching van een tafelvriend etc.
beduidt niets, maar een boekhandelaar moet de waarde van het talent als
koopman kunnen schatten... Ofschoon zijn oordeel niet decisief was,
beschouw ik toch zijn oordeel over het geheel als gunstig. Decisief kan
het antwoord niet zijn want 1e had hij van mij geen proeven genoeg en 2e
is alle litterarische succes een dobbelspel, vooral van een debutant. “De
eerlooze” scheen hij wel mooi te vinden, doch hij zeide dat Peters...’
En hier volgt wat wij reeds memoreerden als bewijs van verval van ons tooneel....
Er blijkt dus uit dit relaas dat Kruseman - bij deze gelegenheid, niet zooals de
uitgeefster der Brieven zegt, eenige opstellen heeft ontvangen om zijn oordeel
daarover te zeggen - maar dat hij behalve het tooneelstuk nog andere copy van Dekker
bezat, die volgens dezen hem was gezonden als proef of proeven ter beoordeeling en waartoe, de ‘Losse Bladen’ kunnen maar niet behoeven te hebben behoord. Er
blijkt overigens voor den lezer vrij duidelijk uit wat den schrijver ontgaan is, niet
onwaarschijnlijk door de in dergelijke gevallen gebruikelijke beleefde onduidelijkheid
van het oordeel: dat hij er niet mee wegliep; het tooneelspel ‘scheen hij wel mooi te
vinden’; maar niet mooi genoeg blijkbaar om de risiko der uitgave ervan op zich te
nemen; het overige vond hij dus minder of nog minder dan ‘wel mooi.’ ...Dertig jaar
later heeft hij aan den onvoldoend gedokumenteerden biograaf van Dekker - die zich
niet rechtstreeks tot dezen kon, of althans wilde richten sedert een langen brief door
Dekker uit onvriendelijkheid zonder antwoord was gelaten - het ‘belangrijkste’ dezer
epistels ‘ter inzage afgestaan;’ en Huet heeft op eigen, al of niet gedeelde
verantwoordelijkheid, door haar de publikatie waardig te keuren het koele oordeel
over deze pennevrucht van den debutant aan eene herziening onderworpen. Omdat
hij haar verdienstelijk of ten minste aantrekkelijk vond zonder twijfel, maar
waarschijnlijk niet alleen daarom: de nog van zichzelven onzekere beginner was
ondertusschen de beroemde Multatuli geworden; voornamelijk wellicht omdat hij
deze uittreksels interessant oordeelde als dokumenten uit een tot dusver geheel
onbekende periode van diens ondertusschen zoo belangwekkend geworden
ontwikkeling. De brieven, waarover hij zelf beschikte, dateeren uit een veel lateren
tijd, waarin deze ontwikkeling reeds als afgesloten was te beschouwen; bevatten
bovendien deels bijzonderheden hemzelven betreffende, die hij geen reden had, of
reden had om niet, te publiceeren, deels ontboezemingen met wier inhoud
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Multatuli zelf het publiek reeds in anderen vorm in kennis had gesteld. Het ‘dagboek’
gaf iets anders niet alleen, het gaf iets nieuws zoozeer dat het voor Multatuli zelven
een ontdekking beteekende; het openbaarde niets dat aanstootelijk was voor Huet
noch iets dat het redelijkerwijze kon zijn voor Dekker, die als Multatuli zich tegenover
het publiek in veel intiemer vertrouwelijkheden had uitgeput; het was ten overvloede
meer litterair van aard en bedoeling dan de vlot geschreven maar zonder belletristische
pretentie gevoerde correspondentie, waarover Huet zelf beschikte. En bovenal: het
gaf iets dat door Dekker bedoeld was als persoonlijke mededeeling weliswaar, maar
vooral als letterkundige oefening en als proefstuk van talent. Dit was het, wat de
spoedig daarop gestorven en door Multatuli's talmen niet ter verantwoording geroepen
Huet, zoo niet tot zijn rechtvaardiging dan toch tot zijn beste verontschuldiging had
kunnen aanvoeren: dat de praatbrief niet voor de publiciteit bestemd was, maar althans
met het oog op de publiciteit geschreven; veeleer dan aan den vriend, aan den uitgever
gericht; dat hij oorspronkelijk minder het karakter van vertrouwelijke mededeeling
had bezeten dan naderhand dat van geweigerde copy verkregen. Huet, door deze
openbaarmaking zich tegenover den ouden auteur aan een onbescheidenheid schuldig
makend, bezorgde daardoor aan den in dit geval te bescheiden gebleken jongen, een
rehabilitatie; terwijl hij tevens, al of niet zich bezondigend aan misbruik van
vertrouwen tegenover den ontvanger - die hem dit epistolaire proefstuk ‘ter inzage’
had verstrekt - met het doel misschien maar in elk geval met den uitslag dat hij des
schrijvers aandacht van dezen afleidend, zichzelven in overdreven mate belastte door
aan het voorwerp zijner ongeoorloofde publikatie het meer dan vertrouwelijke, het
uiterst-intieme karakter van een ‘dagboek’ toe te dichten.
Ook uit den inhoud van Dekkers ‘dagboek’ zelf blijkt duidelijk zijn bedoeling met
den brief waarvan het een uittreksel is: zekerheid te erlangen omtrent zijn eigen
vermoeden en de verzekeringen van ondeskundig geachte bewonderaars ten opzichte
van zijn letterkundig talent:
‘Veel had ik er voor over, zekerheid te hebben of ik voor iets in staat
ben of niet; want de gedurige twijfel daaraan beneemt mij de kracht tot
doorzetten die ik zoo hoog noodig heb om mijn traagheid te overwinnen.
Met ijver zal ik iets beginnen; de opgewondenheid - die al wat er is op 't
gebied der Aesthetiek leven geeft - is dáár. Ze zou ook doorstroomen ten
einde toe: er is kracht genoeg. Maar zie, ik behoef mij maar even in 't
hoofd te halen: “'t is toch maar prulwerk” - en weg is de impressie...’
Het is dezelfde onzekerheid, het is bij al zijn eigendunk hetzelfde gebrek aan
zelfvertrouwen, dat vroeger, bij het opstellen van zijn
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‘Jongelingsdroomen’ zijn toekomst in 't algemeen en dat nu speciaal zijn litteraire
kansen geldt; het is dezelfde onvastheid van oordeel omtrent zijn auteursgaven, die
hij later bij het opstellen van den ‘Havelaar’ zal toonen. Zij is niet strijdig met het
bewustzijn van zijn bijzonderheid, zij is er de rechtstreeksche uiting van. Het betrof
bij deze belletristische proeven niet de vraag of hij naar eigen oordeel ‘meer was dan
anderen’ het gold welk antwoord daarop zou worden gegeven door het hollandsche
publiek, dien grooten hem onbekenden kring, verscheidener van smaak en inzicht
dan de kleine waarin het hem tot dusver gelukt was zijn ‘geestelijk overwicht’ te
staven. Er steekt achter deze ongewone onvastheid zijner onbescheidenheid het besef
dat ook zijn litteraire uitingen van bijzonder karakter zijn en dat zijn individueele
kwaliteit als afwijking waarschijnlijk verwonderen zal maar evenzeer ontstemmen
als behagen kan.
‘Reeds lang heb ik mij bezig gehouden met een streng onderzoek
daaromtrent. Mijn eigen oordeel tel ik in 't geheel niet; want evenzeer als
ik soms mijn werk “mooi” vind, heb ik andere oogenblikken van zoodanige
minachting er voor dat ik mij haast het te parodieeren, 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 zoodanig verwant aan het
beste wat ik heb - mijn ziel, mijn hart. Welnu, ik heb soms pleizier ze te
zingen op de wijs van Jan die Lijsje sloeg!’
Hij verlangt naar het oordeel van derden. Ligt het niet voor de hand dat hij de kritiek
van den hollandschen deskundige inroept? De gewone, ofschoon vleiende
beoordeelingen, laten hem onbevredigd:
‘Mijn oordeel bewijst dus niets. Ik observeer anderen.
Maar wie zijn die anderen? 't Is zoo gemakkelijk Menado te verbazen en
het verstomd te doen staan over “zoo'n genie.” Maar dit beteekent niet
veel.
De “goede opinie van vrienden en bekenden die zoo aandrongen op de
uitgave” heeft al zooveel 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 opregt. Ik heb er de bewijzen van.’
Zóó eindigt het z.g. dagboek. Blijkt er, in verband met wat Dekker daarvóór schreef
en daarna deed, niet duidelijk uit, dat het werkelijke slot door Huet is achtergehouden
en hoe het luidt? Kan dit einde iets anders inhouden dan een beroep op het ‘opregte’
oordeel van den haarlemschen kooper van kopy als keurmeester van belletrie en
kenner van den litterairen smaak van het hollandsche publiek? En kon Huet iets
anders doen dan het weglaten en het hoogstens doen vermoeden, wilde hij niet den
sluier zijner mystifikatie lichten en den medewetenden, misschien medeplichtigen
Kruseman blootstellen aan het gevaar van herkend te worden?... Wat Dekker blijkt
geschreven
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te hebben vindt zoodoende een aanvulling door het hemzelven duistere waarom van
zijn schrijven; en het waarom op zijn beurt een nadere toelichting in het wanneer.
Zoodra hij zich uit de ‘roezemoezerij’ heeft teruggetrokken en zich van het al te
feestelijke en te weinig litterair geoordeelde Menado heeft afgekeerd, is hij zijn
voelhorens gaan uitsteken naar den hollandschen deskundige en een onderzoek gaan
instellen naar de ‘kwaliteit’ van de lezers in het moederland. Niet enkel, zooals hij
aan zijn broeder schrijft, om ‘toe te geven aan zijn toenemende neiging tot nadenken’
is hij zich gaan afzonderen maar tevens, misschien voornamelijk om meer gelegenheid
te vinden tot litterairen arbeid als voorbereiding tot zijn optreden als auteur. Zijn
verwijdering van de society te Menado beteekende niet zoozeer zijn afzondering als
eenzaam peinzer dan wel zijn toenadering tot Holland als openbaar schrijver. De
verzending van ‘de Eerlooze’ aan het einde van zijn retraite - en kort vóór zijn vertrek
als adsistent-resident naar Amboina, waar overstelpende ambtsdrukte en lichamelijke
uitputting hem blijkbaar hebben verhinderd zijn letteroefeningen voort te zetten - zij
is niet een alleenstaand feit geweest, resultaat van een inval zonder inleiding of
vervolg, maar de voorloopige afsluiting van zijn schriftelijke connecties als inleiding
tot het mondeling verkeer met den hollandschen uitgever; de laatste zending na die
eener reeks van als proefstukken bedoelde praatbrieven, waarvan de eerste, en de
‘belangrijkste’ tevens, ons door Huets toedoen in uittreksels ter kennisse is gekomen.
En dat het diens indiscretie is geweest waaraan wij dit te danken hebben, wordt
hierdoor waarschijnlijk dat wij het aan de ‘kieschheid’ van den heer Kruseman moeten
wijten verstoken te zijn gebleven van de kennis der overige zendingen, waarmee de
in dit geval zoo discrete Dekker zijn auteurschap met omzichtigheid voorbereidde.
*
Wat er ondertusschen met volstrekte zekerheid uit zijn schaarsche mededeelingen
blijkt is, dat zijn opgang als dichter en prozaist onder de dames en heeren van Menado
niets te wenschen heeft overgelaten - tenzij dan, naderhand, het goedkeurend oordeel
van een bevoegder publiek - en dat hunne toejuiching aanvankelijk althans zijn vurig
verlangen om zich te onderscheiden ten volle heeft bevredigd. Ingepalmd heeft hij
hen, geboeid en bekoord niet alleen, maar zelfs ‘verstomd doen staan;’ de dames
hebben zich niet karig getoond met hare betuigingen van ‘liefheid’ en de heeren
zullen het zijn geweest die hem met het degelijker compliment van ‘zoo'n genie’ te
zijn hebben gedecoreerd. Hij mag er nu met laatdunkendheid
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op neerzien, met welk een innig welgevallen moet hij aanvankelijk dezen uitbundigen
lof hebben aanvaard als de eerste verwerkelijking van zijn jeugdige eerzuchts-idealen.
Het succes, nu hij eenmaal in de mode is, blijkt hem niet langer te voldoen en de
loftuitingen van ‘liefheid’ beginnen hem zelfs tegen te staan: hoe weinig trouwens
schijnen zij te harmonieeren met zijn aktueele hernieuwd-romantische stemming.
Want zóó begint het ‘dagboek,’ zóó luidt het eerste fragment van den praatbrief:
‘Het leven bestaat uit tusschenzinnen, het mijne althans. Maar vanwaar
dan mijn God die wildheid in mijn gemoed, die woeste verbeelding!’
Door de kortheid, die Huet hier betrachtte bij zijn excerpeeren, heeft de tekst van
Dekker niet aan duidelijkheid gewonnen. De ‘tusschenzinnen’ zullen waarschijnlijk
betrekking hebben op de korte pauzen van ‘nadenken’, van eigen, hooger leven, die
hem tusschen zijn velerlei ambtsbezigheden overblijven en die hij tracht te verlengen
door zich aan de feestelijkheden van Menado te onttrekken. De tegenstelling - door
het ‘maar’ aangegeven - tusschen de verbrokkeldheid van zijn hooger bestaan en de
‘wildheid’ en zelfs ‘woestheid’ van zijn innerlijk leven blijft intusschen in het duister.
Duidelijk daarentegen blijkt uit het daaropvolgende fragment, dat deze
stormachtigheden de begeleidende verschijnselen voorstellen van een nieuwe
levens-oriënteering, van een andere of liever een hernieuwde ‘bewustwording’ na
zijn eerste en beslissende te Natal:
‘Het is voor 't 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 weinige dagen ben ik eenendertig jaar - het is tijd, tijd - nu of nooit,
dat is weldra of nooit. Een en dertig jaar en ik heb nog niets gedaan!’
Er is verondersteld, dat hij met deze laatste woorden een navolging geeft van Don
Carlos' uitroep: ‘Schon zwanzig Jahre und noch nichts für die Unsterblichkeit gethan!’
Het is niet waarschijnlijk: hij gaat te prat reeds nu op zijn oorspronkelijkheid om
iemand bewust na te praten; en hij behoefde zich Schillers treurspel niet te herinneren,
het was voldoende dat hij zijn eigen, ‘Jongelingsdroomen’ had herlezen om de
onbevredigdheid der hoogere eerzucht op overeenkomstige wijze te vertolken. Hij
reikhalst ernaar om wat later in hem tot wasdom en rijpheid is gekomen, te oogsten;
om den overvloed zijner denkbeelden uit te storten over een grooter en deskundiger
publiek. Na l'engouement is ook hier weer de geringschatting gekomen als
aankondiging van het latere en forschere: ‘Publiek, ik veracht u met groote innigheid.’
Hij profiteert in verschillende dezer
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stukjes van zijne ontstemming over den kleinen kring te Menado, als litteraire stof
tot oefening in de kunst dit grootere publiek te behagen; viermaal achtereen zijn het
in dezen praatbrief de onwelkome visites, waaraan hij zich tevergeefs heeft zoeken
te onttrekken, die hem door haar gebrek aan belangrijke en aantrekkelijke conversatie
de stof leveren voor zijn schriftelijke boutades. Zijn populariteit schijnt hem niet
alleen onverschillig maar zelfs lastig te zijn geworden.
‘Ik heb vandaag zeer zoet mijn werk gedaan - van middag hadden wij
visite van twee heeren te paard - een en ander is verkoelend. Dat geeft de
goede God ons Indiërs omdat wij geen ijs hebben.’
Een paar dagen later:
‘Weer visites gehad - douches. Maar toch niet geheel, want ik heb mij
driftig gemaakt door te willen bewijzen dat de uitbesteding van opvoeding
en onderwijs aan een vreemde, à tant par mois, een soort van crime tegen
de natuur was. “Mijn kinderen in Holland kosten mij nu al f 11.000,” zei
de man. En ik vraagde of hij God de quitantie toonen zou als Deze hem
vraagde: “Qu'as-tu fait des enfants que je 't ai donnés?” 't Was een
Franschman...’
De paedagogie blijkt nog altijd zijn belangstelling te trekken. Den volgenden dag
wedervaart hem een ongeval van denzelfden inhoud of liever gebrek aan inhoud:
‘Weer visite. Ik heb er dezen keer hoofdpijn van, omdat er maar één
kwam. Drie, vier, houden elkaar bezig, maar één komt geheel voor mijne
rekening. Praten kan ik niet: ik zwijg of ik spreek, en dit laatste is
meermalen vrmoeyend, want ik grijp wel eens dieper of hooger dan
“praten” gedoogt. 't Is me dan een gevoel of ik iemand moet op- of
voortrekken; en ze verzeggen het maar, een handje mee uit te steken.’
En ten slotte:
‘Alweer visite; maar ik heb gezegd dat ik hoofdpijn - krijgen zou als ik
te lang sprak of luisterde; en ze gingen. Maar toch mijne stemming is weg,
en ik zie vooruit dat ik in spijt van mijn eed weer zal afhangen van mijn
pen.
Het je dat óók wel eens dat ge geen baas zijt over uw geschrijf? 't Is eene
fout zeker, eene zwakheid. Je weet zoo niet waar je belandt...’
Integendeel, zou men zeggen: wanneer Dekker zich zoo, schrijvende of sprekende,
liet gaan, liet afdrijven op zijn stemming, dan wist men vrij zeker waar hij belanden
zou. Er zijn onderwerpen, waardoor hij vroeger reeds werd beheerscht, die hij later
zou trachten te beheerschen en die ook nu voortdurend beslag leggen op zijn aandacht:
de kwesties, die de opvoeding raken van kleine en groote menschen. En er zijn zekere
haten en hekels, waar hij altijd van uit is gegaan en die hij niet kan laten varen zonder
er het volgende oogenblik in een of anderen vorm op terug te komen: zij gelden den
gewonen bourgeois in al de schakeeringen van dorheid. Hij mag
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zich eenigen tijd de moeite hebben getroost ze aan te trekken, deze banale menschen
- en de ijver waarmee zij de connectie trachten te onderhouden, pleit voor zijn succes
- het is hem niet gelukt ze tot zich op te trekken; en de toeleg om ze af te stooten
bewijst hoe onaangenaam hem de gevolgen van het succes zijner pogingen om zich
aangenaam te maken, ten slotte zijn geworden. Hij wilde ‘tot het volk spreken’ - aan
dát volk bleek zijn spreken verspild. Hij zocht onderwerpen voor conversatie, die
twistpunten voor discussie konden zijn of stellingen voor een verhandeling,
onderwerpen voor een voordracht of stof voor een gedicht - en zij kwamen tot hem
met geen hoogere bedoelingen dan een praatje te maken.
‘Onlangs viel 't gesprek op verdriet, tegenheden enz. in 't leven. Ik vertaalde
dadelijk smart, en greep een idee aan dat mij voorbijvloog: “O, smart kan
zoet zijn!”
De smartman wou niet mee omhoog. “Dat kan ik niet vinden,” zei hij.
Toen ik aan 't betoogen, dat kun je nagaan. Ik voelde en tastte en greep in
't rond... naar bewijzen, naar gevoelsbewijzen. Wat ik zei weet ik niet
meer, maar dat herinner ik mij dat ik ten slotte den man niet langer houden
kon. Ik zakte, zakte met hem tot: “Heb je wel eens tandpijn gehad?”...
...“O - dat - is - geheel - iets - anders. Tandpijn - is -”. En hij wou me toen
gaan vertellen wat tandpijn was! Toen liet ik den man liggen; dat is de
vermoeienis waarvan ik sprak.
Verbeeld u Christus: “Het koninkrijk der Hemelen is gelijk het
mosterdzaad!” En daarop het antwoord: “Neen - dat - is - niet - juist. Mosterdzaad - is etc.” Met een botanisch-culinaire verhandeling over de
mosterd! 't is niet uit te houden.’
Ach, de bedaarde kennis - in wien de nerveus redeneerende Dekker hier reeds den
lateren ‘Slijmering’ persifleert - hij kwam waarschijnlijk rustig klimaatschieten en
toonde, zeer begrijpelijk, weinig lust of aanleg om zijn gastheer te volgen bij diens
jacht op ideën en zelfs paradoxen. Hij behoefde geen dor of droog mensch te zijn,
erger dan de anderen, het was voldoende dat hij een gewoon en zelfs naar de gewone
begrippen, een vrij ontwikkeld en conversabel man was om zijn gastheer onvoldaan
te laten, die ongewoon bleek in een mate dat hij het wilde zijn. Dekker zag na de
warme ingenomenheden der eerste kennismaking en buiten de opwinding der
vermoeiend geworden feestelijkheden, zijn omgeving in haar onaantrekkelijke
dagelijksche plunje en toonde alle gemelijkheden van de lendemain d'une fête.... Hij
is gedesillusioneerd en zoekt nieuwe prikkels. De auteur der ‘Jongelingsdroomen’
vervalt weer of liever, gaat zich opnieuw tot het hoogere plan zijner natalsche
stemmingen opwerken; hij wordt weer ‘onhandelbaar’: ongeschikt, wijl ongeneigd
tot gewone handelwijze, tuk op excentriciteiten, van ridderlijk karakter liefst. Hij,
die ‘tot het volk spreken wil,’ die
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verklaart niet te kunnen ‘praten’, die blijkt niet langer te kunnen spreken met het
volk, hij kan zich in geen geval verlagen te praten als het volk en nog minder zich
den schijn laten welgevallen het na te praten. Men vindt hem hier weer terug in de
oude, paradoxale gevechtspose tegenover de ‘algemeene gezegden, die daarom te
betwijfelen zijn.’
‘Er is in het werk van juffrouw Toussaint veel schoons en niemand zou
liever dan ik haar ridder willen zijn - als men haar eenmaal zal beginnen
aan- en af te vallen. Maar zoolang men haar vergoodt kan ik niets van haar
velen.’
Dit is minder een uiting van onwil tegen de jonge schrijfster, die blijkbaar ook in
zijn naaste omgeving grooten opgang maakte, dan een andere vorm van zijn protest
tegen deze omgeving-zelve, tegen de onbevoegdheid van haar litterair oordeel, haar
overdreven loftuitingen, het opblazen van haar bijval tot vergoding. Hij weet, hij
meent althans te weten uit eigen ervaring, wat deze bewondering waard is: hij is er
zelf het voorwerp van en voelt zich het gevaar loopen er het slachtoffer van te worden
als hij zich niet bijtijds aan deze, zelfs waar zij eerlijk bedoeld zijn, misleidende
toejuichingen onttrekt en zich gaat harden tegen strenger en bevoegder oordeel. Er
mocht in de overige genoegens van Menado meer ‘kwaliteit’ aanwezig zijn dan in
die van Holland, in de litteraire blijkt hij toch den voorkeur te geven aan die van den
hollandschen smaak. Zijn boudeeren over de ‘vergoding’ van juffrouw Touissaint
is een uiting van ontgoocheling over en van rankune tegen zijn onbetrouwbaar
gebleken publiek; maar dat hij zijn ontevredenheid over haar toejuichers gaat verhalen
op haar-zelve is toch tevens een blijk van zijn naijver. De bijval van het onbevoegde
publiek mocht van weinig waarde zijn, het was in elk geval de bijval van zijn publiek
en nimmer, ten opzichte van geen enkelen kring waarvan hij deel uitmaakte, heeft
Dekker recht kunnen dulden, dat een ander er het middelpunt van vormde en dat zijn
‘geestelijk overwicht’ erin ontkend of bestreden werd. Er was zeker niemand onder
onze auteurs die minder om de gunst van het publiek heeft geboeld dan de jonge
vrouw, die omstreeks de jaren vijftig er mee bedeeld begon te worden; zij die hijzelf
zijn waardeering niet kan onthouden is het niettemin, die hij aansprakelijk maakt
voor het teveel van hulde, dat men haar brengt - in den bewust-overdreven vorm
eener boutade weliswaar, maar tegelijkertijd als onbewuste uiting van zijn
‘koninklijke’ aanspraken op prioriteit. Hoe ontoerekenbaar hij het mag vinden hij
kan niet zonder misnoegen over zijn kant laten gaan, dat zijn volkje andere, laat staan
hoogere goden voor zijn aangezicht heeft dan die van zijn eigen ‘genie’. Met een
beweging van verstoordheid, met een air
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de dédain keert hij zich van beide af, van de onnoozele aanbidders zoowel als van
de onschuldige aangebedene - gereed om zoodra men haar aan waardeering te kort
gaat doen wat men haar nu teveel ervan toedraagt, zijn eigen achterstand aan openlijke
sympathie met even veel royaliteit als ridderlijkheid bij te passen en zijn superioriteit
over de verongelijkte mededingster evenzeer als over hare afvallig geworden vroegere
vergoders te staven door zijn ‘air protecteur’.
*
De wijze waarop hij aan zijn ontstemming lucht geeft in deze stukjes pleit zelfs voor
de goede stemming waarin zijn wedervaren te Menado hem heeft gebracht. Hij mag
ze hebben ingeleid met een verwijzing naar de ‘wildheid’ van zijn gemoed en de
‘woestheid’ van zijn verbeelding, de lezer van zijn praatbrief heeft er zich niet over
te beklagen gehad dat hij in dit opzicht te zwaar op de hand werd. Dekkers toeleg is
blijkbaar hem te amuseeren, althans minstens even aangenaam als leerzaam bezig
te houden; en dat hij hierin op zijn best genomen maar matig geslaagd blijkt, dat hij
er ten minste niet in geslaagd is hem te overtuigen van zijn goede kansen om het
hollandsche publiek te behagen, mag zeker niet geweten worden aan de levendigheid
en de losheid van zijn kleine proefstukken. Zijn litteraire compositie, zijn potpourri
van kleine beschouwingen, opmerkingen en anekdotes staat eigenlijk in een
verkeerden sleutel: aan ‘wildheid’ en ‘woestheid’ herinnert zij slechts voor zooverre
zij uitmunt door opgewektheid en speelschheid. ‘De opgewondenheid is daar’ en ‘er
is kracht genoeg’: er is in dit ‘dagboek’ van allebei een opzichtiger vertoon dan
strookte met de ‘anti-qualiteit’ van den hollandschen smaak. - Er is vooral een
levendige belangstelling in en een opgewonden voorstelling van alles wat getuigt
van sterkte en zelfbewustheid; wij zijn hier verder dan ooit van het ‘larmoyante’
genre; Dekker toont voortdurend een levendig uitgesproken voorliefde voor alles
wat blijk geeft van kernigheid en ‘ras’. ‘Ik houd het ervoor dat er onder de menschen
veel meer dan men denkt “ras” bestaat’, heeft hij aan zijn broeder Pieter geschreven;
hier is hij erop uit om tegenover de slappe routine van de burgermenschen zijner
omgeving de onbedorven en kernachtige oorspronkelijkheid te stellen van natuurlijke
wezens, dieren zoowel als menschen: ‘ras’ tegenover onnatuurlijke civilisatie. Zijn
voorliefde voor napoleontische allures vereenigt en vermengt zich hier met zijn
paedagogische inzichten, aan Rousseau ontleend, in litteraire genrestukjes. Tegenover
den Franschman, die zijn kinderen uitbesteedt, stelt hij de instinktieve moederlijke
zorgzaamheid van de wespen die in zijn portefeuilles hare eieren met doode vliegjes
hebben om-
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ringd tot voedsel voor de larfjes; en het gezicht van zijn kat, die hare jongen in den
bek wegdraagt, brengt hem de pro-cynische woorden in herinnering: ‘Hoe meer ik
katten leer kennen hoe minder ik van menschen houd’......
‘Verbeeld je nu dat ik die wespen eens proponeerde hare popjes bij een
andere wesp, geleerder dan zij, in te kwartieren. 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 dien man van de ƒ
11.000!...
En deze kat brengt hem op een herinnering uit zijn jeugd: van de boerin te Buiksloot,
die bij een storm zelve haar kind over de smalle sluisdeuren droeg na weigering van
zijne hulp: “Vrouwtje mag ik je kind dragen?” “Dankje, jongeheer, ik ben mans
genoeg geweest om het kind ter wereld te brengen, ik ben mans genoeg om het te
dragen ook.” En ze bragt het er over; en in de Tweede Buiksloter gaf ze 't de borst.
O die vrouw!’...... Wil opmerken, hoe bij Dekker, zoodra hij komt te spreken over
dit soort van onderwerpen, ‘l'homme de la nature’ rakende, de oude sensiblerie weer
bovenkomt; hoe opgeschroefd hier zijn ‘opgewondenheid’ is. Het was zoo natuurlijk,
zoo alledaagsch wat deze vrouw deed, dat men een sentimenteel stadsmannetje, een
romantisch Hallemannetje van den Haarlemmerdijk moest zijn om er iets bijzonders
aan te vinden. ‘'t Was een stevige boerenvrouw: ze had mij wel over de knie kunnen
leggen’: er was hier waarlijk ‘kracht genoeg’ en de oudere Dekker verspilt de zijne
met de voortzetting der ‘opgewondenheid’ van den behulpzamen ‘jongeheer’.
Even zuiver van gehalte daarentegen als vermakelijk van voorstelling zijn de beide
pantalonhistorietjes; voortreffelijk vertelde anekdotes van het zelfbewuste optreden
van een franschen tailleur te Batavia; grappige staaltjes van ‘een soort van
Napoleontisme in de kleermakerij’: zoodra Dekker contact krijgt met zijn oudste en
sterkste ideaal, toont hij zich in zijn beste kracht. Hoor hem vertellen, hoe hij
afgescheept werd toen hij zich om af te dingen op een duren pantalon van den artiste,
vóór dezen durfde vertoonen met een goedkooperen, die door een Chinees gemaakt
was:
... ‘Hij betrok en beplukte de broek aan alle kanten, trok de lip op, en
zei: “Ce pantalon (hij trok haar scheef regts), ce pantalon (scheef links)
mais, m'sieur, ce pantalon ('t was sterk goed gelukkig), ce pantalon, mais
ce n'est pas un pantalon!”...
“Nog een pantalon-historie - al wat Napoleonlike is bevalt me”: hoor hem
navertellen, in eigen bewerking, wat in een overeenkomstig geval en aan hetzelfde
adres, een anderen heer wedervoer. “Hij had een nieuwen pantalon aan, ging er mee
uit, en zie, of liever zie
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niet, de broek scheurde - waar men het 't minst gaarne heeft.” Hij komt den volgenden
dag den Franschman een standje schoppen.
... “De Napoleon hoorde hem bedaard aan, en vroeg, toen hij aan 't woord
kon komen, heel pacifiek: “Mais, m'sieur, qu' avez vous fait de ce
pantalon?” - “Wat ik ermee gedaan heb? Wel, je l'ai mis.” - “Soit, et puis?”
Let nu eens wél op hoe 't genie alles naar zijn wil dwingt, en hoe het hier
den kleermaker, van 't bankje der beschuldigden, in eens op een presidialen
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 Regter stond!”...
Inderdaad, wie zou er, met dit tafreeltje voor oogen kunnen twijfelen aan de macht
van 't “genie”?...... Maar, let nu tevens wél op, hoe Dekker hier zijn speelschen luim
gaat koelen op begrippen, waarvan hij vroeger nooit anders gewaagde dan met het
diepste respekt - vooral ook omdat zij zoo nauw samenhingen met zijn zelfrespekt.
Al deze toespelingen op Napoleon en op “'t genie” hangen of vallen blijkbaar samen
met de herlezing van zijn te Natal opgesteld levensprogram, maar zij vallen tevens
geheel uit den toon van bijna tragische ernst waarmee hij daarin dezelfde onderwerpen
heeft bejegend om hun innig verband met het pasgeboren gevoel zijner hoogere
roeping, met de beslissende “bewustwording”, die hij tot in lengte van dagen in
herinnering zal houden en brengen. Hij bespot ze nog wel niet, zooals ruim een dozijn
jaren later, als de kapstokken van zijn “folle sagesse”, maar ontziet zich evenmin er
reeds nu zijn grappen aan op te hangen. Het “genie”, dat “de omstandigheden” zou
“scheppen”, dat ze zou dwingen naar zijn souvereinen wil, het is hier als spotvorm
gebruikt en Napoleon wordt in dezen souvereinen kleermaker als karikatuur
geteekend...... Hij heeft zich blijkbaar van den persoon des Keizers losgemaakt,
vereert hem niet langer als het voorbeeld voor den volkerenbevrijder, maar waardeert
hem nog steeds als de verpersoonlijking van het “napoleonlike”. Zoo behoeft hij
tevens zijn bewondering niet te onthouden zelfs aan de vijanden van het vroegere
ideaal van zijn altruistisch individualisme, mits zij zich napoleontisch gedragen in
hun oppositie en “ras” toonen. Hij mag de nagedachtenis van den Keizer nog altijd
hoog houden, weinig lager zeker is, sinds de oude litteraire eerzucht weer over hem
vaardig is geworden, zijn vereering voor den dichter, die haar het felst heeft
aangevallen, Auguste Barbier. Is het niet hier te Menado juist, dat hij zich ontpopt
als diens warme bewonderaar, niet ondanks maar om zijn: “Sois maudit, o
Napoleon?”...... Men kan zich zijn latere dwaze avontuur te Rotterdam herinneren,
waar hij ten behoeve van een pseudo-Auguste Barbier een geestdriftig beroep deed
op het publiek. In een van zijn epistels aan Mej.
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Hamminck Schepel - in 't Fransch geschreven en waarschijnlijk dateerende uit den
tijd toen zij te Genève in betrekking was - maakt hij er aldus gewag van: van Lennep
had hem, ook in een “praatbrief”, gevraagd of hij den dichter kende......
...“Si je connaissais Auguste Barbier! Je te demande un peu, moi qui récitait
“zoo lief” ses Iambes il y avait si longtemps! Si je connaissais Barbier?
Le question était drôle et preque injurieuse!...”
Herinnert de aard van het compliment over zijn reciteeren waarvan hij den
hollandschen vorm met blijkbaar ironische bedoeling onvertaald heeft gelaten, niet
rechtstreeks aan de in denzelfden vorm gekleede toejuichingen die hij er met zijn
eigen produkten verwierf? En welke van de “Jamben” waarmee hij zoo dweept zijn
het, die hij nog zoo vast in het hoofd heeft dat hij ze voor de vuist kan gaan voordragen
aan de saamgestroomde rotterdamsche dames en heeren?
... je récite le beau fragment dans lequel il compare Napoleon à un cavalier,
qui éreinte sa cavale: la France! (c'est magnifique!)...
Het zijn de bekende verzen uit “l'Idole” die direkt volgen op en de verdere toelichting
inhouden zijner vervloeking van den Keizer...... Het is dezelfde kranigheid van
houding en optreden als die met zijn vroegere “idool” diens tegenstander gemeen
heeft, welke hij te waardeeren geeft in het pantalonvonnis van den pseudo-Napoleon:
... “Mais, m'sieur qu' avez-vous fait de ce pantalon? - “Je l'ai mis” - ...
“Vous l'avez mis, soit! Et puis?” - “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 den toon
als: Antwoord, ellendeling! - “Puis je me suis (hij vouwde de broek toe het gat keek hem akelig aan), je me suis rendu chez”... - N'importe. Et
puis?” - Là j'entrai”... hij sidderde. - “Soit! Et puis?” - “Je saluai”... hij
schoof naar de deur. - Soit. Et puis?’ - Je m'assis... ‘Ah, m'sieur, voila
l'affaire! Les pantalons, m'sieur (de man was de deur uit, maar hij riep het
hem na), ce sont des pantalons pour se tenir debout, m'sieur, et non pour
s'assaoir, m'sieur! A Paris, m'sieur’... - De rest weet ik niet.
De rest is trouwens overbodig; ook voor het bewijs van Dekkers smaak voor de
bevelende houding, de rechtsprekende pose, het koninklijke gebaar...... Is dit
vermakelijk gedramatiseerde zit-verbod niet de groteske pendant van het zit-bevel
uit het slotbedrijf van ‘Vorstenschool’?
‘Ras,’ uitdagende zelfbewustheid is het ook die hij te waardeeren geeft in deze
andere rechtspleging:
‘In den Javaansche oorlog van 1825 enz., (ik weet het van een
ooggetuige) ving men een spion, een Inlander. Volgens gewoonte moest
die man dadelijk doodgeschoten worden. Men bond hem aan een boom,
en gaf één soldaat last op hem te vuren. In vredestijd executeert men met
een peleton. Ik heb er vrede mee. 't Is een reste van menschelijkheid en
dit is al veel - voor Chris-
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tenen!... Om niet te missen nam (de soldaat) den afstand wat kort, - wat
heel kort: ‘De kogel hoeft geen lucht te zien,’ zei hij. Dat is: zoo uit den
loop zoo in het hart, de tromp op de borst. Ook had hij er wat veel kruit
op gedaan. Gij weet dat los kruit genoeg is, à bout portant.
De spion zag hem forsch in 't gezicht, en zeide: ‘Koerang kitie,’ dat is:
‘Wat meer links - ‘G.v.d.’ riep de soldaat, want hij was kwaad, dat de man
niet bevreesd was, - en hij haalde den haan over. Toen ketste het geweer,
- of althans het pankruid alleen brandde af, men had de percussies nog
niet in die dagen. Thans hebben alle Christenkrijgslieden percussies op
hunne geweren...
Dekker schrijft ditmaal niet aan een dominee en neemt geen blad voor den mond
om zijn geringschatting voor het Christendom, althans voor de Christenen te
verbloemen. Was het te verwonderen dat de deftige heer Kruseman deze uitvallen
niet alleen maar heel den geest van den praatbrief zeer weinig waardeerde, speciaal
als uitgever?
... ‘De man leefde nog en hij lachte. Ja, hij lachte den soldaat uit, - omdat
zijn geweer weigerde.
Toen werd de Christensoldaat boos. Hij keerde zijn geweer om en sloeg
den lachenden Mohammedaan de hersenen in met de kolf.’
Hier is Dekker aangeland aan de tegenpool van het sensibele waarin hij door August
Lafontaine was gesterkt en van het elegische dat hij bij Lamartine had beluisterd.
Zijn gevoel voor het curieuze en het schilderachtige, zijn voorkeur voor het sterke
individu brengen hem hier in de nabijheid van Stendhal en Mérimée; maar vooral
om den laatste te bereiken is hij te weinig sober en te zeer persoonlijk. Hij is op weg
zijn eigenaardigheid te voltooien en op de meestverschillende zijner romantische
voorgangers te gelijken, van elk hunner genoeg verschillend om niemands volgeling
te kunnen heeten.
(Juli '22)
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VIII. Menado III. De ontwikkeling van zijn talenten
Opmerkelijk zijn deze stukjes vooral hierom, dat eruit blijkt hoe hij zijn ouden
gedachteninhoud heeft vernieuwd en verfrischt niet alleen maar tevens den daarmee
overeenstemmenden nieuwen vorm heeft gevonden; en deze vorm is de definitieve,
de kenmerkend multatuliaansche. In dit luchtige genre, waarin het vooral de
voordracht is die de aandacht moet bezighouden, niet zelden om het gebrek aan
inhoud te doen vergeten, in deze litteraire schuimklopperijen is hij reeds zichzelf
zoozeer dat hij aan het eind van zijn leven zonder weifeling zich in dit vergeten
kleingoed herkent. ‘Dat ik dat werkelijk geschreven heb, is duidelijk, dat is zonder
twijfel’: ook zonder zijn handteekening, zelfs na ze volkomen uit het oog te hebben
verloren en zich bij het terugzien tevergeefs hun reden van bestaan trachtend te
herinneren, moest hij ze om hun toon en trant erkennen als die van hemzelven en
van niemand anders...... Wie kon er ten onzent omstreeks het jaar vijftig zoo licht en
levendig schrijven, als hijzelf het, geheel in den conversatiestijl van deze
society-litteratuur, zoo dikwijls na het jaar zestig heeft herhaald? Zij is niet enkel
pikant, zij is hier en daar reeds zoo ‘pétillant’ als hij het in zijn ‘Ideën,’ maar vooral
in zijn ‘Millioenenstudiën’ en in zijn ‘Specialiteiten’ heeft willen zijn. Ondanks zijn
uitgesproken toeleg tot degelijkheid en zelfs diepzinnigheid, zijn deze kleine bijdragen
van den jongen auteur bedoeld als amusementslektuur; en tevens geslaagd omdat hij
zijn vroegere klachten en verwenschingen intusschen heeft leeren uitspreken in den
vorm der boutade; zijn wedervaren met de onwelkome bezoekers, zijn mislukte
conversatie, zijn tegenspoeden als ‘spreker’ - al deze kleine teleurstellingen en
vervelingen exploiteert hij als stof tot vermaak voor den lezer...... De levendigheid
van deze fragmenten is in 't bijzonder te danken aan hun dialogisch karakter: het is
alles relaas van, mislukte of geslaagde conversatie in den vorm eener tweespraak
met den lezer van zijn praatbrief; en dit niet enkel omdat het bij voorkeur de dialogisch
behandelde partijen geweest mogen zijn, die Huet eruit heeft gelicht, maar omdat
Dekkers denkvorm dialogisch van aard is. Herinner u zijn ‘Jongelingsdroomen’ wier
lange monoloog reeds deze eigenaardigheid vertoont; hoe hij daarin, het oneens zijnd
met een stelling van Montesquieu, er zich niet mee vergenoegt haar te bestrijden,
maar haar te baat neemt om er den auteur-zelven over aan te spreken, over uit te
dagen: ‘Wat bedoelt gij, Montesquieu......?’ Hij beseft reeds zoo duidelijk dat wat
van huis uit zijn eigenaardigheid is als denker intusschen door
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voortdurende oefening zijn verdienste is geworden als schrijver, hoe hij zijn aanleg
bezig is tot een talent op te werken, dat hij juist dezen kant van zijn litteraire
persoonlijkheid naar voren keert nu hij zich aan den haarlemschen keurmeester op
zijn best wil vertoonen...... ‘'t Is heel wel mogelijk’ aldus schertst hij tegen den vriend,
die zijn veronderstelde gastheer is, ‘'t is heel wel mogelijk, dat gij mij spoedig het
verblijf ten uwent opzegt’ - wegens zijn altruistische excentriciteiten namelijk, - die
hij den deftigen haarlemschen uitgever weldra in werkelijkheid niet besparen zou......
‘Want kibbelen zouden wij - daarover zal ik u een verhaaltje schrijven voor de
vuist’...... De ‘vriend zijner jeugd’ kon het eerste vermoeden; wat Dekker hem in
zijn nieuwe kwaliteit van zijn debuut voorbereidend schrijver voor nieuws wil toonen,
is hoe vaardig hij een dialoogje uit den mouw kan schudden. Het is een phantasietje:
de boezemvrienden Damon en Pythias, die na hun terugkeer van het schavot waar
zij zich voor elkander hebben willen opofferen, heftige oneenigheid krijgen over een
beuzeling en als vijanden scheiden; natuurlijk heel onbeteekenend van inhoud en
zelfs vrij kinderachtig van voorstelling door de banale transponeering van deze
legendarische figuren in een moderne omgeving - voorteeken van zijn latere
bewondering voor het ‘moiré’ in Vosmaers ‘Londinias’ - maar toch hoe rap en knap
ineengezet!...... In dit luchtige genre der woordschermutselingen blijkt hij zich sedert
zijn créatie van ‘Frans’ uit ‘de Eerlooze’ zoozeer bekwaamd te hebben, althans
zooveel bekwamer te zijn geworden dat hij geen nieuwe vorderingen behoeft te
maken om den lichten en veerkrachtigen multatuliaanschen dialoog te bereiken. Hij
laat in deze twistgesprekken de echo hooren der praktijk van zijn eigen nerveuze
conversatie, maar voorzoover hij ze heeft ontleend aan zijn boeken is het ongetwijfeld
aan de moderne fransche comedie. Zijn dialoog herinnert door haar snelle beweging
eenigszins aan die van Beaumarchais; onder de in zwang zijnde gelijktijdige
romantische schrijvers in 't bijzonder aan die van Dumas, met wien hij zich zoo
vertrouwd toont, dat hij hem reeds in ‘de Eerlooze’ door ‘Frans’ laat persifleeren.
Men mag hier waarschijnlijk niet van navolging spreken, hoogstens van aangemoedigd
worden door geestverwantschap; evenals hij in algemeener zin aanknoopte bij den
anderen populairen romantikus, Eugène Sue, zoo deed hy het niet onwaarschijnlijk
voor dezen bijzonderen prozavorm bij Dumas. Zijn ingenomenheid met, zijn voorkeur
voor dezen franschen dialoog is zoo sterk en natuurlijk, dat hij hier reeds de voorproef
levert voor zijn latere eigenaardigheid van zijn hollandschen tekst ermee te
doorspekken. Zoo ver is tevens zijn deugd in het genre van gedialogi-
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seerde scherts reeds ontwikkeld, dat zij hare gebreken indien al niet vertoont dan
toch duidelijk aankondigt. Hij mist de fransche kwaliteit van de pointe op tijd los te
laten; hij schijnt er minder op bedacht u te verrassen door de ontknooping dan door
zijn virtuositeit haar uit te stellen; hij dreigt nu reeds vermoeiend te worden van
vermakelijkheid.
*
Zijn voorkeur voor den dialogischen vorm houdt nauw verband met zijn aanleg en
neiging tot conversatie, die op hunne beurt de uiting zijn van zijn belangstelling voor
menschen; hij behoort tot de schrijvers in wier stijl men den gezelschapsmensch,
den conversabelen genoot kan herkennen. Over 't algemeen zijn onze letterkundigen
- althans vóór de Nieuwe-Gidsperiode - allerminst ongezellig in hun openbaar
optreden. De vóórperiode onzer romantiek is weinig romantisch voorzoover zij
nauwelijks individualistisch is; als navolging ontbeert zij elke oorspronkelijkheid en
toont voornamelijk in haar hanteering van den historischen roman de oppervlakkige
zelfstandigheid van het zich met soberheid en keuze aanpassen aan een litteraire
mode. Onze dichters houden de lyriek op een droogje en onze prozaschrijvers,
voorzoover zij het wagen persoonlijk te zijn, geven zich zichtbare moeite niet
eenzelvig of onbescheiden te worden en onderhoudend te blijven. Zij zorgen nauwe
voeling te houden met hunne medemenschen en plegen ertegen te waken zichzelve
zoo uitsluitend in oogenschouw te nemen, dat zij gevaar loopen hun publiek uit het
oog te verliezen; weten zij hunne lezers niet te boeien door de mededeeling der
resultaten van hun meer toevalligen dan gebruikelijken zelfinkeer dan is het veeleer
door de onbeduidendheid dan door de geheimzinnigheid of ongewikkeldheid hunner
intieme vondsten. In onze litteratuur, ook waar zij komt onder den invloed der
engelsche romantiek, blijft voorshands de invloed der fransche achttiende-eeuwsche
société-belletrie doorwerken, wier voorschrift van in elk geval ‘aimable’ te zijn, zelfs
de individualistische eigengerechtigheden der ‘Jeune-France’ zooal niet voortdurend
binnen der perken der welvoegelijkheid en begrijpelijkheid houdt dan toch ze er
spoedig binnen terugbrengt. Onze litteratuur blijft in den toon onzer ‘beste kringen’
die de oude côteriën zijn en, langer dan de fransche zelve, de tradities van den
vóór-revolutionairen tijd handhaven; onze Restauratie is zonder ‘ultra's’ van welke
gading ook. Jakob van Lennep, de populairste vertegenwoordiger van onze
namaak-romantiek is bij alles wat hij ook aan de gelijktijdige fransche romantici
ontleent, naar den geest veeleer een leerling van Voltaire dan een navolger van
Rouseau...... Proza zoowel als poëzie be-
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houden ten onzent hun sociabel karakter, omdat zij voorzoover niet door dominees
beoefend, toch in hunne algemeenheid door het predikantendom, dat zich naar de
‘beste kringen’ richt, beheerscht worden. De godsdienstoefening biedt de algemeenste
en tevens veelzijdigste gelegenheid tot kunstgenot en de preek blijft de grondvorm
onze literatuur zoolang de predikant zich handhaaft als algemeenste instandhouder
onzer beschaving en als overvloedigste leverancier van onze boekenmarkt; zij kan
het te beter zijn omdat zij tevens een der meest rekbare vormen is der litteraire kunst,
en de abstrakte verhandeling zoowel als de lyrische ontboezeming in haar een
onderkomen kan vinden; tegen te eenzame afdwalingen naar de zijde der dorre
didaktiek zoowel als tegen te wilde uitspattingen in de richting der romantiek evenwel,
wordt haar auteur zooal niet behoed dan toch bedwongen door de verplichting van,
na haar schrijver te zijn geweest, haar uitspreker of zelfs, door haar mogelijk
dramatischen inhoud, haar akteur te worden. De predikanten-auteurs van Koetsveld,
Hazebroek en Beets toonen zich als schrijvers in hoogere mate sprekers dan de veel
meer theologische juffrouw Toussaint. Een prater is blijkbaar ook een der meest
belangrijke en minst populaire jonge schrijvers, Potgieter: den lezer door levendigheid
wakker en opmerkzaam trachtend te houden, zijn belangstelling prikkelend door
pikante voorstelling, de afdwaling van zijn aandacht voorkomend door ongewone
wendingen, door de vondsten van zijn vernuft en de verrassingen van zijn phantasie,
door dramatizeering van de om hare aantrekkelijkheid gekozen stof - zoo als hij het
in zijn conversatie placht te doen. Hij heeft met Dekker gemeen dat er weinig
onderscheid is tusschen zijn spreek- en zijn schrijftaal; hoe weinig gemeenschappelijks
hebben overigens hunne stijlen. Zoo kunstig geschreven die van den een is, zoo
natuurlijk gesproken klinkt die van den ander; zoo moeilijk die van Potgieter is te
lezen, zoo gemakkelijk spreekt die van Dekker aan. Sprak Potgieter zóó als hij zich
had geoefend te schrijven, Dekker schreef zoo als hij half onbewust had geleerd te
spreken; beiden schreven zij ongemeen levendig, ‘levend hollandsch’ schreef hij
alléén.
Dekker, in onderscheid met de genoemde leeken onder onze oudere romantici,
met wie hij een geestelijk-eenzame, tot zelfstandigheid voorbestemmende jeugd
gemeen had, werd door de omstandigheden van zijn verder leven zoo niet verhinderd
dan toch belemmerd in 't openbaar als schrijver op te treden, vóór hij zich als prater
daartoe veelzijdig had bekwaamd. Hij mag zich, evenals zij, van jongsaf aan hebben
voorbereid op het auteurschap en zich nog in zijn eerste indische jaren hebben
geoefend om te voldoen aan de eischen van
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het hollandsche publiek, hij geraakt daar in verloop van tijd al verder van gescheiden
en al meer van vervreemd - zoozeer dat wij hem nu poolshoogte zien halen bij den
haarlemschen uitgever omtrent den smaak zijner eventueele lezers. Hij is er niet toe
gekomen zijn eerste dichtproeven onder dak te brengen in een of andere vaderlandsche
muzenalmanak - weerhouden misschien door zijn hoogere eerzucht zoowel als door
zijn wankel zelfvertrouwen. Hij wordt erdoor gespeend van openbaar succes, hij
wordt er door behoed tegen een te gemakkelijk verkregen openbaar succes dat hem
een voortijdig, zijn verdere ontwikkeling belemmerend ‘geestelijk overwicht’ zou
hebben verschaft; hij wordt erdoor verhinderd zijn uitingswijze te fixeeren nog vóór
hij zich een persoonlijker stijl heeft gevormd, het gemakkelijke spoor der navolging
te blijven houden in plaats van zijn krachten te verdubbelen door het zoeken van een
eigen weg: zóó had het kunnen worden wanneer hij voor zijn begeerte naar toejuiching
voldoening had gevonden door het publiceeren van ‘de Eerlooze’. Moeilijk te behalen
zullen zijn successen in de kleine indische kringen evenmin geweest zijn: men was
er zoo weinig gewend; maar juist omdat hij hun oordeel als zoo weinig bevoegd
erkende, kon het hem zoo weinig imponeeren, liet het hem zoo onvoldaan in wat hij
bereikt had en zoo onbelemmerd in zijn verdere ontwikkeling, onder invloed in het
bijzonder van de nieuwere fransche romantiek. Wat zijn verschillende publiekjes
aan oordeel misten, won zijn onbestuurd talent aan soepelheid; hij oefent zich zonder
eenig vooropgezet aesthetisch doel, zonder eenig bindend program, zoo niet in 't
wilde weg dan toch niet erger gebonden dan door de veranderlijke opgave een zich
wijzigende kleine omgeving te boeien. Hij mist hier in de Oost de grootere, meer
ontwikkelde en kritisch gestemde litteraire omgeving die, zijn smaak beschavende,
hem de hare zou hebben opgedrongen; hij vindt hier althans - en speciaal te Menado
- een klein publiek welks smaak hijzelf kan trachten te vormen en waarop hij de zijne
kan oefenen...... Oefende hij zich nog wel expres zooals vroeger door het schrijven
van literair-bedoelde opstellen; is hij in dezen ouderwetschen trant nog voortgegaan
met het ‘schrijven voor zichzelven?’ Na Poerwakarta waar zijn drukke
ambtsbezigheden hem erin verhinderden, zooals wij uit een zijner eerste
verlovingsbrieven vernamen, heeft hij blijkbaar deze methode zoo niet geheel
prijsgegeven dan toch minder ijverig toegepast; blijvende, hem zelven bevredigende
resultaten heeft zij in elk geval zoo weinig opgeleverd dat er niets van is overgebleven.
Het strookte niet met zijn expansieve natuur om voor zichzelven alleen uiting te
geven aan zijn innerlijk leven; en sedert zijn huwelijk had
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hij in Tine een even beschaafd als welwillend publiek, waartegenover hij zich kon
‘épancheeren’: in later dagen, wanneer hij auteur wil zijn, ontvliedt hij haar gezelschap
om het te kunnen wezen. Blijkens zijn mededeelingen aan Kruseman nam hij zoo
nu en dan nog wel een aanloop tot expresse oefening maar bleef er weldra in steken
uit gebrek aan een betrouwbaren maatstaf van beoordeeling. ‘Mijn eigen oordeel tel
ik in 't geheel niet’: hij is naarmate hij zelfstandiger werd, onzekerder geworden:
‘evenals ik soms mijn werk “mooi” vind, heb ik andere oogenblikken van zoodanige
minachting er voor dat ik mij haast het te parodieeren;’ hij is al te kritisch en
‘observeert anderen’ die het te weinig blijken...... Zijn eigenlijke, zijn beste oefening
is de nauwelijks bedoelde en half onbewuste: door lezen en spreken. Door zijn vrije
lektuur stapelt zijn vlugge geest zich een ideeënschat op, waarvoor zijn behaagzuchtige
mededeelzaamheid geen uitweg weet; hij is ‘zwanger van denkbeelden’ en koestert
het ‘vaste voornemen te spreken tot het volk’; de conversatie is zijn veiligheidsklep,
zij vormt hem tot de scherpzinnige zoowel als amusante redeneerder, die ten aanhoore
van zijn stroevere partners zich zelven desnoods de repliek geeft; die de verrassende
vondsten van zijn gevoel en phantasie bij gebrek aan volgzaam begrip van zijn
auditorium, leert voor zichzelven uit te spreken. - Conversatie alweer was zijn
correspondentie: ongedwongen ontboezemingen, vrije uitstortingen van wat hem het
intiemst had getroffen en het felst interesseerde aan het adres of eigenlijk aan het oor
van een zijner vertrouwden; opstellen waarin hij schrijvend sprak, ‘brieven’ die,
zooals hij aan zijn broeder, den dominee zegt, ‘een surrogaat daarstellen voor het
door afstand onmogelijk gezellig mondeling onderhoud.’ Indië heeft Dekker tot een
goed schrijver gemaakt omdat het hem belemmerde op andere en noodzaakte op
deze wijze schrijver te zijn: spreker tot afwezigen zooals hij het was tot aanwezigen;
de ‘praatbrief’ is de elementaire vorm van het multatuliaansche proza. ‘Wat ik zóó
tot u zeg, kunt ge dat laten drukken met kans op debiet?’ is de beteekenis van zijn
informatie aan den hollandschen uitgever. Heeft hij zelf een duidelijk inzicht in de
beteekenis van zijn stukjes, in het persoonlijk karakter van dit lichte en rappe proza?
Zoo weinig, dat hij evenzeer als de hollandsche vriend - zij het dan om gedeeltelijk
andere redenen - het zwaarwichtig-‘weinerliche’, geïmiteerde drama zijn beste
aanbeveling rekent en het stelt boven dit weinig belangrijke weliswaar, maar frissche,
natuurlijke en reeds eigene proza...... Hij bekwaamt zich voor het auteurschap het
best juist daar waar hij er zich het minst expres voor oefent; het allerminst door de
methode van verzenmaken
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waaraan hij in zijn eersten indischen tijd zoo druk heeft geofferd; hij mag er ook nu,
nadat hij zich in een halve afzondering heeft teruggetrokken, blijkens zijn schrijven
aan Kruseman, zoo nu en dan een op stapel zetten, zij komen blijkbaar niet van de
helling; geen enkele van de gedichten, die hij in zijn latere werken, speciaal in den
‘Havelaar’, heeft ingelascht, dateert uit dezen tijd. Zij juist, waar hij zichzelf trachtte
te zijn en van zijn vrijheid profiteerde voor de vorming van een persoonlijke stijl,
legden hem het hinderlijkste keurslijf aan en bonden hem het engst aan overgeleverde
vormen. Hij drilt zijn talent niet systematischer dan door de vrije dressuur van zijn
lezen en spreken; en waar hij door gedichten den smaak van zijn publiek naar zijn
eigene heeft trachten te vormen, daar zal het, mogen we veronderstellen, wel het
veelvuldigst door die van anderen zijn geweest. Ook op dit, het verst van zijn vrije
conversatie verwijderde terrein, sprak hij uit wat hij had gelezen: hij trad op als
voordrager. Van zijn repertoire kennen wij met voldoende zekerheid, de ‘Jamben’;
waar zou hij in Holland de kringen gevonden hebben, zoo niet aesthetisch genoeg
ontwikkeld, dan toch van een, ook litteraire, verdraagzaamheid groot genoeg om van
den ‘poète d'images décolletées’ en ‘d'une magnifique rudesse’, al konden zij dezen
misschien niet voldoende waardeeren, althans den geestdriftigen vertolker toe te
juichen? Er was ook hier van werkelijke bewondering of zelfs maar waardeering
waarschijnlijk slechts sprake bij zeer enkelen buiten Dekker zelf: hij bespotte later
zijn auditorium door de herinnering aan het compliment, dat het deze werken waren
die hij ‘zoo lief’ reciteerde; het zal misschien in de eerste plaats zijn goede wil om
het aangenaam bezig te houden hebben gewaardeerd en wat het toejuichte mag
voornamelijk de bewondering van den voordrager zijn geweest. Maar men liet hem
in elk geval begaan: hier waren litteraire veeten noch politieke geschillen; men
moedigde hem zelfs aan bij zijn vrije oefeningen en liet overigens het trompetgeschal
van zulke strijdhaftige lektuur niet onaangenaam beziggehouden over zich heen gaan.
Het feestelijke Menado was ook voor den litterairen Dekker een abbaye de Thélème:
‘Fais ce que veux’. Alle genres waren hier goed behalve het vervelende: men was
er waarschijnlijk eenigszins verlekkerd op nog meer dan verdraagzaam voor alles
wat pikant en gepeperd was; en men deelde er althans ten volle zijn smaak voor ‘de
opgewondenheid, die alles op 't gebied der Aesthetiek leven geeft.’ - De eerste eisch
der Romantiek: vrijheid, is hier ten volle voor hem in vervulling gegaan, hij heeft
zijn romantischen aanleg naar alle zijden van zijn voorkeur kunnen ontwikkelen,
ongehinderd niet alleen maar aangemoedigd door zijn kleine publiek.
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Hij vond hier gelegenheid los te komen, zonder dat iemand hem in iets beperkte, los
te komen ook uit zijn vroegere stijlhulsels; en aansporing zich een eigen spreekstijl
te vormen vóór hij zich in een schrijfstijl had ingesponnen.
*
Maar Dekker is hier nog iets anders dan gezelschapsmensch en amuseur van zijn
publiek; ambtshalve niet alleen maar door zijn neigingen van verlicht heerscher
gedraagt hij zich als zijn bestuurder en zijn opvoeder. In zijn brief aan Kruseman
mag hij den pikanten causeur uithangen, in dien aan zijn broeder, den dominee, toont
hij zich, hoezeer dan zonder zwaarwichtigheid, de degelijke magistraat, de praktische
paedagoog, die zijn volkje tot grooter levensernst wil bekeeren en die in zijn ongeduld
in dit opzicht iets te bereiken, zijn doel door overhaasting blijkt voorbij te zijn
geschoten. ‘Opvoeding en volksbestuur zijn de eenige vakken waarvoor ik aanleg
heb:’ tot het vermaken niet zoozeer dan wel tot het verlichten en verbeteren van
kleine en groote menschen voelt hij zich bekwaam en geroepen. En hier te Menado,
als hooger ambtenaar, is hij voor 't eerst in de gelegenheid op breeder schaal zijn
roeping te volgen en zijn bekwaamheid te beproeven en te vergrooten; zijn positie
van ‘zoowat de eerste’ te zijn, beteekent, dat hij veeleer als toonaangevend leider
dan ondergeschikt bureaukraat fungeert. ‘Mijn positie hier,’ schrijft hij aan zijn
broeder, ‘liet mij niet toe mij te veel (aan de feestelijkheden) te onttrekken, daar het
behouden der harmonie op zulk een groot schip als een buitenpost een bepaalde pligt
is’: zijn positie als die van de rechter- en aldus penvoerende hand en als
plaatsvervanger van den ongehuwden resident is die van scheepsgezagvoerder in
den trant van zijn vader; hij is behalve uitvoerder of liever, naar eigen inzicht toepasser
der algemeene wetten en verordeningen, waker over de zeden op de wijze van zijn
broeder; hij heeft charge d'âmes zooals beiden. Inderdaad, terwijl hij den weinig
autoritairen resident schijnt te vervangen veeleer dan te dienen, blijkt hij den predikant
van Menado in diens herderlijke funkties te verdringen: hij, Dekker, is het, die,
wanneer zij hem, den ‘opvoeder’, niet langer behagen of vermaken, de wufte zeden
op eigen gelegenheid tracht te versoberen en die, gelukt hem dit niet snel genoeg,
den ‘millitairen commandant, een beste ontwikkelde jongen, aanspoort’, om zijn
proeve van inwendige zending voort te zetten - met voorbijgang blijkbaar van den
officieelen zieleherder...... Door zijn paedagogische en moralistische bedrijvigheid
staat hij, wat de voorwaarden voor zijn vorming als auteur betreft, den predikanten
in 't vaderland nader dan de leeken, niet enkel omdat hij
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zich als prater voor het schrijven bekwaamt, maar bovendien als spreker den dominee
uithangt - minus de theologie, zoo niet tegen hun theologie in. Dit was een gemis
dat enkel tot gewin kon strekken aan zijn litteraire vorming, voorzoover het hem
behoedde voor het gevaar van in de kerkelijke rhetorica te vervallen. Zijn wereldsch
zendelingschap in déze omgeving, de praktijk van zijn eigenlievende
menschlievendheid op dit publiek uitgeoefend, is bij uitnemendheid geschikt hem
radikaler dan wat ook, van alle rethorica vrij te maken - al gelukt het haar niet hem
geheel van de sentimenteelte te ontslaan. Het is hem ernst geweest, het zal hem ernst
blijven met zijn voornemen: ‘een gelukkig volk te scheppen’; het valt hem even
moeilijk onwetendheid als ongeluk om zich heen te dulden; hij wil niet enkel
vermaken. Hij wenscht althans na vermaakt te hebben, te verlichten en te verbeteren;
hij legt er zich op toe in deze richting iets te bereiken, met ijver, met overijver zelfs.
En ook dit stempelt hem tot ‘verlicht despoot’, dat hij vol nieuwe denkbeelden steekt,
vol excentrieke inzichten zelfs en paradoxale opvattingen. Zijn taak wordt hem
vergemakkelijkt door de tolerantie van zijn publiek; hij ziet zich niet als de
hollandsche dominees in zijn leiderschap beperkt door angstige gematigdheid of
belemmerd door taaie sleur; zijn luidjes hebben geen of minder en zoo andere dan
toch meegaander vooroordeelen. Maar mogen zij aan zijn propaganda minder
weerstand bieden, zij komen haar door hunne belangstelling ook weinig tegemoet:
hunne verdraagzaamheid in deze materie, die buiten de zaken der ouderen en buiten
de vermaken der jongeren om gaat, is vriendelijke onverschilligheid. Hij moet hun
belangstelling wekken en prikkelen door het nieuwe dat hij hun als inzicht duidelijk
en het andere dat hij als daad aannemelijk of begeerlijk wenscht te maken, op nieuwe,
onverwachte, oorspronkelijke wijze voor te dragen en toe te lichten: hij is dikwijls
in zijn denkbeelden en in hunne voorstelling excentriek en paradoxaal niet enkel
door zijn romaneske neigingen en zijn tijdelijken overdaad van intellektueele kracht,
hij is het tevens uit noodzaak om ter wille van een praktisch effekt zijn hoorders te
boeien en hun eenigszins laksche intelligentie te prikkelen. Zij laten hem praten: het
effect, dat hij bereikt is gewoonlijk gering en loont in intellektueel of moreel opzicht
de moeite niet, die de ‘smartman’ en zijn collega's hem bezorgen; zij laten hem
praten: zij laten hem vrij als bij zijn belletristische experimenten, en mag hij als
docent niets bereiken, zijn litteraire winst ligt ook hier in 't beproeven. In sommige
gevallen evenwel kan hij zich niet met dit even onbewuste als indirecte resultaat
tevredenstellen of mag hij niet berusten in dit gebrek aan zichtbaar succes: kan hij
den ‘smartman laten
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liggen’, anderen moet hij tot prijs van nog grooter ‘vermoeienis’ desnoods trachten
op en voort te helpen...... ‘Opvoeding en volksbestuur’ voelt hij als zijn ware roeping,
leider te zijn van groote en kleine menschen of herder van kleine en groote kinderen.
Zijn huwelijk is nog altijd kinderloos en het zijn de groote met wie hij zich hier bij
voorkeur bezighoudt: de volwassen europeesche jeugd en de inboorlingen. Tegenover
dit meest ontvankelijke weliswaar maar minst ontwikkelde deel van zijn publiek
moet hij zorg dragen als moralist overtuigend te zijn en als didaktikus lichtbevattelijk
te blijven; mag hij zich niet laten verleiden te schitteren waar hij verlichten wil; moet
hij zijn luim beheerschen en in dienst stellen van zijn ernst, alle abstraktheid vermijden
zoowel als alle onnoodige versiering zijner uitleggingen en afleidende opschik zijner
opwekkingen; zijn phantasie dienstbaar maken aan de aanschouwelijkheid alleen;
hij moet zoo ‘direkt’ mogelijk zijn. Voert hem dit niet af van zijn romantiek naar het
realisme, evenals het om overeenkomstige redenen de hollandsche dominees heeft
belemmerd om van hun bijzonder realisme te komen tot romantiek? Inderdaad moet
hij hier zijn romantiek zoo niet prijsgeven, dan toch hare uitingen intoomen en
besnoeien tot een grens van soberheid en objektiviteit, waarbinnen zij, evenals de
buitenlandsche, de vernieuwer is van woord en beeld en een vorm van realisme zelf
tegenover de rethoriek van het classicisme...... De beste leerschool doorloopt zijn
eigen talent in dit opzicht door het intellektueele onderwijs en de moralistische
onderrichting, die hij ambtshalve en uit altruïstische neiging verstrekt aan de hoofden
der inboorlingen: de groote kinderen, die hij als leek opvoedt niet alleen maar als
vader toespreekt. Juist uit deze dagen van zijn praatbrief aan den heer Kruseman
dateert zijn ‘Publicatie’ aan de Hoofden van de Minahassa - de authentieke proef
hoe hij alvast gevolg geeft van zijn ‘vaste voornemen om te spreken tot het volk’.
Zij betreft een voorgenomen wijziging in de gedwongen rijstkultuur, waaromtrent
hij het ‘niet onnoodig rekent de hoofdpunten ten volle uit te leggen’ en
‘daarbij te voegen de vermaningen die een goed vader aan zijn kind geeft,
als het een nieuwe loopbaan intreedt. Ontvangt ze dus gelijk een
gehoorzaam kind ze ontvangt, wetende, dat ze komen van een vader, die
dat kind liefheeft’!
Deze geschreven toespraak voert ons door hare moralistische strekking en de
wijding van haar toon rechtstreeks tot de dominees terug; zij herinnert nog
onmiddellijker aan den Bijbel door den eenvoud van haar beelden en haar zuiver
pathos. En als blijk van wat Multatuli dankt aan de praktische beslommeringen van
Dekker als
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paedagoog en magistraat: zij kan gelden als het schema van zijn prachtige ‘Toespraak
tot de Hoofden van Lebak.’
*
Dekker heeft er zich niet mee tevredengesteld deze beide genres van spreken naast
elkander te beoefenen, hij heeft gepoogd zijn ernst en zijn luim met elkander te
verbinden, van elkander te doordringen. In deze deels ernstig bedoelde en doorgaand
in opgewekten toon geschreven stukjes toont hij er de proeven van; hij draagt daarin,
niet zooals voorheen in zijn brieven, met zware nadrukkelijkheid zijn grieven voor,
maar uit zijn onbevredigdheid als galgenhumor; zijn vroolijkheden zijn kritisch
gepeperd en hebben een satyrieken bijsmaak. Hij oefende er zich in, zijn amuseurschap
te enten op zijn apostolaat en zijn preken te kruiden met anekdotes. Hij kon het niet
altijd: in zijn ambtswaardigheid tegenover de inboorlingen moest hij vaderlijk-ernstig
blijven; hij kon het ten volle in de society van Menado tegenover wier vroolijkheid
hij, tegelijkertijd dat hij er zich bij aansloot, zijn waardigheid had op te houden. En
hij heeft daarvan naar hartelust gebruik gemaakt, meer waarschijnlijk ten profijte
van zijn eigen dan van hare vorming. Hij heeft niet enkel tot dat der inboorlingen,
hij heeft tevens ‘gesproken tot het volk’ zijner onbezorgde landgenooten, die hij zoo
dikwijls als een publiek van feestgenooten om zich verzameld zag. Als onderhoudende
ceremoniemeester staafde hij het best zijn ‘overwicht’ als gezagvoerder op het
gepavoiseerde ‘groote schip’ van zijn feestelijke buitenpost; hij preekte voor zijn
volkje met het beste effekt en de werkzaamste stichting door...... te toasten. En door
dezen hoogeren vorm van spreken, door deze feestelijke improvisaties heeft hij zijn
auteurschap het doeltreffendst voorbereid. Zie hem jaren later, wanneer hij aan Tine
een denkbeeld wil geven van het origineele karakter van den ‘Havelaar’, telkens
weer tevergeefs zoeken naar een beeld, eene analogie; eindelijk vindt hij het:
‘...Ik heb talent, ik heb het heel goed gezien. Al kan niemand leven van
letterkunde in Holland, mij zullen ze koopen en lezen, evengoed als ieder
luisterde als ik een toast gaf. Daar heb je 't. Mijn boek gelijkt op mijn
toasten. Humor, gevoel, scherpte alles dooreen, men weet niet of men
schreien of lagchen moet. En het begin is zóó flauw, zóó droomerig dat
men op eenmaal schrikt als de schrijver uit den hoek komt. Maar dit begin
is niet onnoodig, dat moet zóó, 't is één geheel...’
En in denzelfden brief - van 19 Oct. '59 -;
‘... Eigenlijk doe ik verkeerd je zooveel over dat ding te spreken, want
daar het begin zóó flauw is zal je zeggen: is dát het nu? Maar het moet
zoo wezen, geloof me, net als mijn toasten die gingen ook in eens over
van flauwheid in scherpte en gevoel...’
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Niet enkel een episode van den ‘Havelaar’ is een uitgewerkte vroegere zedepreek het boek in zijn geheel blijkt gecomponeerd naar het schema van zijn toasten. Half
onbewust heeft hij zich op zijn feestpubliek geoefend in de kunst van behagen en
beheerschen, die hij later bewust toepast wanneer hij in zijn eerste oorspronkelijke
werk gaat ‘spreken tot het volk’ van Nederland. Waar heeft hij het beter, waar heeft
hij het anders kunnen doen dan hier te Menado; waar vond hij daarvóór op zijn
eenzame standplaatsen of daarna gedurende zijn verloftijd en zijn zwerversperiode
na ‘Lebak’ zulk een feestelijke schaar? Hier heeft hij de feestelijkheid gevonden, die
zijn gemoed verruimde en zijn geest verhelderde en de feestelijkheden, die zijn
sprekersgaven ontbolsterden en ontwikkelden tot zijn schrijftalent. Zijn ernst is er
gezuiverd en veredeld tot pathos en de ‘opgewondenheid’ van zijn luim heeft er zijn
proza doen mousseeren, heeft het licht en luchtig, pikant en ‘pétillant’ gemaakt; de
groningsche professor Tellegen sprak later van zijn ‘champagnestijl’ als wist hij
waarmee het multatuliaansche proza gedoopt was...... Dekker mag tenslotte ‘een
barrière’ hebben gesteld, ‘tusschen zijn denken en haar dansen’, ‘de kleine voetjees’
der vroolijke vrouwtjes van Menado zijn blijven dansen in zijn denken.
*
Toen hij ‘de Eerlooze’ onder den nieuwen titel van ‘de Hemelbruid’ half November
'51 verzond was hij een maand te voren reeds tot ‘adsistent-resident, tevens magistraat
en kommandant der schutterij te Amboina’ bevorderd. Van zijn verblijf en lotgevallen
aldaar is weinig anders bekend dan dat hij er zijn reputatie van uitstekend ambtenaar
ophield. ‘Tengevolge van klimaat en omstandigheden voortdurend zeer zenuwachtig,’
zooals de uitgeefster der Brieven mededeelt, ontving hij reeds den 1sten Augustus
'52 een verlof van twee jaar tot herstel van gezondheid.
‘Hij reisde van Amboina over Batavia met de Harmonie, kapt. Bouma;
naar hij dikwijls zeide, het kleinste schip dat om de Kaap voer. Zijn vrouw
en hij waren de eenige passagiers. De eerste stuurman van dat vaartuig
was dikwijls dronken, en om den bejaarden kapitein de rust te gunnen die
deze volstrekt behoefde, hield Dek zelf menigmaal de wacht’...
Het was, vóór hij in het tweede ervan als de groote rustverstoorder optrad, een waardig
slot van het eerste deel zijner koloniale carrière, waarin hij ‘het behouden der
harmonie’ beschouwde als ‘een bepaalde pligt’. Evenals ‘op zulk een groot schip als
een buitenpost’ toonde hij zich in staat op dit kleine een leidende funktie te vervullen,
ook waar hij er niet officieel toe was aangesteld; te Menado was hij meer de
plaatsvervanger dan de ondergeschikte van den bejaar-

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

162
den Scherius geweest nadat hij tevoren te Poerwakarta de ver waarloosde dienstzaken
van den drankzuchtigen resident had beredderd. De ongeoefende jeugdige passagier,
die op den heenweg naar de Oost om zijn bravoure te toonen boven in de mast van
de ‘Dorothea’ was geklommen tot zoodanigen schrik en ergenis van zijn broer Jan,
dat deze het dek verliet, hij vervangt op de thuisreis den stuurman-zelven, die er zich
wegens onbetrouwbaarheid niet kan vertoonen; de kwajongen, die roekeloos zijn
eigen leven in de waagschaal stelde, staat nu op zijn hooge uitkijkpost om te waken
over dat van anderen.
(Aug. '22)
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IX. Dekkers verloftijd
A. Zijn karaktertype. Verhoogde ‘kwaliteit’ en invloed der vaderlandsche
omgeving. Het liberalisme.
Toen Dekker in het najaar van '52 als assistent-resident van Amboina verlof nam,
was zijn ambtelijke loopbaan zoo niet formeel dan toch feitelijk beëindigd. Weliswaar
zou hij nog drie-en-eenhalf jaar aan de koloniale regeering verbonden blijven, maar
deze diensttijd is voor hem enkel van beteekenis als voorbereiding en uitlokking van
de catastrophe, die alle banden tusschen hem en haar zou verbreken. Hij keert naar
den Oost terug en hervat zijn werkzaamheden als om te constateeren dat hij er niet
langer voor deugt; hij heeft niet de gelegenheid zich in zijn nieuwe betrekking in te
leven, hij gunt zich nauwelijks den tijd om zich huiselijk op zijn nieuwe standplaats
in te richten; na een maand is hij in een scherp conflikt gewikkeld, na ruim drie heeft
hij zijn eervol ontslag uit 's lands dienst gevraagd en gekregen. Zijn laatste
ambtsvervulling is een slot dat nauwelijks als een verlengstuk van zijn carrière kan
gelden; zij draagt veeleer het karakter van uitgangspunt der vervulling zijner roeping
dan van hervatting der reeds jarenlang opgeschorte uitoefening van zijn beroep.
Assistent-resident van Zuid-Bantam is hij geweest juist zoo en zoolang als
onvermijdelijk was om weldra ‘de Man van Lebak’ te worden. De voorafgaande
verloftijd doet zich voor, minder als een rustpauze in zijn koloniale beslommeringen
dan als de voorbereiding tot zijn plotseling breken met en zijn langdurige campagne
tegen het goevernement. ‘Lebak’ is voor hem slechts het incident geweest,
noodzakelijk om ‘zich zelf’ te kunnen zijn, de korte, heftige krisis, die ‘in 't midden
zijner jaren’ hem overvallend, de laatste verreweg belangrijkste helft er van opende.
*
Deze verlofjaren, waarvan hij zich zooveel had voorgesteld, zijn een teleurstelling
voor hem geworden. Zij brengen zelfs geen schijn van vervulling zijner ver-reikende
plannen; en voorzoover zij van eenig belang mogen geweest zijn voor zijn vorming
is het zeker niet ten opzichte van zijn oude aspiraties in de richting van het
auteurschap, laat staan van de napoleontische hervormingsplannen, waarin hij troost
heeft gezocht over wat zijn koloniale carrière hem onthield aan bevrediging van zijn
hoogere eerzucht. Groote successen heeft hij slechts behaald bij de uitvoering zijner
kleine plannen; de kinderen, de jonge meisjes, de oude vrouwtjes, die hij ontmoette,
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hebben niet over hem te klagen gehad; hij heeft ze vertroeteld, verrast en met
oostersche vrijgevigheid beschonken. Maar mocht hij aldus ‘den Rodolphe uithangen’
in aardigen trant en op breede schaal, dit neemt niet weg dat het eenige genre, waarin
hij slaagde uit te blinken, eenigszins onbeduidend was en zelfs kinderachtig. De
‘vaste’ belofte, die hij zichzelven kort te voren had gedaan, van ‘tot het volk te zullen
spreken’ vond in de conversatie met deze aantrekkelijke maar weinig belangrijke,
invloedlooze landgenooten een al te bescheiden inlossing. Er is geen enkel blijk of
aanwijzing, dat hij, zooals vroeger, ‘voor zich zelven geschreven’ heeft; voor anderen
heeft hij het zeker niet gedaan. Het ouderwetsche drama, tien jaar geleden te Padang
voltooid, pas herdoopt en kort voor zijn verlof aan Kruseman verzonden als proeve
van zijn verondersteld talent, als heraut van zijn voorgenomen litteraire daden, het
blijft zijn eenige aanspraak op de erkenning als ‘genie’, waarmee men te Menado
zoo gul is geweest en hier te lande zoo karig blijkt. Het wordt, nu het een eenling
blijft, die men overal als verstooteling bejegent, een zielig getuigenis van zijn
onmacht; van den uitgever brengt het hem niet meer dan een lauwe aanmoediging
in, van den theaterdirekteur, wien hij het aanbiedt, zelfs dat niet. ‘Misschien vraag
ik mijn stuk terug aan Peters, dan kan ik zien wat ik doe’, schrijft hij aan Tine. Of
hij het teruggevraagd of ongevraagd terugontvangen heeft - in elk geval, hij deed
verder niets. Kunst noch wetenschap hebben baat bij hem gevonden en evenmin
heeft hij waarschijnlijk baat bij hen gezocht. In den beginne hooren wij hem gewagen
van zeker ‘magnifiek plan’, dat zijn beslag zal krijgen wanneer zeker financieel
vooruitzicht zich mocht verwerkelijken: ‘om namelijk heel op mijn gemak Doctor
in de letteren en de regten te worden. Behalve dat zou het nog wel kunnen gebeuren
dat ik mij een tijdje bij een akademie liet inschrijven’... Intusschen, van alles wat
kon gebeuren, gebeurde er niets; het bleef bij plannenmakerij en bevliegingen. Al
spoedig gebeurde dat, waarmee hij geen rekening had gehouden, ofschoon hij er bij
het dure leven, dat hij aanvankelijk leidde, op had kunnen rekenen. Hoewel
betrekkelijk ruim van geldmiddelen voorzien, geraakte hij spoedig in financieele
moeilijkheden; en hij geraakte er niet meer uit; hij begint van nu af aan schulden te
maken die hij nimmer zal aflossen. Zijn leven zal voortaan zoo niet erdoor beheerscht
dan toch mede erdoor bestuurd worden en uit den gewenschten koers gebracht; het
begint reeds hier de hem kenmerkende lijn te volgen: financieele verplichtingen
aangaan en ze verzwarend door het geld, dat hij borgt, zoek te brengen aan de roulette;
ook in zooverre is ‘Lebak’ slechts een be-
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langrijk incident in zijn nieuwe loopbaan. Na een ruime verlenging van zijn verloftijd
slaagt hij er niet dan na veel spel en moeite in zich uit de financieele moeilijkheden,
waarin hij verstrikt was geraakt, los te wikkelen en naar Java terug te keeren. ‘Alles
misselijke teleurstelling’, heeft hij op de heenreis in zijn dagboek geschreven naar
aanleiding van zijn wedervaren op Sint-Helena, waar hij Longwood, het leege nest
van den bewonderden Keizer, in een toestand van verregaande verwaarloozing en
verval heeft gevonden; zijn eindoordeel over den verloftijd mag niet veel gunstiger
hebben geluid, toen hij ongeveer drie jaar later, in het najaar van '55 in den Oost
opnieuw voet aan wal zette.
*
Lag het aan hem of aan de ‘omstandigheden’ dat zoo niet het ‘genie’, waarop hij, zij
het dan eenigszins weifelend, aanspraak had gemaakt in zijn ‘Jongelingsdroomen’,
dan toch de bijzondere kwaliteiten die hij zich terecht had toegeschreven, voortgingen
zich zoo weinig te vertoonen, althans in de hoogere sfeer van het auteur- en
hervormerschap, waartoe hij zich door gaven en karakter voorbebestemd rekende?
De uiterlijke omstandigheden, waaronder hij in Holland aankwam en die hij er aantrof,
waren in 't algemeen zoo weinig ongunstig, dat men geneigd is de mislukking der
plannen, die hij kort te voren in zijn ‘praatbrieven’ aan Kruseman en aan zijn broeder
Pieter, met zooveel vastberadenheid had geopperd, toe te schrijven zoo niet aan hem
alleen dan toch aan hem voornamelijk; en zoo groot kan zijn tekort aan vertrouwen
in zijn gaven niet geworden zijn of wij moeten bij hem een gebrek aan sommige
karaktereigenschappen vermoeden, waardoor hij weerhouden werd zelfs een begin
van uitvoering te geven aan zijn stellige voornemens. Bij een normaal karakter,
schijnt het, zou er een minder groote disharmonie zijn ontstaan tusschen beloven,
ook zich zelf beloven, en houden; het zou de middelen zoo niet gevonden dan toch
gezocht hebben om te slagen of althans te pogen. Niemand meer dan hij zelf was
geneigd staande te houden, dat hij van den norm afweek; omstandiger dan in zijn
dagboek van Natal heeft hij in den ‘Max Havelaar’ trachten te preciseeren in welk
opzicht en in welke mate. ‘Langzaam en omzichtig’ beschrijft hij zich daar, ‘in 't
beoordeelen, hoewel dit niet zoo scheen aan wie hem zoo haastig zijn slotsommen
hoorde uiten’; - zijn scherp afkeurende oordeelen over de vaderlandsche instellingen
en toestanden, hoezeer zij dan nader ‘getoetst’ moesten worden, houdt hij dus in 't
algemeen voor welgegrond. ‘Traag als hij niet werd aangespoord door een prikkel
die voortkwam uit zijn eigen ziel, maar ijverig, vurig en doortastend
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waar dit wel het geval was’; - zijn heftige voornemens waren vrijwillig geuit en het
was evenmin door anderer wil, dat zij onuitgevoerd bleven. ‘Vol liefde voor waarheid
en recht, verwaarloosde hij menigmaal zijn eenvoudigste naastbijliggende
verplichtingen, om een onrecht te herstellen dat hooger en verder of dieper lag, en
dat door de vermoedelijk grootere inspanning van den strijd hem meer aanlokte’; ook na zijn ‘toetsing’, mag men aannemen, was de ligging van 't onrecht nog wel
zoodanig, waren de ‘bijstere achterlijkheden’ en de ‘barbaarschheden’ nog talrijk
genoeg om er, uit liefde voor waarheid en recht, over te ‘spreken tot het volk’, zooals
hij onmogelijk scheen te kunnen laten. ‘En toch stelde hij zijn grootst geluk in een
kalm, huiselijk, vergeten leven’: - zoo gedraagt hij zich, veeleer dan als iemand die
‘gloeit van onverzadelijke eerzucht’; het resultaat der verschillende afwijkingen van
den norm is, dat hij zich, ook tegen zijn eigen verwachting in, hollands-normaal van
bemoeienissen met de openbare zaak onthoudt... Naar aanleiding van den ‘Havelaar’
treedt reeds zijn opvatting aan het licht, dat zijn werk ‘gelijkt op niets’, wat slechts
een andere vorm is van zijn meening, dat hij-zelf gelijkt op niemand - tenzij dan op
Jean Jacques, die in 't zelfde geval verkeerde. Als een ‘zeldzaamheid’ schildert hij
zich af naar het innerlijk en zelfs naar het uiterlijk voorzoover het opmerkelijk is,
hoe weinig het doet vermoeden welke bijzondere gaven van ‘geest en hart’ eronder
verborgen liggen. Zijn litterair zelfportret is een inventaris van ongesorteerde
eigenaardigheden, zoo verschillend, dat hij ze in den vorm van tegenstellingen
voordraagt; een doolhof, waarin de verrassingen geen einde nemen en waaruit wij,
zonder het algemeene plan te hebben leeren kennen en zonder het eindpunt te hebben
bereikt - overstelpt door den ‘overmaat van rijkdom’ zijner ‘bouwstoffen van zoo
uiteenloopenden aard’ rekent hij zelf een ‘aanvulling’ gewenscht - terugkeeren, zijn
bewondering deelende maar vooral zijn verwondering. ‘Een vat vol tegenstrijdigheid’
is zijn samenvattend oordeel; ook tusschen denken en doen somtijds, mag het onze
voorloopig luiden.
Tot de ‘zeldzaamheden’ meende hij te behooren en niemand heeft hem deze
onderscheiding betwist. Maar er is meer gelijk dan eigen, ook in de karakters der
menschen; en een grondiger onderzoek dan waartoe hijzelf en zijn tijdgenooten de
middelen bezaten of gebruikten, heeft aangetoond of althans waarschijnlijk gemaakt,
dat Dekker, hoezeer bijzonder, vooral door zijn geestesgaven, toch niet curieuzer
was dan als een zeer opmerkelijke variëteit van een vrij algemeen verspreid
karaktertype; het heeft orde gesticht in den
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warwinkel van uiteenloopende bijzonderheden, samenhang gevonden tusschen het
schijnbaar ongelijksoortige, een schifting aangebracht tusschen de
algemeen-menschelijke eigenschappen en de persoonlijke eigenaardigheden waardoor
hij zich kenmerkt; het heeft hem zijn vaste plaats aangewezen in de systematiseering
der karakters. Het zou niet onwaarschijnlijk zijn spot hebben uitgelokt of zijn
teleurstelling gewekt, gerangschikt te worden onder een ‘dagelijkschen grondvorm’,
in spijt van zijn meening er ‘zeer ver’ van ‘af te wijken’; maar tot troost mocht het
hem hebben gestrekt - in de klassificatie van den groningschen hoogleeraar Heymans*),
die wij volgen - onder de tallooze ongenoemde soortgenooten, zijn ‘zeldzaamheid’
in zooverre erkend te zien, dat hij als specimen van hen allen wordt onderscheiden;
en tevens dat hij in de onmiddellijke nabijheid wordt geplaatst van Musset, den
tijdgenoot, dien hij nergens noemt, en van Lord Byron, dien hij genoeg bewonderde
om zijn werken een plaats te geven in zijn kleine bibliotheek. Dit gezelschap van
twee kunstbroeders - hijzelf noemt zich immers ‘dichter in den hoogsten zin van 't
woord’ - het wijst reeds op het bezit van elementaire karaktertrekken, die bij uitstek
kenmerkend zijn voor kunstenaars... De ‘emotionaliteit’ ten eerste: de
lichtgeroerdheid, waardoor zij zich kenmerken, de ‘vatbaarheid voor indrukken’ naar
Dekkers eigen formuleering, die zij in meer dan gemiddelde mate bezitten; het is de
eigenschap, die bij hem het sterkst uitkomt. In onderscheid met deze andere: van in
minder dan gemiddelde mate zich te onderscheiden door ‘activiteit’. ‘Traag’ hebben
wij hem zichzelven reeds hooren schatten, ‘wanneer hij niet werd aangespoord door
een prikkel die voortkwam uit eigen ziel’; de op hem uitgeoefende prikkels uit anderer
ziel, zoo mogen wij, ons van dezelfde terminologie bedienende, concludeeren, waren
weinig geeigend om hem in actie te brengen; de ‘tuchteloosheid’ waarop hij later
prat gaat, de eigenzinnigheid die hem wordt verweten, de ‘onbuigzaamheid’ die hij
reeds in zijn ‘Jongelingsdroomen’ als zijn bijzonder onderscheidingsteeken noemde
en als een belofte voor zijn groote toekomst waardeerde, zijn zoovele getuigenissen
van anderer geringe macht om hem tot activiteit te brengen. Maar daarnaast pleegt
hij den indruk te wekken van sterke daadkracht, rusteloozen ijver, taaie werkzaamheid
uit eigen aandrift; velen zijner tijdgenooten heeft hij een voorbeeld geschenen van
stoere energie en bij zijne aanhangers zijn reputatie gevestigd van rusteloos werker.
Intusschen heeft reeds de eerste zijner beoordeelaars die hem een

*) Zie ‘Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde’, Jrg. 51, Tweede Heft B, pag. 1241 e.v.
‘De Classifikatie der Karakters’, door Prof. G. Heymans.
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wetenschappelijken maatstaf aanlegde, zijn neef Swart Abrahamsz, gewezen op zijn
‘gebrek aan wilskracht’; en in zijn zelfportret vindt men allerlei trekken, die wijzen
op zijn voorkeur voor denken dat droomen moet heeten. Voorzoover hij deze
dadeloosheid uit eigen aandrang beperkte, was het door eene activiteit, die aan de
zwerflust van zijn geest geen afbreuk deed; hij hield volgens zijn eigen zeggen en
naar de verzekering zijner weduwe, van knutselwerk. Hij kon daarbij zoo pleizierig
denken, legt hij uit; het leidde, mag men aannemen, zijn aandacht te weinig af om
een beletsel te zijn voor zijn ‘peinzen’ en genoeg om haar aan den invloed van allerlei
uitwendige prikkels te onttrekken. Door deze trek herinnert hij aan Rousseau, die
trouwens de algemeene kenmerken van meer dan gemiddelde emotionaliteit en
minder dan gemiddelde activiteit met hem gemeen heeft. Zijn weifelen tusschen
Napoleon en Rousseau - in de ‘Jongelingsdroomen’ - staat in nauw verband met zijn
karakteraanleg, die hem eerder tot ‘denken’ dan tot ‘doen’ voorbestemt; hij vindt
daartusschen het compromis van het ‘willen’, dat hij gaat stellen boven het doen,
aan de vorming van een groot voornemen den prijs der voortreffelijkheid uitreikend
ten koste van het eerbetoon verschuldigd aan de verdienstelijkheid der uitvoering.
Zoo meent hij door fantazie aan te kunnen vullen wat er ontbreekt aan de kracht van
zijn willen en vindt hij gelegenheid voor zich zelven den Napoleon te spelen met de
middelen waarover hij met Rousseau beschikte. Aldus troost hij zich in deze door
zelfverheffing geïnspireerde zelfbeschouwing met de dadeloosheid, waartoe de
‘omstandigheden’ hem veroordeelen niet alleen, maar tevens bij voorbaat met die
welke zijn eigen tekortkomingen hem zullen opleggen. Tegenover de daad, die een
sterke en voortdurende wilskracht vergt, het willen den voorkeur gevend dat weinig
meer is dan phantastisch wenschen, verleent hij aan zijn gemis de beteekenis van
een bezit en maakt van zijn innerlijken zoowel als van zijn uiterlijken nood een
deugd... ‘Traag’ dus, ook naar eigen voorwaardelijke bekentenis, veeleer dan ‘actief’,
maakt hij nochtans den indruk van een bedrijvig mensch; en is het niet zelden. Want
ofschoon moeilijk tot daden overgaand en enkel onder de werking van hevige prikkels,
erlangen vele ervan een sterken invloed op hem door zijn meer dan gemiddelde
emotionaliteit; vooral die welke hem treffen in de gevoeligste plekken zijner natuur:
in zijn eerzucht en in zijn medelijdendheid. Waar zijn trots wordt gekwetst of zijn
meegevoel opgewekt met lijdende of verongelijkte wezens, daar schijnen de prikkels
‘voort te komen uit eigen ziel’, evenals waar zijne erotische neigingen in 't spel zijn;
en daar volgt niet zelden een reactie
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van werkzaamheid, te heftig om van langen duur te zijn en spoedig gevolgd door
een inzinking van volslagen inactiviteit; de actie is altijd onregelmatig omdat de
belangstelling, onder den invloed der levendige verbeelding bovendien gemakkelijk
in andere richtingen gaat zwerven en voor 't oogenblik, ook door geringer
vermoeiendheid, naar aantrekkelijker objecten afdwaalt...
Wij naderen hier het terrein van invloed eener derde elementaire
karaktereigenschap. De menschen met meer dan gemiddelde emotionaliteit en minder
dan gemiddelde activiteit, even als die van geheel of gedeeltelijk tegengestelden
aanleg, onderscheiden zich nog fundamenteel van elkander ten opzichte van den
meerderen of minderen invloed, die in 't verleden gevormde voorstellingen of
ondergane aandoeningen, in onderscheid van de actueele, op hen uitoefenen; men
kan ze in twee rubrieken verdeelen in verband met de kwestie of de nawerking van
vroegere ervaringen dan wel de direkte inwerking van oogenblikkelijke het sterkste
effekt bij hen teweegbrengt; of zij dus in meerdere of mindere mate in hun voelen
en handelen gedetermineerd worden door nieuwe indrukken dan wel door sommige
in 't bewustzijn achtergebleven of in het ‘onderbewustzijn’ verzonken, vroegere
zielstoestanden. Ook hier dient als richtsnoer voor de klassificatie de afwijking van
het gemiddelde; de menschen met z.g. overwegend ‘primaire funktie’, bij wie de
direkte indrukken de sterkste uitwerking hebben, wisselen gemakkelijker van
stemming, zijn labieler van zielsevenwicht dan degenen met overwegend ‘secundaire
funktie’, die door een zekeren ballast van opgestapelde, nawerkende ervaringen tegen
allerlei oogenblikkelijke storingen beveiligd zijn en bij wie door dit blijvende
tegenwicht der oude, de versche invloeden, indien al, dan toch geleidelijker hunne
uitwerking vertoonen. De eene soort van emotioneele niet-actieven, van
traag-handelende gevoelsmenschen, slaat in zijn stemmingen licht van het eene tot
het andere uiterste, van gedruktheid tot opgewektheid, van antipathie tot sympathie
over, terwijl bij de andere ééne stemming, gewoonlijk die van gedruktheid, de
overhand pleegt te houden. Deze laatsten, de ‘secundairen’, ook wel de
‘sentimenteelen’ genoemde zijn voortdurend bezig met uit de opgedane ervaringen
datgene te ziften wat bij hunne doorgaande stemming past, zij zijn veroordeeld zich
meer en meer te isoleeren ten einde pijnlijke disharmonieën te ontgaan en zich scherpe
teleurstellingen te besparen, zij trekken zich op zichzelf terug in bespiegeling en
zelfontleding. De ‘primairen’ of de ‘nerveuzen’, niet of in veel geringer mate oude
indrukken oppottend, onderscheiden zich van deze eenzelvigen door de tegengestelde
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eigenschappen; zijn niet als deze, beschroomd in hun optreden, bescheiden in hun
gedragingen, maar veeleer druk, prikkelbaar en zelfbewust; ‘spontaan’ in hunne
handelingen; gemakkelijk van inzicht of van voorliefde veranderend, tot handelen
komend, niet uit drukkend plichtsbesef zooals de anderen, maar onder invloed van
voorbijgaande sterke indrukken; noch bijzonder conscientieus, noch zeer punctueel
zooals de stipte en zwaartillende sentimenteelen; in stede van gesloten en in zichzelf
gekeerd als deze binnenvetters, vertrouwelijk en expansief; licht geneigd het met de
waarheid op een accoord te gooien; in verband met de zwerflust hunner gedachten
en gevoelens zoo verzot op reizen als de anderen hokvast zijn; speelzuchtig, geneigd
tot acteeren; voorbestemd tot neurasthenie zooals de sentimenteelen tot melancholie...
Behoeft men nog te vragen tot welke der twee uitersten van de emotioneele
niet-actieven Dekker gerekend moet worden en is er redelijke twijfel mogelijk aan
het antwoord dat prof. Heymans geeft? De ‘secundairen’ kenmerken zich door
eigenaardigheden, die Dekker voor 't meerendeel vreemd zijn gebleven of die hij
zich niet dan moeizaam en onvolkomen heeft aangewend. Niemand zal achter den
veranderlijken, expansieven, met zelfbewustheid optredenden, tot poseeren geneigden,
zich op zijn tuchteloosheid beroemenden, ‘kwikzilverachtigen’ stemmingsmensch
iemand zoeken, die met een zwaren ballast van onbewust nawerkende oude invloeden
in vaste richting door het leven trekt. Maar als hij aldus met juistheid is geklassificeerd
onder de ‘primairen’, boet hij dan, voorzoover hij er in zijn gevoelens en zijn
handelingen door is gedetermineerd, niet veel van zijn belangwekkendheid in? Enkel
in de mate waarin deze afhankelijk wordt gerekend van de geheimzinnigheid der
onoplosbaar geachte ‘tegenstrijdigheden’ zijner persoonlijkheid. Wat zijn figuur aan
eigen stuurvastheid mist, dat winnen de wisselende invloeden van tijd en plaats, die
hem in zijn belangrijke loopbaan her en der geslingerd hebben, aan
opmerkenswaardigheid. Bovendien omlijnen de genoemde karaktertrekken, die hij
met zoovele millioenen medeschepselen gemeen heeft, slechts bij benadering den
algemeenen omtrek van zijn wezen en manifesteeren zich enkel in samenwerking
met zijn zeer persoonlijke geestesgaven, die o.a. den sleutel bevatten van het raadsel,
hoe hij bij zoovelen den indruk heeft kunnen wekken door een onwrikbare energie
te worden gedreven en een consequente gedragslijn te volgen; en waarachter hij aldus
niet zelden, anders willende zijn dan hij was, voor zich zelven niet minder dan voor
anderen zijn ware karakter verbergt. - Dat hij met betrekking tot de besproken
elementaire eigenschappen ge-
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rekend moet worden tot zekere uitersten, is ten overvloede niet meer dan een vage
algemeenheid, waardoor onbeslist wordt gelaten hoe vèr hij in elk bijzonder opzicht
van de gemiddeldheid verwijderd is; die nog ruime speling laat aan de mogelijkheid,
dat hij er gedeeltelijk toe behoort en zelfs den twijfel niet opheft of hij door enkele
eigenaardigheden niet tot het tegenovergestelde uiterste nadert. De interessantste
onzekerheden van dezen aard betreffen zijn ‘overwegend primaire funktie’; hij
behoort blijkbaar tot de ‘nerveuzen’ en niet tot de ‘sentimenteelen’; maar niettemin
wekt hij, vooral in zijn jeugd, den indruk zeer sentimenteel te zijn. Is deze indruk
misschien valsch? Bij vroegere beschouwingen mochten wij er reeds op wijzen, hoe
verdacht deze branche zijner emotionaliteit niet zelden aandoet. En is de neiging tot
‘bespiegeling’ en tot ‘zelfanalyse’, die kenmerkend heet te zijn voor de ‘secundairen’,
hem vreemd? In zijn jonge en vooral gedurende zijn eerste indische jaren heeft hij
van voorkeur en zelfs van aanleg in deze richting talrijke blijken getoond, heeft hij
zich aan de hand van Larochefoucauld ijverig beziggehouden met pessimistische
zelfbespiegelingen en zich herhaaldelijk overgegeven aan de speciale liefhebberij
der ‘sentimenteelen’, van een ‘journal intime’ op te zetten. Maar, alweder, in het
bijhouden ervan is hij zeer tekort geschoten; en later, veel later, naar aanleiding der
openbaarmaking door Huet van het ‘dagboek’, te Menado door hem opgesteld, is
het geheele genre hem zoo antipathiek geworden, dat hij het verwerpt als beneden
de maat der menschen van beteekenis. Wijst dit erop dat hij in dit geval, evenals
misschien bij sommige zijner sentimenteele uitingen, meer een verleidelijke mode
heeft gevolgd dan uit oorspronkelijken aandrang dezen hem oneigenen koers heeft
ingeslagen? Of behoort hij tot diegenen - waaronder ook de hem door emotionaliteit
en niet-activiteit verwante Rousseau door prof. Heymans gerangschikt wordt - die
op lateren leeftijd een karakterverandering ondergaan; is veranderlijkheid zoozeer
het fond van zijn persoonlijkheid, dat dit fond zelf veranderlijk is? Des te interessanter
mag het dan zijn onder de bewegelijke oppervlakte van zijn wezen de diepere,
constante stroomingen te onderkennen, in de grillige arabesken van zijn spontaneïteit
zekere vaste richtlijnen zijner gevoelens en gedragingen bloot te leggen, onder de
nieuwe indrukken zijner wisselende omgevingen de determineerende nawerking van
sommige sterke invloeden zijner afkomst en zijner jeugd na te speuren; en tevens te
onderzoeken in hoeverre de herinneringen van het pas verlaten, haren invloed doen
gelden tegenover de versche indrukken van het nieuwbetreden milieu. -
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Blijft hij zich ten opzichte van de belangrijkste vaderlandsche aangelegenheden
voordoen als een buitenstaander, het is opmerkelijk dat hij ook in zijn overige
gedragingen althans in den eersten tijd voortdurend den Oosterling uithangt. Het
hollandsche milieu schijnt vooreerst geen vat op hem te krijgen ondanks zijn
‘primaire’ hoedanigheden; de omstandigheden schijnen hem nauwelijks te raken, de
menschen imponeeren hem niet. Hij weet zich in hevige mate de hooge oostersche
ambtenaar en wenscht, als altijd, zelf te imponeeren; rekent het zich zelfs verplicht
aan zijn gewichtige koloniale funktie: ‘hij wilde’, verhaalt zijn neef Swart Abrahamsz,
‘in het begin in allen ernst door Amsterdam rijden met een voorrijder, meenende dat
dit in zijn positie niet anders kon.’ De nawerking der oude, vaderlandsche indrukken
blijkt weliswaar zeer zwak te zijn, die van zijn oostersche omgeving toont zich
intusschen des te sterker. Of, misschien is het zóó: dat de herinnering aan zijn
vroegere, nederige positie in de stad der laatdunkende grachtbourgeoisie zijn ouden
wrok weer verlevendigt en hem prikkelt zijn veronderstelde maatschappelijke
meerderheid te gaan luchten. Maar ofschoon hij nimmer een hollandschen afkeer
van overdrevenheden heeft gekoesterd, hij laat er zich blijkbaar van weerhouden om
zich tegenover zijn traditioneele standsvijanden, die enkel door goedgesitueerde
deftigheid te imponeeren zijn, belachelijk te maken. Hij zoekt, en ook zonder te
zoeken vindt hij zijn voldoeningen in de richting van minderen weerstand; wij bezitten
uit dezen stillen tijd slechts een drietal brieven van hem en deze alle toonen hem ons
in gezelschap van zijn geliefkoosd publiek: van vrouwen en jongelingen; er is een
verslag uit Leiden van een studentenfeest, dat hij bijwoonde, een verhaal uit Voorburg
waarin hij zijn wedervaren opdischt als ontdekker van eene mystificatie naar
aanleiding eener huwelijksadvertentie van zijn vroegeren kennis uit Natal, den militair
van de Pool; en ten slotte een relaas van zijn avonturen en successen met en bij
duitsche en oostenrijksche vrouwen en meisjes als troostprijs ten deele voor zijn
tegenspoed bij een speelbank in Midden-Duitschland. Als altijd streeft hij naar het
bijzondere, nu in zijn vacantiestemming minder dan ooit het zonderlinge schuwend;
anti-bourgeois blijft hij - deze plooi is onuitwischbaar - de ingevingen van zijn
edelmoedigheid volgend en zich bezondigend aan de ‘uitspattingen van zijn hart’;
zoo hij de gewone burgermenschen met hunne vooroordeelen al niet met opzet uit
den weg gaat, hij zoekt ze evenmin en hij maakt het er zoo nu en dan naar, door hen
gemeden te worden. Vriend Kruseman, die natuurlijk een deftig man was - hoe kon
hij, als notabel ingezetene
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van Haarlem, nog wel in 't midden der vorige eeuw, anders wezen? - hij zal er
natuurlijk weinig mee ingenomen zijn geweest door Dekker te worden geprest hem
de behulpzame hand te bieden bij het vervoer van een dronkaard, die zij op de
wandeling ergens vonden liggen; evenmin als met de onderscheiding het jonge meisje
- een verwante van Tine - huisvesting te verleenen, dat Dekker had geschaakt en naar
Duitschland ging brengen om hare moeder murw te maken voor de toestemming tot
een huwelijk, waarvoor naar zijne opvatting geen voldoende reden tot weigering of
uitstel bestond. Zóó ‘primair’ was en bleef hij inderdaad waar het gold iets goeds of
aangenaams te doen, dat hij spontaan werd ten behoeve of op rekening ook van
anderen, op wie hij zijn ongeduld overplant en die hij meesleept in zijn
doorstastendheden. En wil opmerken, dat hij zich zoo oostersch of zoo
verlicht-despotisch aanstellend, zich hier vrijheden veroorlooft, waaraan hij zelfs in
den Oost niet durfde denken; hier tart hij de wettelijke autoriteit van ouders, terwijl
men hem in zijn ‘Memoriaal’ van Menado angstvallig ziet nagaan hoe de ‘adat’ luidt
in de huwelijksaangelegenheden van zekere inlanders, opdat hij er door zijn besluiten
niet tegen zondige... In den eersten tijd van zijn verblijf alhier, nadat de ambtelijke
zorgen achter den rug en de financieele nog eerst in aantocht zijn, vermaakt hij zich
als een verlofganger met de onstuimigheid van een vrijgelatene. Bij gebrek aan
wilskracht tot beter dingen, volgt hij zijn luimen van vrijgevigheid en edelmoedigheid
en onderscheidt zich door ridderlijk kattekwaad. Hij is nog niet onder den indruk
van de hollandsche omgeving en niet langer onder den direkten invloed der indische.
Van de oude tucht bevrijd en nog niet door nieuwe banden bekneld, laat hij zijn
neiging tot lanterfanten den vrijen loop en hangt tot verrassing of ergernis van den
ordentelijken burger den Rodolphe uit met oostersche nukken.
*
En daar bleef het bij. ‘Ik moet lucht geven aan een bij mij bestaand denkbeeld (dat
ik later als ik ginds kom, onpartijdig hoop te toetsen) dat men in Holland zoo magtig
ver achteruit is’, had hij een paar jaar tevoren in een niet-verzonden praatbrief aan
zijn broeder Pieter geschreven, ‘magtig ver’ dubbel onderstrepend. Het was toen
reeds drie jaar na '48 en de partij die hier te lande zoolang zich met de voorbereiding
van hare hervormingsplannen had moeten vergenoegen, was in volle actie om ze op
doortastende wijze ten uitvoer te leggen: - wát hij eigenlijk had aan te merken op
onze instellingen, waaróver het was dat hij zich, naar eigen verklaring, zoo ‘boos
maakte’, waaróm hij toornde over ‘den Augiasstal onzer
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ellendige wetgeving’, hij ging voort er niet over te reppen nu hij hier voor zijn
‘onpartijdige toetsing’ in de beste condities verkeerde. Zijn onstuimig voornemen
om ‘te spreken tot het volk’ bleef onuitgevoerd; zijn ‘verontwaardiging over het
geheel onzer instellingen’ sprakeloos en zijn pen, waarin hij haar voelde ‘trillen’, in
rust. - Dit is te opmerkelijker omdat alles er op scheen te worden gezet om hem uit
zijn tent te lokken; de ‘omstandigheden’ deden hun best om het ‘genie’ te wekken;
de gelegenheden om blijk te geven van zijn vermeenden aanleg tot ‘opvoeding en
volksbestuur’ werden hem, zoodra hij hier was aangekomen, als opgedrongen. En
‘het volk’, dat hij toe wilde spreken, begon nauwelijks ontwaakt, zelf reeds zijn stem
te doen hooren, om niet te zeggen: een keel op te zetten.
Het had totdusver de politiek, de aanvallen op, de verdediging van onze ‘achterlijke’
instellingen, langs of liever over zich heen laten gaan. De staatkunde placht behandeld
te worden als een particuliere aangelegenheid der hoogere standen, was nog zoo
weinig de ‘openbare zaak’, dat zij vóór '48 bijna uitsluitend door den koning en wie
hij tot zijn raadgevers en zaakwaarnemers uitverkoos, werd bedisseld, al werd zij
tijdens de verwikkelingen met België en in 't bijzonder na hun teleurstellenden afloop,
dan ook met stijgenden ijver en gloed door steeds meerderen der onderdanen
besproken. Toen de jonge Dekker in 't eind van het jaar '38 het land verliet, was dit
eerst recht begonnen en was men de liberale campagne gaan voorbereiden wier eerste
periode ongeveer afliep toen, hij, veertien jaar later, wegwijs geworden in de koloniale
aangelegenheden, maar wildvreemd gebleven in de praktijk der vaderlandsche, hier
als met een staand zeil binnenliep om poolshoogte te komen halen... De zware
schuldenlast, door de belgische troebelen achtergelaten, was het uitgangspunt der
oppositie geweest; zij vestigde tijdelijk de aandacht van alle belastingbetalers op de
ongeriefelijkheden der koninklijke autocratie, die er de aansprakelijkheid voor droeg.
Maar nadat haar vertegenwoordiger was heengegaan, de grondwet eenigszins herzien
en de financiën in orde gebracht, begon, met de ergste teleurstelling, de belangstelling
te luwen. Wat de eenmaal gewekte oppositie onderhield waren buitenlandsche
gebeurtenissen en wie haar bleven voeren, planmatig en steunende op algemeene
beginselen van politiek en ekonomisch beleid, een kleine groep van hoogere
intellektueelen, onder welwillend toezien of bescheiden bijstand van enkele, nog
altijd eenigszins achtergestelde kerkelijke groepen. Het was, bij hun streven naar
opheffing of verzwakking van het ekonomische en politieke bevoorrechtingssysteem
hier te lande voornamelijk aan de
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oppositie tegen het régime van Guizot aan den strijd van Cobden en Bright tegen de
korenwetten en aan de Chartistenbeweging, dat de leidsche hoogleeraar Thorbecke
en zijn medestanders hun voornaamste inzichten ontleenden niet alleen maar tevens
de aanstekelijke geestdrift, die hen schadeloos stelde voor de lauwheid waarmee
onze rustige hoogere middenstand, voor wien zij optraden, hen in 't algemeen bleef
bejegenen; om niet te spreken van de lagere klassen voor wie zij door hunnen aanval
op het accijnzenstelsel streden, maar mèt wie te strijden zij vermeden. Het was een
campagne van een élite tegen een élite, met behulp van zeer enkele dagbladen en
meerdere brochures en tijdschriftartikelen, spaarzaam gelezen uitingen van bijzondere
personen met gelijke algemeene opvattingen; een kamp met drukletters van een
groepje liberale pionieren, de inleiding nog slechts tot een partijvorming die de
voorwaarde beteekent voor georganiseerde propaganda en agitatie. Het was de zwakke
echo van vreemd rumoer en toen dit in het revolutie-voorjaar van '48 zoo dreigend
en onheilspellend begon aan te zwellen, zwichtten plotseling de machten van het
behoud voor de buitenlandsche oppositie, tot verrassing van de gematigd blijvende
binnenlandsche. De koning was eensklaps aangegrepen geworden door ‘tuimelgeest’;
volgens eigen opheldering in een etmaal van ultra-conservatief ultra-liberaal
geworden; en de regenten, zijn medestanders, zagen het met verbluffing aan. Met
nauwelijks grootere intusschen dan hun tegenstanders, die voor hunne victorie niet
noodig hadden gehad, het ‘volk’ in 't geding te betrekken en op het kritieke moment
gerugsteund door eenige ‘relletjes’, buiten hen om-, meer dan door een stevige
volksbeweging van hen uitgaande.
Er trad aanvankelijk eenige reaktie in; en niet alleen omdat in het buitenland de
revolutionaire vloed spoedig ging ebben, de halffeudale midden-europeesche vorsten
zich weer breed-uit op hunne, door een bescheiden grondwet versterkte, tronen neer
konden zetten en in Frankrijk, langzaam maar zeker, na het neerslaan van het parijsche
proletariaat, een nieuwe napoleontische autocratie werd voorbereid. De aktie werd
bovendien verlangzaamd door het gebrek aan eensgezindheid onder onze mannen
zelf van den ‘vooruitgang’, wiens sterkste gangmakers al spoedig in conflikt geraakten
met de bezadigder volgelingen, die door den pas-bekeerden koning aan 't roer waren
gebracht; zij werd weldra, door zijn plotseling overlijden, bedreigd geacht door de
gezindheid van zijn jongen opvolger, wiens sympathieën meer waren aan den kant
van zijn grootvader, die geweigerd had zich de eerste onbeduidende
grondwetsherziening te laten welgevallen dan aan dien van zijn vader met wiens
toestem-
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ming ook de zoo belangrijke tweede inmiddels haar beslag had gekregen. Door deze
werd ten gunste van het politieke medezeggingschap der gegoede burgerij de
koninklijke macht gekortwiekt niet alleen maar tevens de gelegenheid geopend aan
de volksvertegenwoordiging om, in samenwerking met het ministerie, haar vleugellam
te maken. Deze samenwerking kwam eerst voldoende tot stand nadat het matig
bekwame en matig liberale ministerie door de radikalere oppositie tot aftreden werd
gedwongen en haar begaafde leider Thorbecke voor de eerste maal door den koning
tegen heug en meug met de leiding der regeering belast; de overwinning der aktie
was klaarblijkelijk nu de reaktie haar toevlucht tot haar moest nemen en aan haar
sterksten, van republikeinsche neigingen verdachten, tegenstander de
tenuitvoerlegging moest toevertrouwen van de voornamelijk door zijn initiatief tot
stand gekomen grondwet. Terwijl Dekker in de verte toornde over ‘den Augiasstal
onzer ellendige wetgeving’ was Thorbecke bezig den bezem te hanteeren en een
macht tot hervorming te ontwikkelen, die haar wedergade slechts vindt in de tijden
der Bataafsche Republiek. Hij was de stoerste bevestiger van den ‘vooruitgang’,
zooals hij er de sterkste drijfkracht van was geweest, omdat hij het duidelijkst wist
wat hij wilde en beschikte over het kalme doorzettingsvermogen, den methodischen
geest en de gedetailleerde kennis van heden en verleden, onmisbaar om onze
‘achterlijke’ te vervangen door levensvatbare en duurzame moderne instellingen.
Hij bezat de gaven en het karakter, die respekt afdwongen, ook aan zijn tegenstanders;
en mocht hij te veel de doktrinaire en afgemeten professor blijven om tot geestdrift
te vervoeren, hij wist vertrouwen te wekken bij de burgerij en zelfs aanhankelijkheid
bij de jongelieden. ‘Spreken tot het volk’ deed hij weinig en dan nog te droog en te
gecondenseerd om verstaan en gewaardeerd te worden buiten een kleinen kring van
ontwikkelden; maar hij maakte zich voor een wassende menigte verstaanbaar, zoo
niet populair, door wat hij deed. ‘Wacht op onze daden’ had hij bij het optreden van
zijn ministerie, in het najaar van '49, toegevoegd aan Groen van Prinsterer, die hem
tot tijdroovende discussie over beginselen van algemeen beleid wilde verlokken;
lang liet hij er niet op wachten: in een paar jaar bracht hij de drie ‘organieke wetten’
tot stand die tientallen jaren het fundament onzer instellingen zijn gebleven: de
kieswet, de provinciale- en de gemeentewet. Opvoeding tot zoowel als uitoefening
van zelfbestuur bedoelde hij en de belangstelling breidde zich uit naarmate de
toepassing der liberale beginselen in het wetgevend lichaam het volk daarbuiten van
zijn belanghebbendheid ging overtuigen.
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Het is onder zijnen invloed bij uitstek dat de persoonlijke gezindheden zich gaan
oplossen in algemeene beginselen en dat de min of meer vage politieke stroomingen
tot duidelijk begrensde partijen worden ingedamd. Door een ‘onpartijdige’ toetsing
wilde Dekker zich van de juistheid zijner heftige afkeuring onzer ‘achterlijke’
instellingen gaan overtuigen: het klonk zelf reeds eenigszins achterlijk en het mocht
als een blijk van vooruitgang gelden dat men ze partijdig, naar hun samenvallen met
of afwijken van bijzondere principes ging schatten, de onjuistheid of het betrekkelijke
van totdusver onbeperkt geldig geachte opvattingen ging vermoeden en bekwaamheid
van bijzondere personen onderscheiden van en tot zekeren graad ondergeschikt maken
aan de taktiek van bijzondere partijen. Partijvorming als voorwaarde van partijstrijd
erkende Thorbecke als de sterkste hefboom voor een vruchtbaar politiek leven. De
weg der parlementaire praktijk, dien hij had gebaand en waarop hij voorging, leidde
tot het stellen van en stelling nemen tegenover nauwkeurig begrensde, scherpgestelde,
in bijzonderheden uitgewerkte eischen en voorslagen, die hunne direkte uitwerking,
hun voor- of nadeelig effekt zouden hebben op de geestelijke of stoffelijke belangen
van bepaalde volksgroepen; de parlementaire strijd verhelderde daarvan het inzicht
en bevorderde daarvan de behartiging door verdere differentiatie eenerzijds der
algemeene stroomingen en door vastere organisatie anderzijds der gelijkgezinde
personen... De liberalen, Thorbecke volgend, gingen hierbij voor en dwongen halve
mede- zoowel als heele tegenstanders ter wille van meerdere krachtsuitoefening zich
hun voorbeeld ten nutte te maken, door het stichten van clubs, societeiten of
vereenigingen van kiezers allereerst, van een kamerclub vervolgens, van een hechtere
partijorganisatie ten slotte. Snel ging het niet omdat zoo niet bij allen dan toch bij
velen, vooral in de oudere groepen, de herinnering nog levendig was aan de pas een
halve eeuw verleden fractievorming gedurende de Bataafsche Republiek, die blijk
en oorzaak was geweest van een partijstrijd zoo heftig dat de gemeenschappelijke
belangen erdoor in de waagschaal werden gesteld. Langzaam ging het ook hierom
dat het de liberalen waren die vóór moesten gaan, wier beginselen van individueele
vrijheid en persoonlijk initiatief indruischten tegen de eischen eener taktiek van
saamhoorigheid en discipline. Maar het ging, vooral door den ijzeren wil en het
wassende prestige van Thorbecke, die hoe noode dikwijls als leider door de zijnen
gevolgd toch steeds door hen allen als voorman werd erkend... De ‘conservatieven’
gingen in dit geval weldra doen zooals de liberalen; het was hun gewoonte ook in
andere opzichten,
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omdat zij zich in hoofdzaak slechts door minder steilheid en meer opportunisme van
hen onderscheidden. Niet zoozeer anti-liberaal als wel anti-thorbeckiaansch, vormden
zij van de radikalere voorhoede een tegenhoudenden nasleep; zij wenschten niet een
andere richting maar een matiger gang, een omzichtiger aanpassing aan het jongste
verleden; in politiek opzicht geneigd den koning meer invloed te gunnen, althans
minder macht te ontnemen dan waartoe de nieuwe grondwet gelegenheid bood; in
kerkelijke aangelegenheden gewoon de pretenties van de Ned. Herv. Gemeente meer
te ontzien; in ekonomische kwesties te vinden voor een gematigde, met de
bijzonderheden van tijd en plaats rekening houdende, topassing van het
vrijhandelsbeginsel hier te lande. Te weinig principieel om de fouten der liberalen
te begaan en bij de hand genoeg om ervan te profiteeren; behoudend wanneer de
doctrinaire voortrekkers zich te ver vooruit hebben gewaagd, vooruitstrevend op
hunne beurt zoodra er van het gemeenschappelijke kiezerscorps der gezeten
middenstanders en der vrije beroepen een drang tot vernieuwing uitgaat, die verlokt
om den liberalen den wind uit de zeilen te nemen; zoo weinig in principe gekant
tegen de liberale denkbeelden, dat verscheidenen hunner zich in den loop der jaren
na '49, gedurende Thorbecke's doortastende tenuitvoerlegging van de door hem
geconcipieerde grondwet, zich door hem zooal niet bekeerd dan toch met hem
verzoend verklaren en tot verdere samenwerking bereid. Eerder dan de vijanden zijn
ze de trainards der liberale troepen en bij gelegenheid hun maraudeurs. Hun
voornaamste figuur is de gladde, elegante amsterdamsche advokaat van Hall, de
groote man der jaren veertig, die door zijn handigheid in het gebruik van kleine
middelen en zijn vindingrijkheid in het sluiten van kunstige compromissen, erin is
geslaagd de financiën in orde te brengen en het staatskrediet te herstellen; tot
conservatisme aangetrokken voorzoover de conservatieve hoofdstad onmisbaar, het
liberalisme volgend voorzoover zij ontoereikend is voor de instandhouding der partij...
Principeele tegenstanders van de liberalen zijn de ‘anti-revolutionairen’, die tijdelijk
bondgenooten vinden in de conservatieven wanneer deze tegen Thorbecke ingaan
en blijvende medestanders in het voorkomen van alles wat tot verdere ‘demokratie’
kan leiden. Zij staan niet enkel vijandig tegenover de jongste hervormingen maar
koesteren principieele ‘bezwaren tegen den geest der eeuw’; en zelfs tegen dien der
vorige voorzoover deze tot de ongodsdienstige en burgerlijke Revolutie heeft geleid;
‘ongeloof en revolutie’ zijn voor hen onafscheidelijke wanbegrippen. Zij wenschen
niet te behouden wat vóór '48 bestond - ook zij zijn voor een grondwets-
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herziening geweest - maar zij verlangen, op grond van hun geloof aan de Openbaring,
herziening der staatsinstellingen onder direkte aanknooping aan de
laat-achttiende-eeuwsche toestanden, zij noemen zich christelijk-historisch. Zij vinden
hun aanhangers voornamelijk onder de aristocratie in de landprovinciën, zij zoeken
ze onder ‘het volk achter de kiezers’, voor wier geestelijke belangen inzonderheid
zij optreden; zij zoeken vooralsnog met weinig baat omdat hun vage principes weinig
begrepen worden. Hun leider is de haagsche aristocraat Groen van Prinsterer, zeer
geacht als prozaschrijver; hun dichter, de bekeerde amsterdamsche israëliet da Costa;
beiden afkomstig uit den kleinen, deftigen kring van het ‘Réveil’. Van partijvorming
zijn zij het verste verwijderd, ook omdat hun aanhang bestaat uit te heterogene deelen,
ekonomisch gescheiden door de groepen der progressief- en conservatief-liberalen;
de onsamenhangendheid doet zich reeds gevoelen door sommige wrijvingen tusschen
dichter en staatsman. De gelijke protestantsche idee overbrugt vooralsnog de
ekonomische klove en de samenwerking wordt niet ernstig bedreigd zoolang de
kritiek de voornaamste vorm van aktie moet blijven daar de aanhang te gering is om
een eigen, de beginselen te apart en te steil om deelneming aan een gemengde
regeering in uitzicht te stellen. Maar deze kritiek althans is even scherp als
onvermoeid, hoezeer dan ook voor de tegenpartij meer lastig dan gevaarlijk; en wie
haar bij voorkeur uitoefent steekt evenals zijn voornaamste politieke tegenstander
en tegenvoeter zoover boven zijn omgeving uit, dat men ook zijne geestverwanten
stempelt met zijn naam: ‘Groenianen’... Een steviger politiek bindmiddel nog dan
voor deze bij uitstek protestantsche, is de godsdienst voor de katholieke partij: het
vereenigt alle klassen en groepen tot een gedweeë eenheid onder de leiding der
kerkelijke overheid, die bij voorkeur de belangen harer eigen organisatie behartigt:
de zeer verschillende stoffelijke der censuskiezers worden immers voldoende verzorgd
door de afwisselend aan 't roer zittende onkerkelijke partijen. Een grooter deel der
natie dan een der andere kamergroepen, hoezeer dan niet de rijkste en het meest
ontwikkelde vertegenwoordigend, maar de zwaksten aan invloed, zien de katholieke
politici zich voortdurend gedwongen aansluiting te zoeken bij de sterkste en hun
steun te verleenen aan de hun het best gezinde der regeeringsmachten. Vóór '48 is
dit de koning: verscheidenen hunner kanten zich gedurende hare voorbereiding zelfs
tegen de vroeger ook door hen gewenschte grondwetsherziening, om zijn gunst niet
te verspelen; na zijn opvolging door den rechtzinnig protestantschen zoon zijn het
de aan 't bewind gekomen liberalen. - Deze beschei-
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den taktiek staat intusschen in dienst van een vérreikend doel: trachten de
anti-revolutionairen de verbinding te herstellen met de achttiende-eeuwsche
instellingen vóór de burgerlijke omwenteling, zij wenschen aan te knoopen aan de
banden die door de vroegere protestantsche revolutie zijn verbroken en maken
aanspraak op de erfenis hunner vaderen uit de zestiende: ‘vindicamus haereditorum
patrum nostrorum’ luidt het motto van hun voornaamste tijdschrift, dat in '42
opgericht, zelf een der blijken is van hunne deelneming aan de algemeene geestelijke
herleving. Het beroep op dit zeer oude verleden is vooralsnog van geringe uitwerking
en zij hebben de geschiedenis, ook de jongste van de afscheiding der katholieke
Belgen, te zeer tegen zich om de naaste toekomst voor zich te hebben. Het verst
verwijderd van hun vaste doel, beschikken zij over de grootste speelruimte om
bewegelijk te zijn in hun tijdelijke bedoelingen; van de andere partijen gezamenlijk
het scherpst gescheiden, vinden zij voorbijgaand bij elk ervan praktische
aanknoopingspunten; zoo helpen zij in '49 Groen van Prinsterer te Zwolle verkiezen
en enkele jaren later Thorbecke te Maastricht; hun taktiek is opportunistisch als die
van Van Hall. Gedurende dit, zijn eerste ministerie dienen zij als trouwe schildknapen
den liberalen aanvoerder, hoe onsympathiek hun zijn ongodsdienstige politieke
beginselen mogen zijn; maar zij scharen zich naast zijn volgelingen niet dan nadat
deze bij de voorafgaande verkiezingen een door hen opgesteld program van eischen
hebben onderteekend. Zij zijn voor de liberalen omdat voorshands de overige partijen
sterker dan deze tegen hén zijn. In dit stadium van beginnende, gebrekkige
partijvorming helpen zij de scheiding verscherpen tusschen de twee stroomingen,
die gedurende bijna het geheele derde kwart der vorige eeuw onze staatkunde
beheerschen en die de populaire indeeling onzer politici aangeven: voor of tegen
Thorbecke te zijn.
(Sept. '25)

B. Het liberalisme en de vrijmetselarij.
Zij werden hem gevaarlijker dan allen die tegen hem waren, nu zij door hunne
volgzaamheid in andere aangelegenheden de vrijheid hadden gekregen in de kerkelijke
onafhankelijk hun eigen weg te gaan. Zij vertegenwoordigden godsdienstige
beginselen, die niet alleen verschillend waren van, maar door de oudere historie
gestempeld en door de jongste herijkt als vijandig aan die der Hervormden van
verschillende gading; en daar hunne kerkelijke organen, waaraan hunne politieke
ondergeschikt waren, hunne wachtwoorden ontvingen van een buitenlandsche macht,
bevatte hunne politiek het
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gevaar van te komen in een reuk van anti-nationaliteit, die de gescheiden frakties
der ‘protestantsche natie’ tijdelijk tot een bondgenootschap bijeen kon drijven tegen
hen en hun liberale bondgenooten tevens. Dit gevaar was des te grooter omdat
Thorbecke het niet voldoende besefte. De door hem bewerkte, volkomen gelijkstelling
van alle godsdiensten voor de wet was de uitdrukking van zijn persoonlijke
onverschilligheid ten opzichte van elk ervan in 't bijzonder; als bewindsman gaf hij
hieraan uiting door bij de vorming van zijn kabinet de afzonderlijke ministeriën van
protestantschen en en katholieken eeredienst op te heffen en te combineeren met die
van buitenlandsche zaken en van financiën. Duwde hij in zijn politiek de
godsdienstkwesties eenigszins hooghartig ter zijde, niet van de Roomschen scheen
het ongerief te duchten dat ze op den voorgrond werden gebracht; de steeds militante
Groen van Prinsterer was het die zich daarmee belastte en die hem zelfs aan den
vooravond van de crisis den dienst bewees van te wijzen op het door hem onderschatte
gevaar: bij de begrootingsdebatten in het najaar van '52 bracht hij hem aan de hand
van een citaat uit Vinet den verrassenden invloed onder het oog dien godsdienstige
vraagstukken op de politiek kunnen uitoefenen; ‘de Minister’, voegde hij daaraan
toe, ‘schijnt voor dergelijke verrassing niet beducht’. De minister was het niet en
werd verrast.
Wat de sluimerende godsdienstige hartstochten wakker maakte, was een maatregel
van kerkelijken aard, door de Katholieken genomen, waarvoor zij, sedert de nieuwe
grondwet er alle belemmeringen voor had opgeheven, van niemand de toestemming
te vragen of de toepassing te eischen hadden: het herstel der oude kerkelijke hierarchie
ten onzent door de vestiging van vijf bisdommen, ter vervanging van de
noodhulp-organisatie, waarmee zij zich, als getolereerde sekte ‘in partibus infidelium’
gedurende de calvinistische overheersching hadden moeten vergenoegen. Deze stap
was enkel een blijk van zelfstandigheid, geen teeken van overmoed, nog minder een
dreigement of een uitdaging; maar door den vorm waarin zij werd aangekondigd
kreeg zij de beteekenis van een oorlogsverklaring. Onze voorzichtige Roomschen
zelf waren er onschuldig aan, het was wederom een buitenlandsche macht waarvan
de tweedracht uitging: Paus Pius IX, die in zijn breve van 4 Maart 1853: ‘Ex Qua
Die’ aan hunne tegenstanders den handschoen toewierp; die daarin sprak van ‘het
geweld der ketters’ en ‘de dwaalleer van Calvijn’ hekelde als ‘het onkruid gezaaid
op dit deel van 's Heeren akker’ en tevens gewag maakte van ‘het onophoudelijk
vorderingen maken der Kerk’ in den tegenwoordigen tijd... Zelfs
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heden, nu men afgehard is tegen dergelijke agitatorische termen, mag menigeen ze
nog aanstootelijk vinden, hoe dan bijna drie kwarteeuw geleden, toen de Roomschen
wettelijk geëmancipeerd waren weliswaar, maar maatschappelijk nog niet voor vol
werden aangezien. Welk een indruk moest het maken, dat zij tegenover wie het zich
nog als een groote verdienste aanrekenden verdraagzaam te zijn, de allures van
onverdraagzaamheid durfden aannemen! En dit manifest van den Paus was meer dan
een aanzeggen van de veete zelf, het had de pretentie tegenover de nog altijd
overmachtige tegenpartijen te willen gelden als veldslagbulletin eener overwinnende
reaktie. Het besluit zelf, waarbij het oer-hollandsche Haarlem tot bisdom, het
stijf-orthodoxe Utrecht tot aartsbisdom werd verheven, was voor de groote menigte
en zelfs voor het onvoldoend ingelichte ministerie een onaangename verrassing, de
toelichting ervan had de uitwerking eener verbijsterende overrompeling. De
‘protestantsche natie’, hare onderlinge disputen stakend, ging zich te weer stellen
als één man, als één geuzenpredikant. Wat Thorbecke slechts gebrekkig had weten
te bereiken, dat werd door de Roomschen als met één slag verwerkelijkt: de geheele
bourgeoisie in den politieken strijd te betrekken; wat Groen niet was gelukt: de
belangstelling op te wekken ook van ‘het volk achter de kiezers’, daarin slaagden zij
door hunne ‘paapsche stoutigheden’ volkomen. Nu de politiek kerkelijk werd, nu zij
zich onder vertoon van zooveel krijgshaftigheid aanmeldde als antihervormd, werd
zij een aangelegenheid van dringend en algemeen protestantsch belang; zoolang zij
zich tooide met den hoogen hoed van professoren en juristen vergde zij enkel de
aandacht der welgestelden, zoodra zij in het oude gebied der Zeven Provinciën zich
ging dekken met een mijter en ging dreigen met een kromstaf, verwekte zij een
vervaarlijken volksoploop. Het erf der vaderen heette aangerand te worden nu het
terrein der dominees niet werd ontzien. Tijdens de grondwetsherziening zelve in rust
gebleven, kwamen dezen in 't geweer bij hare onvoorziene toepassing; en het volk
dat, al mocht het de regenten gehoorzamen, nog altijd hen alleen als zijn aanvoerders
beschouwde, greep op hun alarm naar de wapenen...; vooreerst gelukkig geen
gevaarlijker dan de pennen, waarmee tal van vinnige pamfletten en bijtende artikelen
opgesteld en keur van spot- en klaagliederen saamgerijmd werden; waarmee ook,
als levée en masse, binnen enkele dagen een protest-adres, van de kansels
aangekondigd, door diakenen en ouderlingen aanbevolen, huis aan huis aangeboden,
door tweemaal honderdduizend verontwaardigden werd onderteekend, ten einde te
worden gebracht onder het oog van den koning, opdat het hem mocht behagen het
gevaar waarin
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het land verkeerde af te wenden en voldoening te erlangen voor de beleediging, zijnen
geloofsgenooten aangedaan...
Zóó deed zich het openbare leven voor toen Dekker er pas in was teruggekeerd.
Er was storm in de atmosfeer die hij nauwelijks anders dan miezerig en motterig had
gekend; er was opstandigheid, er dreigde volgens overigens bezadigde verslaggevers
zelfs burgeroorlog waar hij slechts doffe ontevredenheid en nederige berusting had
bijgewoond. Dat hij gezwegen heeft, mag wellicht mede zijn toe te schrijven aan
zijn verbazing over het lawaai, waarin hij was verzeild geraakt; het valt intusschen
te betreuren, dat er in deze dagen geen enkele ‘praatbrief’ door hem is geschreven,
in elk geval geen enkele ontboezeming is bewaard gebleven, waarin hij, de in optima
forma gedoopte katholiek zijn indrukken en opvattingen vertrouwelijk heeft
medegedeeld. Hij mag zijn vroegere amsterdamsche omgeving, waar hij ‘graven
kwam bezoeken’ en verhalen uit den Oost opdisschen, nauwelijks herkend hebben,
behalve dan aan dezen trek dat men er als vanouds, ondanks nieuwe richtingen en
herziene grondwetten, in tijd van nood en spanning naar den koning liep. De koning,
die evenals zij met de Roomschen niet dweepte en aan hun bondgenoot Thorbecke
een hekel had, maakte zijn trouwen Amsterdammers dezen gang gemakkelijk door
in 't begin van April in de hoofdstad te komen, waar de beweging het felst woedde.
Hier, in het Paleis op den Dam - op een paar minuten afstands van de deftige ‘Doelen’
waar Dekker logeerde - werd hem door een dozijn van de notabelsten der stadgenooten
het door meer dan vijftigduizend hunner onderteekende monsteradres aangeboden
met een agitatorische mondelinge toelichting van den dichter-predikant ter Haar;
hier beantwoordde hij haar, onder terzijdelegging van de repliek, die het in de
verdrukking rakende ministerie hem had voorgeslagen, met termen, niet voor
publicatie in aanmerking komende dan voorzoover zij gewaagden van zijn
ingenomenheid met de liefde zijner landskinderen en van de ‘vele treurige
oogenblikken’ zijner toch nog zoo korte en uiterlijk zoo voorspoedige regeering;
hier ontbood hij uit den Haag den oud-minister van Hall om hem de opdracht te
verleenen tot het vormen van een nieuw ministerie, nog vóór hij een ultimatum van
het fungeerende had beantwoord op een wijze, die het tot een ontslagaanvraag moest
nopen. Zoo werd Amsterdam het brandpunt van de ‘Aprilbeweging’ die, begonnen
met van kerkelijk-godsdienstigen aard te zijn, hier in een politieke werd omgezet.
Vóór of tegen de Katholieken was het eerst geweest, het viel aan het verbond van
conservatieve en reaktionaire machten niet moeilijk dit zóó te combineeren met het
gebruikelijke vóór of tegen Thorbecke,
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dat deze als ‘vermomde Jezuiet’ de grieven tegen zijn katholieke bondgenooten te
dragen kreeg. Door het parlement in 't gelijk gesteld met een desbetreffende
bemiddelende motie, waartegen bijna enkel de katholieke kamerleden zelf stemden,
werd hij ten val gebracht door de elementen, die er buiten stonden of er zich boven
plaatsten. Hij vertegenwoordigde het ‘pays légal’, de wettelijke macht van het heden,
en werd overrompeld en verslagen door die van het verleden, de vorst, in verbond
met die van de toekomst, het volk.
Het liberalisme is dezen slag nimmer geheel te boven gekomen; niet omdat het
zijn invloed erdoor verloor - al moest het, na de ontbinding der Kamer, in de nieuwe
eenige zetels missen - maar omdat het zijn jeugd erbij inboette; zijn zelfvertrouwen,
overmoed gebleken zijnde, was geschokt, zijn eerste en sterkste élan gebroken.
Opnieuw in de oppositie gedrongen, had het den kamp te hervatten met een reaktie,
waarvan het na haar kracht te hebben onderschat, nu de beteekenis ging overdrijven.
Het voelde zich onvast, toonde ongemotiveerde bezorgdheden en ongegronde vreezen;
het ging spoken zien. Het leefde in voortdurende beduchtheid voor het verlies der
grondwettige rechten, die het kort te voren eer geschonken gekregen dan bevochten
had; na in een hinderlaag te zijn gevallen, bleef het wantrouwend en onderhield de
schichtigheid bij zijn volgelingen. Wat zoo plotseling gewonnen was, kon even
plotseling weer geronnen worden: de angst voor een staatsgreep, waarvan de fransche
keizer pas een voorbeeld had gegeven, bleef op de gemoederen drukken. Vóór de
komst des konings te Amsterdam was men op een conservatieven coup-d'état verdacht
geweest, waarvoor de stemming ten hove gunstig werd geacht; naderhand werd in
het pas opgerichte thorbeckiaansche oppositieblad ‘de Grondwet’, geïnsinueerd, dat
de hardhandige, zij het dan onbloedige, omverwerping van het liberale ministerie te
wijten was aan de intrigues van Napoleon III, die aldus school had zoeken te maken
en zijn invloed te versterken door het werven van volgzame leerlingen. Het
conservatieve bewind mocht door geruststellende en schipperende verklaringen
zoeken te sussen en te troosten, het was te medeplichtig om de wrok tot zwijgen te
kunnen brengen en te plooibaar om zijn vredelievendheid onbeperkt te doen
vertrouwen. De revolutie, in '48 vermeden, scheen op de loer te blijven liggen en
voortdurend verontrust en verjaagd te moeten worden; en wie tot discreteering der
bovendrijvende fraktie het geloof eraan versterkten, ook zonder het zelf te deelen,
bereikten althans zooveel, dat zij de aan kalmte gewone en naar rust terugverlangende
burgerij in beroering hielden.
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Het politieke schouwspel, dat Dekker onder dit ‘ministerie van apaisement’ geboden
werd, was wel geschikt om ook zijn aandacht te blijven boeien. Na de heftige
tusschentijdsche verkiezingen gaf de indiening der ‘wet op de kerkgenootschappen’
aanleiding tot een vinnige contra-campagne van liberalen en katholieken tegen hunne
belagers. Deze mochten erin slagen door toegefelijkheid den storm te doen luwen,
telkens kwamen versche rukwinden hoeden afwerpen en kleeren opwaaien. De nieuwe
verkiezingen van '54 brachten de oude grieven weer naar voren. De kerkelijke
hartstochten, eenmaal opgeroepen op het terrein der staatkunde, bleven het bezetten
en verontrusten. De door Thorbecke ontworpen en door van Hall herziene ‘armenwet’
vereenigde alle kerkgenootschappen met de aan hen verknochte regenten der
liefdadigheidsinstellingen tot tegenweer tegen de bemoeiingen van den Staat met de
beoefening der openbare philantropie. Warme discussies leidden de behandeling in
eener nieuwe onderwijswet, waarvan vele gezindten ruimer tegemoetkoming aan
hun particulier initiatief verlangden. Belastingvoorstellen gingen gepaard met
pogingen tot afschaffing van accijnzen ter verlichting van den financieelen druk op
de kleine en kleinste inkomens... De politieke opkomst van den gezeten middenstand
deed de kerkelijke kwestie herleven en de ‘sociale’ ontwaken. ‘Opvoeding en
volksbestuur’ tot wier beoefening Dekker zich kort te voren den aanleg had toegekend,
werden en bleven de onderwerpen van den dag. Zij raakten hem niet enkel als den
halven Hollander die hij was gebleven, zij moesten weldra beslag leggen op zijn
belangstelling als den halven Oosterling die hij was geworden. In aansluiting bij de
herziening der grondwet van het moederland, kwam die der algemeene
bestuursbeginselen voor de koloniën weldra in behandeling; het ‘Regeeringsreglement
voor Ned. Indië’. Er kwam sterke oppositie tegen de befaamde zinsnede uit de
memorie van toelichting: ‘Ned.-Indië is een wingewest, dat behoudens de welvaart
der inheemsche bevolking, aan Nederland moet blijven verschaffen de stoffelijke
voordeelen, die het doel waren der verovering.’ Zij werd voornamelijk gevoerd door
den vroegeren predikant te Batavia, van Hoëvell, wiens talenten Dekker even hoog
stelde als hij zijn kennis van inlandsche aangelegenheden geringschatte; beteekende
deze principiëele verklaring van het ministerie niet dat de ‘voordeelen der verovering’
van het ‘wingewest’ in de eerste plaats moesten nagejaagd worden? - het slechts
terloopsch en blijkbaar welstaanshalve aanbrengen van de clausule omtrent ‘de
welvaart der bevolking’ maakte deze bedoeling voor de toekomst even waarschijnlijk,
meende hij, als zij overeenstemde met
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de praktijk van verleden en heden; waartegenover de minister Pahud, gesteund door
de leden Rochussen en Baud, beweerde dat de tegenstelling niet zoo noodzakelijk
en de overeenstemming mogelijk was en dat men tegelijkertijd het eene bevorderen
kon en het andere bereiken. Dezelfde personen kwamen met elkander in conflikt ten
opzichte van het actueel wordende vraagstuk of en in hoeverre het wenschelijk was
het vigeerende stelsel der gedwongen staatscultures te vervangen door dat van het
particuliere initiatief: van ‘vrijearbeid’, zooals van Hoëvell het had gedoopt en
waarvoor hij hier te lande de propaganda was begonnen, nadat hij in '48 die voor
politieke rechten der Europeanen in de Oost door de tegenwerking van Rochussen,
den toenmaligen Gouverneur-generaal, had moeten staken. Deze zaken, zijn eigen
belangen als ambtenaar zoowel als die der inlanders rakende, konden Dekker te
minder onverschillig laten, nu zij in 't openbaar besproken werden door mannen, die
hem belang inboezemden of die hij persoonlijk kende; dat hijzelf daarbij gezwegen
heeft, mag evenzeer aan zijn relatieve bescheidenheid als ondergeschikte als aan zijn
betrekkelijk ‘niet-actief’ zijn toegeschreven worden... Holland, hieromtrent mag na
de ‘toetsing’ zijn twijfel zijn opgeheven, Holland was actief geworden en de lust om
de hollandsche ‘achterlijkheid’ te geeselen, mag hem vergaan zijn nu hij onder eigen
dadenloos toezien de anderen zoo ijverig bezig vond. De voornaamste der politieke
en ekonomische kwesties, die in de volgende decaden het openbare of liever het nu
openbaar wordende leven in Nederland zouden beheerschen, werden in deze dagen
gesteld of voorloopig opgelost; en door de noodzakelijkheid van stelling te nemen
en hare stelling met het beste effekt te verdedigen, vormden en consolideerden de
partijen zich met duidelijker omtrekken en vaster vormen daaromheen. Er kwam
leven en beweging, er was zelfs reeds strijd en rumoer. Dekker mag over de kwaliteit
daarvan het zijne hebben gedacht, over ‘anti-qualiteit’ had hij in elk geval niet langer
te klagen.
*
Al is er geen uitzicht op hare oplossing, het is niet van belang ontbloot de vraag te
overwegen, welken indruk al deze onverwachte voorvallen op hem gemaakt mogen
hebben en tot welke der partijen hij zich, al koos hij geene ervan tot de zijne, het
meest aangetrokken mag hebben gevoeld. Het is een poging tot onderzoek van de
grondslagen der politieke meeningen, die hij enkele jaren later zelf zou propageeren;
en het kan moeilijk anders of zij moeten in deze jaren van zijn toeluisteren en toezien
zijn gelegd. Wat en waar hij elders van deze staatkundige vraagstukken gelezen of
ge-
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hoord mag hebben, hier alleen leefde hij in de werkelijkheid van den strijd over
hunne oplossing en zag hij van nabij de praktijk hunner toepassing; hier alleen woonde
hij het gebeuren bij. Alle algemeene opvattingen van staatsbeleid, die de moderne
westersche wereld in opschudding hadden gebracht, zag hij hier door de verschillende
partijen met een jeugdige ongematigdheid, die hem zoowel verrassen als boeien
moest, verdedigen en aanvallen; en déze cursus althans van hooger onderwijs heeft
hij hier gevolgd en heeft hij énkel hier kunnen volgen. Hij mag als verlofganger zich
hier meer gast dan huisgenoot hebben gevoeld, zijn emotionaliteit pleit ervoor dat
hij aan het dramatisch bewogen tafereel onzer huiselijke twisten zijn volle aandacht
heeft geschonken; zijn kort tevoren beleden warme belangstelling voor onze
instellingen geeft er de zekerheid van. Zelfs al heeft hij geen nieuwe meeningen
gevormd, hij kan niet hebben nagelaten aan de actueele feiten zijn vroegere
opvattingen en sympathieën te ‘toetsen’. Eén ervan was onwrikbaar, zij had bij hem
de kracht eener bijna aangeboren overtuiging: de heiligheid van het gezag, dat voor
zijn onbelemmerde uitoefening en voor de onverzwakte instandhouding van de
daaraan verbonden verantwoordelijkheid, éénhoofdig moest zijn. In de atmosfeer
van deze gevoelens was hij onder de ‘vaderlijke’ regeering van Willem I opgegroeid,
was hij als zoon van den autoritairen scheepsgezagvoerder als kind en jongeling
opgevoed en in den Oost als man gevormd. Eén moest de Meester zijn: de Koning;
zóó was hij het altijd gewend geweest, zóó was voor hem de natuurlijke toestand.
Bij al zijn veranderlijkheid van inzichten is hij aan dit gevoelen altijd trouw gebleven,
zelfs onder den lateren vuurproef van den afval zijner sympathie voor den
persoonlijken drager der koninklijke macht. Met deze elementaire overtuiging had
hij zijn keuze tusschen de beide, elkander de leiding betwistende, richtingen in
overeenstemming te brengen; hij was te weinig protestant gebleven en te weinig
katholiek geworden om de aansluiting bij Rome te handhaven of haar bij Groen te
zoeken; het liberalisme of het conservatisme moest zijn keuze of zijn voorkeur gelden.
Tot een keuze is hij althans later nooit kunnen komen en het is zeer onwaarschijnlijk,
dat hij er nu in geslaagd zou zijn. De conservatieven mochten den koning meer
ontzien, zij spaarden meer zijn gevoeligheden dan dat zij zijn autoriteit in stand
hielden of na hare besnoeiing wenschten te herstellen; en wanneer zij voor de
‘prerogatieven der kroon’ in de bres sprongen, dan placht het eerder te zijn om de
liberalen afbreuk te doen, dan om zich voor den koning op te offeren. Van Hall mocht
Thorbecke beentje helpen lichten, het was niet om de gevallen monarchale
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autoriteit weer op de been te helpen: de aan den koning gestelde en gedwongen
aanvaarde voorwaarde voor zijn ministerschap was geweest: de onverkorte handhaving
van de liberale grondwet. Inplaats van besliste monarchisten waren de conservatieven
beschroomde liberalen, wier halfheid, voorzichtigheid en plooibaarheid later te sterk
de ergernis van Multatuli hebben gewekt, om nu de goedkeuring van Dekker te
verwerven... En het liberalisme? Hij kan nog niet genoeg hekel hebben gehad aan
de liberalen om met hen hun beginselen over boord te willen gooien. Zij hadden voor
hem ongetwijfeld hun demokratisme, hoe beperkt ook, tegen zich; dat zij in plaats
van de regenten de gehééle grachtbourgeoisie een stem in 't kapittel gaven, kan zijn
geestdrift niet hebben gewekt - ofschoon, nu hij zelf het hoofd was van wat hij gaarne
een ‘deftig gezin’ noemde, zijne benijdende antipathie van Haarlemmerdijker tegen
de Heeren- en Keizersgracht allicht iets van haar vroegere scherpheid zal hebben
verloren. Maar in deze dagen waren zij althans nog gehéél wat zij waren; ‘entier’ te
zijn gold bij hem altijd als aanbeveling, van Hall mocht een talent zijn, Thorbecke
was tevens een karakter. Het liberalisme, al begon het reeds zijn wilde haren te
verliezen, was hier nog jong en onervaren genoeg om idealistisch te zijn in zijn
theorie en doortastend in zijn praktijk; de jeugd werd er door meegetrokken. Er moest
bovendien in de beginselen der liberalen veel zijn, waarmede Dekker zich kon
vereenigen niet alleen maar waarbij hij zich met warmte aan moest sluiten: zij, bij
voorkeur, waren de partijgangers van zijn individualisme, huldigden het partikulier
initiatief, kwamen op voor de vrije ontwikkeling der persoonlijkheid en gunden haar
armslag in het leven. Zij waren, onbeperkter, met minder voorbehoud dan de overigen,
de liefhebbers van de ‘vrijheid’, die met zijn neigingen overeenstemde. Heeft hij
haar niet aanvaard op ekonomisch terrein? - wij spreken niet van den lateren Multatuli,
maar van den Dekker uit de dagen vóór hij ‘Havelaar’ werd. Ongetwijfeld stelde
deze groot belang in staathuishoudkundige vraagstukken, getuige het feit dat van het
dozijn boeken zijner kleine bibliotheek, die hij in het Elfde Hoofdstuk van zijn Boek
noemt, een derde gedeelte door ekonomisten is geschreven: Say, Malthus, Scialoja,
Smith; van de eerste tot de laatste: liberale ekonomisten. Deze eenzijdigheid van
lektuur wijst ongetwijfeld op een voorkeur, die men bevestigd vindt door Sjaalmans
lievelingslektuur: op zijn schoorsteenmantel vindt Droogstoppel in het Achttiende
Hoofdstuk, behalve den bijbel, een viertal auteurs, waaronder Bastiat. En zoowel in
de eene als in de andere zijner personificaties blijkt Dekker hoog te loopen met Byron,
die in beider verzameling voorkomt als
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om ons in herinnering te brengen, hoe reeds de Jongeling te Natal van politieke
vrijheid heeft gedroomd en met Napoleon heeft gedweept als den grooten
volkerenbevrijder. Liberalisme nu, mogen we hierbij bedenken, was om en nabij het
midden der vorige eeuw nog iets meer dan een richting in de binnenlandsche politiek:
het was in het buitenland de verzamelnaam van alle nationale eenheidsbewegingen
tegen feudale versnippering en vreemde onderdrukking, de vlag van alle geheime
genootschappen en openbare partijen, die haar bestreden van buiten af of van binnen
uit in 't belang der ‘achterlijke’ naties van Midden- en Zuid-Europa... En ten
overvloede: waren het de liberalen of de conservatieven van wie Dekker den meesten
bijval had te hopen op zijn grimmige kritiek tegen de instellingen waardoor men hier
zoo ‘bijster ver ten achter’ was? De liberalen moesten hem in elk geval welkom zijn
door hun pionierschap om ons bij te doen zijn. Zij waren den koning niet aangenaam
weliswaar, maar de forsche wijze, waarop zij het koningschap hadden aangepakt,
mocht hem meer behagen dan de slappe waarop het door hunne tegenstanders werd
gerugsteund; hoe hoog hij nog altijd met Napoleon liep - ook Béranger behoort tot
het dozijn auteurs, die Havelaar blijkt te prefereeren - het verhinderde hem niet te
dweepen met Barbier. Later, enkele jaren na de verschijning van zijn Boek is '48 zijn
nachtmerrie gebleken en heeft hij Thorbecke met onverdroten ijver den mantel
uitgeveegd; maar in het Achttiende Hoofdstuk van dit boek zelf laat hij Droogstoppel
afgeven op ‘al dat morren in '48’, als keerzijde van zijn eigen serieuze ergernis over
de hollandsche instellingen... In 't kort: het schijnt ons zeer aannemelijk dat Dekker
in deze dagen aan het liberalisme de voorkeur gegeven en bij zijn ‘toetsing’ de
liberalen van het betere gehalte bevonden heeft.
*
Zekerheid missen wij in dit opzicht; zekerheid hebben wij enkel hieromtrent: dat hij
hier opnieuw, althans in zeer verhoogde mate belang is gaan stellen in wat de
belangstelling zijner landgenooten meer dan iets anders onderhield: de godsdienst.
Door zijn deelneming aan het religieuze leven, sterker dan door iets anders, blijkt
hij onder den indruk zijner nieuwe omgeving te zijn gekomen en zich aan haar
geestelijke atmosfeer te hebben aangepast. In den Oost had hij zich over theologische
kwesties zeer weinig bekommerd; zijn bekeering tot het katholicisme is eerder een
blijk hiervan dan een bewijs ertegen; in zijn verzen en in het proza zijner brieven
bediende hij zich aanvankelijk nog van enkele theologische uitdrukkingen, maar
zelfs dit hollandsche accent verloor hij in verloop van tijd. De

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

190
landgenooten, die daar waren en kwamen, behoorden in 't algemeen niet tot de beste
theologische soort, er mag zelfs nogal wat uitschot onder geloopen hebben; er waren
in dit oude wingewest geen kerkelijke tradities en naast de heerschende godsdiensten
der inboorlingen maakten de westersche den indruk van vreemdsoortige
importartikelen. Westersch-religieuze beginselen waren niet langer noodig als steun
in den strijd tegen anders-geloovige vijanden en konden allicht hinderlijk worden
voor de rustige exploitatie eener onderworpen bevolking. Onderlinge veeten, in 't
vaderland zoowel blijken van als prikkels voor de belangstelling, konden zelfs
gevaarlijk worden voor het onmisbare esprit de corps in dit kleine europeesche
gezelschap der hoofdplaatsen. De dominees waren als zoodanig weinig in tel, de
uitoefening hunner funktie meer het onderhouden van een vaderlandsch gebruik en
het voortzetten van het hollandsche fatsoen dan de tegemoetkoming aan een diep uit
het gemoed opgewelde en in de historie wortelende behoefte; zij konden hier geen
invloed uitoefenen op het ‘volk’ noch er invloed aan ontleenen; en zoodra zij het
waagden militant te worden en zich te mengen in de wereldsche aangelegenheden
van het goevernement, werd hun als dominee van Hoëvell de voet dwars gezet en
hadden zij weldra geen andere keus dan het veld te ruimen. De godsdienst zoowel
als hare dienaren misten hier prestige. Op Dekker, gewoon zelf ‘geestelijk overwicht’
te doen gevoelen in de kringen waarin hij verkeerde, kregen de dominees geen vat
en legden andere dan theologische kwesties beslag. Zijn ondoordachte overgang tot
het katholicisme bewees hoe oppervlakkig zijn gehechtheid aan de protestantsche,
zijn onverschilligheid vervolgens voor de roomsche leer, hoe oppervlakkig zijn
religieuze overtuigingen en behoeften in 't algemeen waren. Te Menado kan hij zijn
hart uitstorten en de verborgenheden van zijn geest en gemoed aan den ‘vriend zijner
jeugd’ blootleggen zonder anders dan terloops van God te gewagen, terwijl hij
tegelijkertijd in een ‘praatbrief’ zijn broeder Pieter, den helderschen dominee, kan
uitnoodigen tot intieme gedachtenwisseling onder de herhaalde uiting van een ‘God
betert’ dat zijn expresse verontschuldiging behoeft om niet voor een vloek te worden
gehouden... Hier in Holland tijdens het weer opvlammen der altijd smeulende
kerkelijke geschillen, kon men nauwelijks praten, mondeling of per brief, zonder
godsdienstige kwesties aan te roeren en zich niet bewegen zonder gevaar van een
predikant tegen het lijf te loopen. Dekker heeft hier zijn onverschilligheid niet kunnen
bewaren; wij behoeven ons in dit opzicht niet te bepalen tot veronderstellingen of
ons te vergenoegen met waarschijnlijkheden; er is een positief bewijs, dat hij de
nieuwe indrukken niet enkel heeft onder-

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

191
gaan, maar dat zij hem tot eenige actie hebben gebracht en zelfs tot partijkiezen
verlokt. Hij heeft in overeenstemming met zijn verleden de partij gekozen waarin
hij de dominees ontweek en zijn onverschilligheid voor alle speciale leerstelligheid
bezegelde; in het jaar, volgende op dat der verbluffende Aprilbeweging en te midden
van de kerkelijk-politieke troebelen heeft hij zich aangesloten bij een tak van de orde
der Vrijmetselaars, die van het Rozenkruis. ‘Voor vijf jaar’, schrijft hij in '59 aan
een der ‘broeders’, ‘ben ik bij u aangenomen’; en de uitgeefster der Brieven plaatst
hierbij de aanteekening:
‘In zijn verloftijd was D. te Gorcum in die orde aangenomen en had er in
snelle opvolging vele rangen doorloopen tot hij een der hoogste sporten
bereikt had en benoemd was tot Prins van het Rozenkruis.’
Dit zijn kostelijke inlichtingen, al ware het alleen hierom dat er uit blijkt hoe
althans eenmaal in zijn leven Dekker zich onder normale omstandigheden bij andere
menschen heeft aangesloten en zich vrijwillig heeft onderworpen aan de voorschriften
eener organisatie; nimmer zou dit meer gebeuren, nooit was dit nog geschied behalve
bij zijn overgang tot het katholicisme, aan de voorschriften waarvan hij zich
vervolgens in 't geheel niet had gestoord. En deze andere corporatie, die de
verbroedering van alle menschen bedoelde, zich niet om geloof of belijdenis
bekommerde en godsdienstige verdraagzaamheid propageerde, stond juist bij het
katholicisme in een kwaden reuk omdat zij in haar praktijk zich anti-klerikaal en
anti-dogmatisch betoonde. In theorie niemand van het lidmaatschap uitsluitend maar
door de hooge contributie aan alle kleine beurzen de toetreding belettend, recruteerde
zich dit gezelschap uit de welgestelde en verlichte lieden, die hunne humanitaire
bedoelingen voornamelijk onderling in praktijk brachten. Het mengde zich niet in
staatkundige geschillen en telde onder zijn leden aanhangers van het ‘behoud’ zoowel
als van den ‘vooruitgang’: van Lennep, in de politiek onder de conservatieven
gerekend, blijkt in denzelfden brief waarmede Dekker zich tot een der ‘broeders’
wendt, evenzeer van de familie te zijn en Prins Frederik der Nederlanden bekleedt
het grootmeesterschap van de orde; een en ander verhindert natuurlijk niet, dat zij
door hare traditioneel-vrijzinnige strekking meer dan anderen liberalen tot zich trekt;
door haar standpunt te kiezen buiten en boven de bijzondere gelooven is zij zelfs
zuiver-thorbeckiaansch van karakter; in dit opzicht althans blijkt met stelligheid dat
Dekker zich eveneens tot het liberalisme aangetrokken gevoelde. Niet
onwaarschijnlijk, dat er voor hem ook eenige bekoring is uitgegaan van de
geheimzinnigheid, waarmede dit besloten gezelschap, bij alle openlijkheid zijner
bedoelingen, zijn handelingen en zijn gebruiken hulde, als wilde het door
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de symboliek van zijn ritus en van zijn herkenningsteekens de nuchterheid zijner van
alle openbaringsgeloof gespeende religieuze gevoelens eenigszins goedmaken; het
omgaf zich hierdoor met het romaneske geurtje waardoor hij zich vanhuisuit
aangetrokken voelde. De ingenomenheid moet wederzijdsch zijn geweest blijkens
de schitterende carrière, die hij in dezen kring doorliep. ‘Prins van het Rozenkruis’:
was er aantrekkelijker huldiging denkbaar voor zijn ‘geestelijk overwicht’ dan dit
brevet van zielenadel, waardoor zijn ‘uithangen van Rodolphe’ een officieuze wijding
erlangde? Voorheen handelde hij gaarne als ‘verkleede prins’, nu hij den ridderslag
voor zijn ‘vorstelijke’ prouesses had ontvangen, zou hij voortaan door een verlicht
gezelschap van de deugd beoefenende mannen, ook in zijn gewone burgerlijke
vermomming als zoodanig worde erkend. Hij moet gedurende zijn verloftijd een vrij
drukken omgang hebben onderhouden met deze genooten: zijn snelle promotie maakt
het waarschijnlijk, door zijn later oordeel over hen - felle reaktie tegen zijn
gebruikelijk engouement der eerste, te oppervlakkige kennismaking - wordt het
gestaafd:
‘Mijn walg van die boel is zoo groot als een walg wezen kan. Dat hoef
ik niet te verzekeren. Ja grooter nog dan de uwe zijn kan, niet wijl ik er
meer van weet dan gij, dat is zoo niet - neen, maar omdat ik er meer van
bijwoonde. Bij gelijk oordeel heb ik nog meer indruk. De metselaars “cant”
beleedigde mijn smaak zoo dikwijls...’
Er ligt, weliswaar, een dozijn jaren tusschen het begin van zijn lidmaatschap en
deze bittere woorden - gericht aan Dr. van Vloten naar aanleiding van diens werkje
over de vrijmetselarij - maar zijn omgang met de broeders is na ‘Lebak’ wegens zijn
voortdurende uitlandigheid niet onderhouden en na den ‘Havelaar’, wegens hun
gebrek aan daadwerkelijke hulp, spoedig verbroken en moet dus vallen in dezen
verloftijd. Met welke personen hij hierdoor kennis maakte, is ons op een enkele
uitzondering na, onbekend: ‘Broeder Stumf’, tot wien hij zich na de voltooiïng van
den ‘Havelaar’ met het reeds vermelde schrijven wendde ter wille der opvoering van
‘de Eerlooze’. ‘Een knappe kerel’ noemt hij hem en ‘eigenaar van Frascati’, een man
dus die in aanraking kwam en hemzelven niet onwaarschijnlijk in aanraking bracht
met tooneelmenschen. Dat hij hun gezelschap zocht, althans het ondanks hun vrij
slechte sociale reputatie niet schuwde, blijkt uit het verhaal van een hunner: hoe hij
met heel zijn gezelschap op het perron te Arnhem door Dekker werd uitgenoodigd
in een waggon eerste klasse plaats te nemen en welk een aangename herinnering hij
bewaarde van de conversatie gedurende de reis naar Amsterdam. Overigens
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schijnt Dekker de kennismaking met bijzondere menschen noch gezocht noch toevallig
gevonden te hebben; welke aanspraken kon hij trouwens doen gelden om toegang
te verkrijgen tot litteraire of wetenschappelijke kringen? Zijn trots verbood hem
evenzeer gepatroniseerd te worden als zijn edelmoedigheid hem drong tot het
patroniseeren, waarvan zijn trots ons naderhand de talrijke voorbeelden heeft
opgedischt. Mede door zijn hulp aan anderen komt hij dikwijls in de noodzakelijkheid
anderer hulp te moeten inroepen; herhaaldelijk moet hij bij den minister Pahud
aankloppen om voorschot en bij sommige kennissen of vrienden uit den Oost om
borgstelling: zoo leeren wij uit de officieele stukken*), dat hij hier in connectie heeft
gestaan met zijn vroegeren superieur, den resident Scherius, met Siedenburg, een
militair, met Coorengel, die hem waarschijnlijk vroeger aan zijn eerste
goevernementsbetrekking te Batavia had geholpen, met een zekeren Zillner; later
vestigde hij zich blijkens zijn rekesten in den Haag, geliefkoosde verblijfplaats van
oud-gasten, waar hij meerderen hunner mag hebben ontmoet en waar hij de
kennismaking heeft hernieuwd met den vroegeren commandant te Natal, van de Pool.
De reden waarom hij Amsterdam verliet is ons onbekend; hij had er zich aanvankelijk
zeker meer uit gewoonte dan vanwege een familiezwak gevestigd; alleen de oude
vader was nog in leven, de zuster gestorven, de jongste broeder verdronken, zijn
vroegere intimus en wrijfpaal Jan, in Indië als planter gevestigd. Alleen met Pieter,
den dominee te den Helder, kon hij zich nu en dan onderhouden.
Maar de geestelijke nog meer dan de plaatstelijke afstand tusschen de beide
broeders was een beletsel voor aangenaam verkeer. Hoe zou het mogelijk geweest
zijn, waar wij Dekker tijdens zijn onderzoek naar de vermoedelijke mystificatie,
waaraan vriend van de Pool, de huwelijkscandidaat, blootstond, het tweede van zijn
drie ‘bulletins’ aldus zien aanvangen:
‘Ik heb een heele fransche preek geslikt met psalmen en gezangen. Het
kwam nog goed dat ik reeds voor kerktijd gevomeerd had...’
Dit was zeker niet de mentaliteit, die kans bood op hartelijk verkeer met een
predikant. De eenige met wien Dekker, ondanks ver uiteenloopende religieuze
opvattingen, het misschien uit oude, diepgewortelde persoonlijke sympathie, had
kunnen vinden, zijn vroegere boezemvriendje ‘Bram’ des Amorie van der Hoeven,
vond hij niet meer onder de levenden. Tusschen Pieter en Eduard heeft het blijkbaar
nooit recht willen boteren en de superioriteit, waarop de

*) Opgenomen in ‘Multatuli en congé’. Documents officiels inédits publiés par Joost van
Vollenhoven, docteur en droit. 1909.
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een als oudere broeder een aanspraak maakte, en die waarschijnlijk niet door zijn
intusschen verworven voorgangerschap was verzwakt, werd door den andere, indien
vroeger als jongeling geduld dan toch zeker nu als man van carrière niet langer
verdragen. Maar al waren de wederzijdsche gevoelens nimmer bijzonder hartelijk,
van Eduards kant althans moeten zij bij zijn terugkeer zeer vriendschappelijk geweest
zijn. ‘Pieters verjaardag stil gevierd met mijn vrouw’ teekent hij aan in het
memorandum van zijn thuisreis. Na de hervatting van den persoonlijken omgang
moest het gebrek aan overeenstemming tusschen hunne algemeene inzichten een
beletsel vormen tegen intiem verkeer: de opgang dien Eduard al spoedig bij de
‘broeders’ maakte kwam in mindering van zijn kansen om dézen broeder te behagen;
zijn eigendunk en zijn zelfvertroeteling, wel verre van de gebruikelijke aanmoediging
te vinden, is bij den predikant op bestraffende critiek gestuit; men hoort hiervan nog
den wrokkigen naklank in een brief aan Tine, geschreven vlak voor het ontstaan van
den ‘Havelaar’ - na de verschijning waarvan ook Pieter hem den tol zijner
bewondering niet langer onthoudt -; Eduard discht daarin verschillende blijken op
van de aanhankelijkheid hem betoond door zijn oude brusselsche kennissen uit de
volksklasse en voegt daaraan toe:
‘Als ik u zulke dingen schrijf is 't niet om zooals P. mij eens verweet te
“coquetteeren met mijn persoon die zoo bemind is”, maar...’
Het verwijt van dezen P. - dien men voor Pieter mag houden - dateert blijkbaar
uit de dagen van zijn verlof, na welke Eduard voortdurend uitlandig is geweest. Met
grooter zekerheid nog geldt dit voor een andere herinnering, aan theologische disputen
ditmaal, die evenals de verdere inhoud van het schrijven waarin zij is opgenomen,
getuigt van Dekkers herleefde belangstelling in religieuze kwesties. Hij is
teruggekeerd van een tochtje over de duitsche grens en levert, op een verloren avond
te Arnhem, aan zijn vrouw het relaas zijner reisavonturen; een ervan betreft de
vriendelijkheden door hem bewezen aan - en ontvangen van - een aan lager wal
geraakte oostenrijksche muzikantenfamilie. Men heeft van elkander afscheid genomen
...
‘En toen spoorde ik verder en dacht na en sprak met God. Of 't een gebed
was of een lastering, een aanbidding of een loochening van zijn bestaan,
dat weet ik niet. Maar zeker heb ik gezegd, als gij er zijt, zie naar mij ...’
‘Ah! zou Pieter zeggen, daar komt de aap uit de mouw! 't Was een
schelvisch voor een kabeljauw.
(Zulke woorden klinken plat, dat kan niet anders, als ik Pieters woorden
aanhaal naast de mijne.)
Ah, zou hij zeggen, 't was om winst; 't was een speculatie! Je wou met
God
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een accoord maken; ik geeft den Oostenrijkers één, gij geeft daarvoor
zeventig maal zeven.
Pieter, als dat zoo geweest ware, had ik nog niet anders gedaan dan uw
bijbel leert: uw bijbel, die de speculatie letterlijk voorschrijft.
Maar aan uw bijbel heb ik niet gedacht ...’
Dit is meer dan een echo, dat is een voortzetting van vroegere theologische
redetwisten, waarbij de broeders blijkbaar vrij scherp tegenover elkander hebben
gestaan. De bijbel is voor Dekker een voorwerp van kritiek geworden; ‘uw’ bijbel,
voegt hij den dominee toe. En zijn godsdienst beperkt zich tot de praktijk van ‘het
goede’; maar hij bedient zich weer drukker dan gedurende zijn huwelijk het geval
was geweest van de in het vaderland gangbare theologische termen; en de deïstische
voorstellingen, die hij uit de schipbreuk van zijn catechisatie-geloof heeft gered,
geven het hollandsche gedachtenleven weer vat op zijn belangstelling.
(Okt. '25)

C. Romantische avonturen. Zelfverheffing en zelfvernedering.
De brief, waaraan bovenstaande passage is ontleend, kan gelden als een bewijs dat
Dekker, al mag hij niets hebben aangeleerd, toch ook weinig heeft verleerd als
schrijver. Bijna een vel druks beslaand, voor de vuist opgesteld - tal van kleine
slordigheden geven er blijk van - kan zij gelden als een herhalingsproef van zijn
talent van vertellen. Zij bevat het, aan Tine gerichte, verhaal van de tweede reis, die
hij gedurende zijn verloftijd heeft ondernomen: een twaalfdaagsche toer in de maand
Januari van '54 naar een speelbank in Midden-Duitschland, waar hij al zijn geld heeft
verloren. Het is evenwel niet over zijn wederwaardigheden aan de roulette, maar
over andere ‘avonturen’, dat hij zijne vrouw onderhoudt gedurende een verloren
avond te Arnhem op zijn terugtocht. Zulk een zakenreis werd voor iemand van
Dekkers ‘vatbaarheid voor indrukken’ allicht een ‘sentimental journey’; het reizen
per boot of per postwagen bood zoo gemakkelijk de gelegenheid tot vriendelijk
verkeer en hartelijke kennismakingen, die allicht in knop schoten als novelles en
enkel door gebrek aan tijd verhinderd werden tot romans uit te bloeien ...
‘Onbegrijpelijk is het dat ik in weerwil van alles toch nog avonturen gehad
heb. Ware ik beter gestemd dan zou ik u daarover schrijven ...’
Maar het volgende oogenblik verandert hij van idee en neemt zich voor Tine te gaan
vertellen ‘van zijne Oostenrijksche muzikantenfamilie, van het meisje uit Neuwied,
van zijn chache-nez en zijn pantoffels’. ‘Misschien’, voegt hij hieraan toe, ‘doe ik
er nog wat
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bij over den pruisischen artillerie hauptman, dlen hongaarschen avonturier en... ja,
lieve god, een boekdeel zou ik kunnen vullen met de beschrijving van wat ik in die
twaalf dagen ondervonden heb’. Maar om dien avond nog klaar te komen, zal hij
zich bepalen ‘tot het pikantste alleen’ en zoo worden de cache-nez en de pantoffels
benevens de hauptman en de avonturier ter zijde geschovenen krijgen wij enkel iets
te hooren van zijn ‘avonturen’ met de diverse meisjes en vrouwen. Het laatste deel
van den brief is geheel aan zijn amourettes gewijd:
‘Moedeloos en bedroefd zat ik op de pruisische postwagen tusschen Mainz
en Oberwesel. Tot Boppard had ik tegenover mij een meisje dat met knie
en hand de gewone vrijmetselaarsteekenen gaf: ik wil kennis met je
maken’...
De ‘Prins van het Rozenkruis’ verstond deze teekenen en beantwoordde ze. Hij
‘liet zich overhalen om samen met haar in het posthuis te eten’. ‘Dat zou’, aldus licht
hij zijn vrouw verder in, ‘dat zou een avontuur van het gewone genre geworden zijn’,
of zooals hij het verder karakteriseert ‘een gewone, platte historie’. Was het ‘genre’
ook voor Dekker zelf ‘gewoon?’ Hij spreekt er Tine over met zooveel gemak en
luchtigheid, dat hij nauwelijks plaats laat voor de veronderstelling als zou zij er door
verrast geworden zijn. Hij is er blijkbaar sedert het avontuur met ‘Cateau’ niet minder
‘Italiaansch’ op geworden en heeft zijn destijds erkende ‘neiging om amourettes aan
te knoopen’ ondanks zijn berouwhebbende verzekering, dat het jonge meisje te
Poerwakarta er het laatste voorwerp van zou zijn, zoo weinig weten te onderdrukken,
dat hij niet eens meer de moeite neemt het te willen. De verwondering, die hij bij
Tine veronderstelt, betreft dan ook niet het feit zelf, maar het onvoorziene ervan in
verband met zijne bijzondere omstandigheden:
‘Vraag je nu hoe is het mogelijk, dat je in die stemming (ik keerde
huiswaarts!) aan zoo iets kon toegeven, dat is mijzelf een raadsel, of liever
ik begrijp het wèl. Zij zag er goed uit. Ik was in weerwil van mijn toestand,
altijd ik. Onze knieën en handen raakten elkaar. In Duitschland is eene
romantische atmosfeer... zie uwe plaatjes... enfin, in weerwil van alle
weerwillen, het was zoo...’
Mag hij als getrouwd man er verkeerde manieren op na houden door zijn ‘leven
als jeune homme’ voort te zetten, als schrijver, zal men moeten toegeven, beschikte
hij in dit geval over den juisten toon, dien van Menado: los en luchtig, in goede
harmonie met zijn kleine lichtzinnigheid - waarvan hij spoedig tot inkeer kwam: de
dame had ‘commissies te doen’ in Boppard, Dekker vernam, dat er oogenblikkelijk
gelegenheid was om verder te komen, ‘en maakte graag van de gelegenheid gebruik
om zijn nieuwe intieme kennis in den steek te laten’.
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‘Om opregt te wezen moet ik zeggen dat als ik meer geld had gehad en ik
niet de fatale terugreis maken moest, ik waarschijnlijk te Boppard op haar
gewacht zou hebben. Nu ging ik in de omnibus en liet mijn schoone zitten.’
De oude ‘opregtheid’ blijkt evenmin verloren te zijn gegaan en zoo vinden wij hier
den Dekker van vóór tien jaar vrijwel onveranderd terug, als vanouds door het biechten
zijner pekelzonden aan Tine ‘de voldoening’ smakend ‘van het volbrengen der gelofte
aan u, mijn lieve beste, mijne aandoeningen mede te deelen’; onveranderd, in elk
geval weinig veranderd ook naar het uiterlijk; zijn volgende intieme kennis deelt
hem in bij de ‘jongelui’ - ‘zij zag mij aan voor 25 jaar’ - geeft hem aldus den leeftijd
waarop hij als bruidegom het vaste besluit nam, zijn carrière als ‘jeune homme’
vaarwel te zeggen... De ‘romantische atmosfeer’ bracht hem er zijns ondanks in
terug; zij zat misschien speciaal in de duitsche omnibussen. Niet zoodra is deze
andere met zijn twaalf zitplaatsen - waarvan elf bezet - aan de eerste halte of ...
‘Heeren! zeide de conducteur, daar zijn twee dames. Er is nog ééne plaats,
moet dat mädchen in de kou op den bok zitten.
Neen, riepen de passagiers (ik althans riep het) neen, wij zullen plaats
maken.’
En nu komt de andere verrassing, waaruit blijkt dat de amoureuze avontuurlijkheid
toch voornamelijk zat in dezen specialen passagier.
‘De wagen heette voor twaalf. Dat zou dertien geven. Ik zou op den bok
gaan maar ik kon er niet komen, want, let wel, ik zat het verst van de deur.
Om er uit te komen moest ik twintig knieën passeeren.
Ja. Maar stel eens dat iemand er in komt, hij of zij moest ook twintig knieën
passeeren om bij mij te komen, niet waar?
Stel u dat eens goed voor.
Welnu, toen wij afreden van 't gehucht zat het meisje (de dame, meen ik,
de andere was iets als haar dienstmeisje) op mijn schoot.
Nog begrijp ik het niet, en zij, Jetchen, ook niet ...’
Tine, op hare beurt, mocht de ‘voldoening’ smaken, dat Dekker voor haar en voor
haar alleen, een zoo levendige en aanschouwelijke schets van zijn pekelzonden
ontwierp; al vond zij zeker zijn gedrag niet aardig, het relaas ervan kan zij onmogelijk
onaardig gevonden hebben. En bovendien nam dit avontuur een veel deugdzamer
verloop dan het begin ervan doet vermoeden. Overigens: ‘dat woord deugd en eer,
in den gewonen zin genomen, ik hecht daaraan als je weet niet zooveel’ verzekert
Dekker hier reeds, als voorbereiding voor zijn latere, forschere formuleering; en het
is niet onwaarschijnlijk dat de volgzame Tine, zooal niet van dezelfde, dan toch niet
van een tegengestelde opvatting, zich nu reeds bij de vluchtige onregelmatigheden
van haar aangebeden Eduard neergelegd heeft
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met het ironisch-berustende; ‘één meer’, waarmee zij later het bericht omtrent elke
nieuwe ‘vriendin’ in ontvangst placht te nemen; het mag haar gegaan zijn als
Constanze tegenover haar Mozart, wanneer hij haar zijn ‘Stubenmädeleien’ opbiechtte;
hij was zoo beminnelijk, ‘man kontte ihm nicht böse bleiben’... Het werd ditmaal
trouwens allesbehalve een ‘gewone, platte historie’; het avontuur was veeleer
ongewoon en bleef binnen de perken der ‘uitspattingen van zijn hart’; Jetchen bleek
een meisje, dat hij ‘in een kazerne van kurassiers vertrouwen zou’ ...
‘Maar dit is zeker, dat zij drie dagen en drie nachten met mij gereisd heeft,
dat wij te Oberwesel in één kamer geslapen hebben, dat zij mij in mijn
slaap haar heeft afgeknipt, en het hare in de plaats heeft gegeven, dat zij
mij briefjes heeft geschreven en mij te Amsterdam weer een brief beloofd
heeft, en dat zij, toen ik te Coblenz haar verliet, schreiende aan den
postwagen stond...’
Het geheele verhaal, in 't bijzonder door zijn slottafereel, vormt van de ‘platte historie’
een zeer geschikte overgang tot de wederwaardigheden met de muzikantenfamilie.
Zij zijn vrij van alle lichtzinnigheid, zij zijn veeleer somber van tint; er is daarin van
liefde sprake enkel als menschlievendheid, die intusschen van Dekker te gereeder
uitgaat en als erkentelijkheid te overvloediger tot hem weerkeert, omdat zij vrouwen
geldt. Het relaas ervan, een rechtstreeksche voorlooper der ‘zeeziekte-geschiedenis’,
is in enkele forsche trekken schetsmatig opgesteld, in den multatuliaanschen trant
voorzien van satiriek-ethische bespiegelingen en doorgeurd van een humanitaire
strekking. Het zijn pendanten door gelijkheid bij tegenoverstand: zoo fransch met
zijn luchtigen toon het latere, fijner uitgewerkte stukje is, dat speelt in de
zomeratmosfeer der blauwe Middellandsche Zee, zoo ouderwetsch-duitsch doet dit
oudere aan met zijn ‘weinerliche’ tafereeltjes in den winternevel van het
Rijnlandschap; het is drukkend-sentimenteel van toon en opvatting niet alleen, maar
uitgerust met alle kenmerkende bijkomstigheden van het ouderwetsch-romantische
genre; het kon aan ‘den ouden Lafontaine’ ontleend zijn en zelfs spelen in de dagen
van Mignon en Lothario. Dekker was op de heenreis naar de speelbank; de boot lag
's morgens in zwaren mist op den Rijn voor anker (het zal te Arnhem geweest zijn:
tot zoo ver kon men van Amsterdam uit destijds per spoor naar Duitschland komen).
Toen hij zijn biljet wilde nemen moest hij wachten op een paar vrouwen, die vóór
hem aan de beurt waren; de oudere droeg een harp, de andere een guitaar. ‘Er scheen
gekibbel te wezen over den prijs, de muntsoort en de herleiding van Pruisisch tot
Holl. geld’. Het getreuzel moede, drong hij naar voren, schoof al het kleingeld terzij
en betaalde voor zich en de
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anderen met eenige gemakkelijke rijksdaalders. ‘Ik reis ook mede met de boot, die
menschen zullen dat straks wel met mij verrekenen’. De vrouwen zagen hem aan
alsof zij geschrokken waren en spraken geen woord. ‘Zij gingen met hun biljetten
weg en ik vond ze lomp... De eerste blijken van erkentelijkheid ontving hij, wegens
de reeds afgescheurde plaatsbewijzen, van “den man in het huisje, de bureauman,
de registerman, de ambtenaar enfin” die eveneens uit de moeilijkheid geholpen was
en die “zeide, dat het wel zeer gelukkig was, dat ik die zaak had uitgemaakt, want,
zeide hij... Ja, wat zoude een ambtenaar zeggen?” Nu, Dekker laat den ambtenaar
alvast zeggen wat Tine nog niet van het gezelschap wist: dat er nóg een meisje toe
behoorde hetwelk met haar zieken broeder, de man der oudere vrouw, reeds vooruit
was op de boot; hoe het troepje tevergeefs had gepoogd in Holland met spelen van
vaudevilles in koffiehuizen iets te verdienen; dat de man zelfs zijn contrabas had
moeten verkoopen en dat er nu geen geld genoeg was om de boot te betalen ...
“of liever, zij hadden wel geld genoeg, maar die vrouw wilde dien thaler
niet geven.
Want mijnheer, waarachtig ze had nog een thaler, maar dien wou ze niet
geven, mijnheer, en dus, mijnheer, is het gelukkig dat u gekomen is,
want...”
Ja, dit alles zeide de ambtenaar’.
En onbeteekenend man, deze ‘ambtenaar’ achter 't loket: daar worden we wel van
overtuigd; enkel geschikt blijkbaar om zijn administratie in goede orde te houden;
en in dit geval, om als repoussoir te dienen van den anderen ambtenaar vóór 't loket.
‘Maar wat meer?
Gelukkig dat ik kwam daar die arme lieden anders in het voor hen vreemde
land moesten achterblijven en hongeren?
Neen!
Het was gelukkig, omdat het zoo lastig is de dus afgeknipte en als geplaatst
geregistreerde biljetten weer in te nemen bij de boekerij.
O, heilige administratie! Wat staat het schoon als men zoo zijn hart en zijn
gevoel netjes tusschen roode en zwarte lijntjes in, vast geregistreerd heeft.
Ik nam mijn hoed af voor den accuraten ambtenaar!’
Deze sneer tot afscheid aan de ambtenarij is een niet onbelangrijk voorteeken voor
de ambtelijke carrière die Dekker-zelf binnenkort zal hervatten; en de geheele gestie
van de gewone regelen en gebruiken terzijde schuivende, ongeduldige
edelmoedigheid, waarmede hij zich plaatst tusschen de hulpbehoevenden en de
correcte officieele macht, is te beschouwen als de zinnebeeldige inleiding tot ‘Lebak’.
Wat Dekker aan gevoel miste bij de administratie, dat werd hem
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weldra in overvloed zoo niet in overmaat door zijn beschermelingen aangeboden.
Neen, ze waren niet ‘lomp’, ze bleken zelfs uitbundig dankbaar. De oudere vrouw
kwam hem weldra ‘recht anständig voor het leenen bedanken’ en het geld terug
aanbieden. ‘Het was dezelfde rommel klein geld van zooeven opgehaald op het
blikken blaadje als men het Lied der Thräne had gezongen of den lieven Alpenhorn
of het afgezaagde maar toch schoone Scheiden thut weh. Maar nu was de thaler
erbij’...
...‘de man had zijn contrabas verkocht en zij had nog een thaler?
Ik nam het geld en hield mij of ik het natelde.
Die thaler? Ik vraagde met de oogen.
O Gott, diesen Thaler gab mir meine Mutter vor zwanzig Jahren!...’
De rest van het verhaal is een overzicht van de erkentelijkheidsbetuigingen van het
gezelschap, dat hij den thaler laat houden en van eten voorziet. ‘O, kon ik de
welsprekendheid schetsen van dier lieden dankbaarheid!’ Zij stijgt inderdaad tot
aanbidding:
‘Zij hadden gevraagd mijn naam te weten; ik schreef dien op. De oudste
vraagde hoe zij dien moest uitspreken, want, zeide zij, ik wil dien goed
noemen als ik voor u bid.
Neen, zeide Anna, haar zuster, nicht für dich, sondern an dich will ich
beten.’
Der Name thut nichts, zeide de derde, dat was de zuster van den man, een
leelijk meisje. Der Name thut nichts wir sagen Er, und die heilige Magd
wird's verstehn!’
Dan, na de beschrijving van verdere welsprekende, en tevens een weinig soberder
blijken van aanhankelijkheid, volgt die van het afscheid te Duisburg, waar Dekker
den trein naar Keulen neemt.
...‘Ik was geroerd en maakte het kort zooals gewoonlijk.
In den waggon trof ik een ouden heer. Ik verschool mij in een hoek en
dacht aan u, Edu, onze toekomst, aan God of geen God.
Daar wordt het portier opengemaakt en snikkende vielen de meisjes en de
vrouw en de man den wagen in. Zij kusten mijne voeten.
O God, als gij er zijt... neen, neen, dat is onmogelijk.
Schreyende weerde ik hen af. De conducteur kwam er tusschen, de bel
luidde voor het laatst, de stoom floot, ik zag een der meisjes vallen doordat
zij meeloopende het portier nog grijpen wou en toen zat ik alleen in mijn
hoekje in den spoorwagen...’
En dan komt bij wijze van tegenstelling, ten slotte het proza nog even aan het woord,
evenals bij monde van den ‘ambtenaar’ in 't begin:
‘Sind das ihre Verwandten, Herr? vraagde de oude heer in den anderen
hoek.
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Sind die Mädchen hübsch? vraagde hij. Juist, dat was de vraag nietwaar,
of die meisjes mooi waren.
Neen, neen, neen, waarachtig niet, ze waren niet mooi.

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

201
En toen spoorde ik verder en dacht na en sprak met God. Of 't een gebed
was of eene lastering...’
*
In het reisverhaal, waarvan wij de rangschikking der deelen wijzigden, volgen nu,
na de reeds besproken theologische redetwist met Pieter, de ‘avonturen’ waarbij
Dekker met meisjes in aanraking kwam omtrent wier ‘hübschheit’ hij zich minder
onverschillig toonde en die hem tot minder stichtelijke overpeinzingen verleidden
... Behoorde hij tot de ‘sentimenteelen’? Dit reisverslag is voldoende om elken twijfel
hieromtrent op te heffen: zijn stemmingen wisselen zoo snel, zijn gedragingen zijn
zoo veranderlijk, de ‘primaire funktie’ is bij hem zoo overwegend, dat hij, als weerslag
van de werkelijkheid, in hetzelfde schrijven zonder eenige geleidelijkheid van
somberheid tot lichtzinnigheid overgaat. Maar onder de ‘nerveuzen’, waartoe hij te
rekenen is, kenmerkt hij zich door de bijzonderheid van zich speciaal tot
overgevoeligheden aangetrokken te gevoelen en zijn depressie-stemmingen bij
voorkeur te vertolken op pathetisch-sentimenteele manier. Deze neiging is zoo sterk,
dat hij haar niet alleen in zijn particuliere maar tevens in zijn officieele
correspondentie botviert; hij slaat zoo nu en dan tegen den minister een nauwelijks
minder verheven-huilerigen toon aan dan tegen Tine. Het ontbrak hem niet aan
aanleidingen: voortdurend moest hij wegens zijn geldgebrek te biecht komen en
steun zoeken bij den oppersten superieur. Het begon reeds in den herfst van '53, het
eerste jaar van zijn verlof, nadat hij vergunning gevraagd en verkregen had voor ‘een
reis in België en Frankrijk’, zoogenaamd ‘tot herstel zijner gezondheid’ en het niet
verder bracht dan tot Spa, waar hij - volgens den heer Van Vollenhoven - ‘perd tout
son avoir au jeu’. Deze mededeeling is in overeenstemming met zijne eigene van
enkele weken later, vervat in een officieel verzoek om ‘een voorschot van drie
maanden op zijn verlofstraktement’ in verband met zijn geldverlegenheid, veroorzaakt,
naar het heet, door ‘kostbare reizen en geneeskundige behandeling’. In een bijgaand
particulier schrijven tot ondersteuning van dit verzoek, verklaart hij ‘ervan af te zien
al de tegenheden te schetsen die hem voortdurend hebben getroffen’ en waaraan hij
‘met aanhoudende volharding het hoofd geboden heeft’, weidt uit over ‘het grievende’,
dat het vooruitzicht der aanstaande bevalling zijner vrouw, hem ‘thans met
bezorgdheid en angst vervult’ wegens de onvermijdelijke kosten, eindigt met een
beroep te doen op de ‘menschlievendheid’ van den minister - stelt, in één woord,
een smeekschrift op in den toon van bijna tragische beklagelijkheid, te opmerkelijker
omdat op een dergelijk verzoek geen
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weigering te vreezen was en te stuitender omdat hij verbonden is aan het opdisschen
van even ongevraagde als onjuiste bijzonderheden: Dekker had door een te kostbaren
staat te voeren, zich met allerlei vrijgevigheden te vermaken en ten slotte den kans
te wagen aan de roulette den achterstand in te halen, zijn geld verspild en verspeeld:
binnen het jaar, behalve het verlofstraktement waarvan hij fatsoenlijk had kunnen
leven, een reserve van bijna vierduizend gulden: vandaar die tranen. In dit larmoyante
genre verzeilt hij eerst recht nadat zijn tweejarig verlof met zes maanden is verlengd
en hij in Nov. '54 ‘zoowel om huiselijke omstandigheden en ter beëindiging van
belangrijke geldelijke aangelegenheden vóór zijn terugkeer naar Indië’ het verlof
heeft ontvangen voor den ‘reis naar België en Duitschland ten einde daarna per
overlandsweg naar Indië te retourneeren’, waarvan hij gebruik maakte om zijn geluk
nogmaals te beproeven - aan den speelbank te Hamburg ditmaal volgens den heer
Van Vollenhoven - vanwaar wij hem, na de inderdaad radikale ‘beëindiging’ zijner
financiën zagen terugkeeren in het eind van Januari '55. Een maand later moest hij
ter beschikking van den Gouverneur-generaal zijn; in 't begin van Maart ontving hij
de uitnoodiging om de ‘vereischte inlichtingen’ te verschaffen, waarom hij zich nog
in Nederland bevond. Als redenen geeft hij op ‘de hevige ziekte van zijn kind’ en
‘vervolgens het invallende winterweder’, terwijl hij verder den minister, onder
verwijzing naar zijn voortdurende ‘geldelijke ongelegenheid’ ervan in kennis stelt
‘dat ik sedert mijn verblijf in Nederland gedurig verkeerd heb in de hoop
spoedig eene geldelijke aangelegenheid te termineren die mij, met het oog
op mijnen zeer geschokten gezondheidstoestand zou veroorloven mijn
eervol ontslag uit 's Lands dienst aan te vragen...’
Deze ‘geldelijke aangelegenheid’, waarop hij telkens in zijne correspondentie met
den minister terugkomt, betreft waarschijnlijk een vrij duistere erfeniskwestie: Tine
is vroeger in 't bezit geweest van een cassette met familiepapieren, die haar toen zij
in haar verlovingstijd bij den heer Van der Hucht te Parakan Salak verblijf hield, is
ontroofd; Dekker vermoedt dat zij de bewijzen bevatte van het haar tot dusver
onthouden recht op een deel der erfenis van haar zeer vermogenden grootvader; er
is evenwel gebleken; dat zij dit beweerde recht niet kan doen gelden daar alles
indertijd verrekend en vereffend is; intusschen blijft hij gelooven aan ongeoorloofde
praktijken, speciaal van de zijde van Kerkhoven, een amsterdamsche bankier en aan
Tine verwant. - Het mislukken van zijne pogingen om zich langs dezen weg financieel
onafhankelijk te maken, schijnt hij hier en elders te identificeeren met het verijdelen
van zijne hoop om
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zich door middel van de speelbank uit de moeilijkheden te helpen ... Wat zijn
gezondheid betreft, hoezeer zij nu en dan, ook blijkens een dokters-attest, te wenschen
heeft overgelaten, zij is zoo weinig ‘geschokt’, dat hij in zijn schrijven aan Tine
uitweidt over zijn welvarendheid ondanks de felle kou, de vermoeienissen en de
teleurstellingen van zijn twaalfdaagschen tocht midden in den winter. Aan het nemen
van ontslag schijnt hij in den eersten tijd van zijn verlof, in verband met zekere
geheimzinnige som van dertig duizend gulden, werkelijk gedacht te hebben; maar
sedert een paar jaar reeds is het uitzicht daarop hem benomen en zijn zinspelen op
het verlaten van den dienst - dat zich herhalen zal - heeft nu tegenover den minister
geen andere beteekenis dan een verhuld dreigement ter ondersteuning van zijn
hernieuwde smeekbede om financieele hulp. De nood is werkelijk zeer hoog gestegen,
zijn middelen zoowel als zijn krediet bij particulieren zijn volkomen uitgeput; alleen
de kennis, dat men een bekwaam gebleken ambtenaar niet licht om geldelijke redenen
liet schieten, mag hem tot eenige troost hebben gestrekt. Intusschen scheen er tevens
veel te moeten gebeuren om den minister, die zich tot dusver zeer toeschietelijk had
betoond, ditmaal ter hulp te doen komen en te nopen - hoezeer Dekker hem voldoende
borgstelling aan kan bieden - ter wille van den lastigen vrager de grenzen van de
gebruikelijke faciliteiten te overschrijden; Dekker ziet zich gedwongen alle zeilen
van zijn welsprekendheid en vindingrijkheid bij te zetten ... Enkele dagen na zijn
voorbereidende kennisgeving van insolventie, den 24sten Maart, gaat zijn verzoek
in zee om ‘een voorschot van vier maanden aktiviteitstraktement over de laatst door
adressant bekleede betrekking in Nederlandsch-Indië’. De minister weigert en Dekker,
na een hernieuwde breede toelichting zijner tegenspoeden - in 't bijzonder een ziekte
betreffend van zijn kind, dat volgens bijgaande verklaring van den geneesheer,
bijzondere verzorging noodig heeft en hier met de moeder zal moeten worden
achtergelaten: maar ook hiervoor is geld noodig - komt met grooteren aandrang nog
dan tevoren smeeken om wijziging van deze beschikking
‘...die den adressant slechts de keuze laat, òf te trachten bij eenigen
reeder voor zich en zijn gezin overtogt naar Indië te bespreken op crediet,
- òf Uwe Excellentie te verzoeken om eervol ontslag uit 's lands dienst, in
welk geval hij binnen weinige dagen zonder dak en voedsel wezen zou;’
aan welk dilemma hij eindigt met de volgende overwegingen vast te knoopen:
‘dat hij - na veel lijdens gedurende zijne Indische carrière - hiervoor
wat zich zelven aangaat, minder vreest dan iemand. Het is niet voor 't eerst
dat hij den dood - ook den hongerdood met kalmte tegemoet ziet; -
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dat hij zelfs voor zijne echtgenoote zich niet beroept op den kommer die
haar in dat geval treffen zou. Ook zij heeft geleerd te dragen en te lijden
tot het uiterste; maar
dat de keuze tusschen vertrek op die wijze, of hier blijven op die wijze
gelijk staat met de keus om zijn kind hier of op een schip te zien sterven
...’
De minister bleef weigeren, wachtte blijkbaar af dat Dekkers borgstellers hem het
noodige crediet langs den rechten weg verleenden en overwoog wellicht, dat
geneeskundige attesten in gevallen als deze niet altijd vrij waren van de overdrijving
... waardoor ook de bijgaande, tweede toelichting zich kenmerkte. Twee dagen later
ontving hij bericht van Dekker, dat deze plaats had besproken op het, in 't begin van
Mei, naar den Oost vertrekkende stoomschip ‘India’ van de rotterdamsche firma Van
Hoboken. Het bleek de inleiding voor een derden aanval op zijn onvermurwbaarheid;
Dekker wendt zich nogmaals tot hem, met de opmerkingen
‘dat de diepe ellende, waarin hij zich bevindt hem noodzaakt andermaal
op zijn verzoek terug te komen;
...dat hij, na in zijn vorig rekest aan Uwe Excellentie te hebben
medegedeeld, dat van de inwilliging daarvan afhankelijk was het leven
van zijn kind, zich buiten staat gevoelt sterkere gronden daartoe aan te
voeren en zich derhalve onthoudt van het schetsen der rampzalige gevolgen
uit Uwer Excellenties weigering voor hem en de zijnen voortvloeiende;
dat hij zich evenwel wenscht te verzekeren het bezit der overtuiging tot
het laatste toe alles gedaan te hebben wat menschelijk mogelijk is om zich
en de zijnen te redden uit de noodlottige positie waarin hij door een
samenloop van omstandigheden en buiten zijn schuld gekomen is;
dat hij daarom de vrijheid neemt met den meesten eerbied, doch tevens
met al den aandrang der wanhoop Uwe Excellentie te verzoeken alsnog
wel terug te willen komen op zijne afwijzende beschikkingen ...’
Minister Pahud komt nu eindelijk over de brug ... maar slechts ten halve; hij laat
Dekker weten, dat hem onder behoorlijke borgstelling een voorschot van drie
maanden, niet op zijn actviteits-, maar op zijn minder dan de helft daarvan bedragend
verlofstractement wordt toegestaan. Ten laatsten male bezweert Dekker hem, daar
het gebodene absoluut ontoereikend is, zijn aanvraag ten volle toe te staan. De nood
van hem en zijn gezin ‘die in de laatste maanden aan werkelijke ellende ten prooi
zijn geweest’ is ‘zoo hoog geklommen’ dat de verleende halve gunst ‘niet tot het
doel, een spoedige terugkeer naar Indië zou kunnen leiden’. Na een vinger te hebben
gereikt kon de minister de hand niet weigeren en ‘in strijd met den algemeenen regel
om geen extravoorschotten te verleenen aan ambtenaren die van verlof naar den Oost
terugkeeren’, stond hij dezen bijzonderen landsdienaar ten slotte het gevraagde ten
volle
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toe - maar niet dan na zich expresselijk bij de rotterdamsche firma ervan te hebben
vergewist, dat deze werkelijk plaats bij haar had besproken en dat de kans grooter
dan ooit was hem nu inderdaad kwijt te zullen raken ...
*
Hij was ditmaal nog den dans ontsprongen, zoo niet door dan toch met behulp van
zijn pen; door meer dan een dozijn rekesten, verzoekschriften eerst en ten slotte
smeekbeden en bedelbrieven, was hij erin geslaagd zich de gewenschte vrijheid te
verschaffen en eindelijk de allerergste gevolgen zijner roekeloosheid van zich af te
wentelen. Zij beteekenen zijn voornaamsten litterairen arbeid gedurende zijn verloftijd,
waarvan hij in 't geheel niet ‘tot het volk’ zooals zijn voornemen luidde, maar des te
meer tot een minster heeft ‘gesproken’; het zijn stalen van ‘voor zich zelven schrijven’
in anderen, meer direkt praktischen zin dan zijn vroegere oefeningen; op een
maximum van effect berekende en als zoodanig zeer verdienstelijke uitingen van
zijn gevoel niettemin; en ook van zijn phantazie: we kunnen er ons gemakkelijk van
overtuigen, wanneer wij de hartstochtelijke verzekeringen van zijn ‘tegenspoeden’
en van den ‘nood’, waarin hij ‘buiten zijn schuld’ is geraakt, confronteeren met de
feiten zijner onnadenkendheid en roekeloosheid. Men kan hem in deze betoogen den
pathetischen toon hooren aanslaan, waaraan vroegere ontboezemingen ons reeds
hebben gewend, men kan hem tevens de hartstochtelijk-polemistische
overtuigingsmethode zien toepassen, waarmee latere verweerschriften ons vertrouwd
zullen maken; maar tevens hooren wij hier bij hooge uitzondering in een zijner laatste,
tot angstkreten verscherpte, smeekbeden zijn gebruikelijken toon van kitteloorige
zelfbewustheid zinken tot dien van schuldbesef en verzekering van goede voornemens,
een accent van deemoedigheid, dat voor Dekker geheel abnormaal is. Ongevraagd,
zonder dat er zelfs door den correcten minister eenige aanleiding toe is gegeven, legt
hij in zijn rekest van den 16den April, in verband met het ‘overschrijden van den
door Uwe Excellentie toegestanen verloftijd’, kwestie die reeds lang was afgehandeld,
tegenover deze de verontschuldigende, berouwhebbende en beterschap belovende
verklaring af
‘dat zulks niet aan ambtelijke onverschilligheid, veel minder aan
oneerlijkheid moet worden toegeschreven en hij daarom nederig verzoekt,
dat dit verzuim bij Uwe Excellentie des te gereeder verschooning vinde,
wanneer hierbij de verzekering gevoegd wordt, dat hij niets liever wenscht
dan door ijverige pligtbetrachting den verkeerden indruk, dien deze
handelig bij Uwe Excellentie heeft teweeg gebragt, uit te wisschen...’
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Dit is een unicum van nederigheid in zijn tallooze zelfbewuste ontboezemingen, een
vorm van ‘dérogeeren’, die zijn vermoeidheid verraadt, tenzij hij mocht behooren
tot de hulpmiddelen van tragischen toon en melodramatische voorstelling, waarmee
hij den minister een rad voor de oogen heeft gedraaid ter verberging van de
onopgesmukte waarheid, dat hij door den ‘Rodolphe uit te hangen’ en den
grand-seigneur te spelen, ook met zijn poging om zich door het spel te redresseeren,
zich ten slotte aan den rand van zijn financieelen ondergang heeft gebracht. Ook de
heer Van Vollenhoven, als vele andere bewonderaars zoo licht geneigd zijn feilen
te vergoelijken of te verfraaien, kan zich niet weerhouden den staf te breken over
deze ‘requêtes, où il n'a même pas l'énergie de revendiquer la responsabilité de ses
actes et où il reproche au destin ce qui est la fait de sa propre faiblesse’. De
beoordeeling wint het in juistheid van de verklaring: ‘sur cette âme admirablement
trempée, le climat des tropiques avait excercé sa morbide influence. La formidable
majesté des éléments l'avait écrasé; il abdiquait devant leur toute puissance ...’ De
reden van Dekkers onregelmatigheden is, naar wij meenen, vrij wat eenvoudiger dan
door deze rimram te raden wordt gegeven; zij is niet te zoeken in de geheimzinnige
in- en nawerking der majestueuze indische, maar in zijn eigen natuur en heeft weinig
uit te staan met oostersche zoowel als met westersche klimaatinvloeden; hoe langer
hij in Indië had geleefd, hoe meer hij zich had vervreemd van wat zijn beoordeelaar
terecht zijn bohémien-natuur noemt; en niets had daartoe sterker medegewerkt dan
zijn pedagogische wederwaardigheden te Padang, in het begin van zijn carrière. ‘La
seule influence qui chez ce passionné eut pu provoquer une réaction contre ces forces:
l'amour n'avait pas agi, car sa femme ne le secondait pas, elle le servait’; niettemin
had de liefde voor Tine wel degelijk hare uitwerking gehad toen hij op den tweesprong
tusschen zijn beide verblijven te Poerwakarta, den weg der discipline koos waarop
hij sedert, hoezeer dan niet zonder enkele kleine misstappen, met regelmatigen tred
naar steeds hoogere functies was voortgeschreden. Tot aan zijn verloftijd toe: die
bracht hem uit de rails; in Holland, los van alle banden, zonder geregelde bezigheid
en ontslagen van streng controleerend gezag boven zich, had zijn neiging tot indolentie
weer de overhand gekregen; was hij gaan leven, had hij zich laten gaan naar de
ingevingen van zijn menschlievendheid en van zijn trots: zoo had hij zich in
moeilijkheden gebracht en bij zijn pogingen om zich daarvan te ontslaan, was zijn
moeizaam verworven en steeds bedreigde ‘opregtheid’ opnieuw in 't gedrang geraakt.
Om aan de zelfaanklacht te ontkomen,
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die zijn zelfrespect te gevoelige afbreuk doet, verschuilt hij zich achter en tooit zich
met een mom van tragisch zelfbeklag, dat aan zijn eigendunk ten goede komt; en
geïnspireerd door de herinnering aan zijn goede intenties, akteert hij zoo welsprekend
als de verstooteling van het lot, dat hij met grooter waarschijnlijkheid nog dan den
minister, zichzelven van de waarheid zijner ongevraagde verontschuldigingen
overtuigt. Hij vervalt weer tot het sentimenteele pathos uit de dagen van
overeenkomstigen tegenspoed, waarin hij ‘de Bruid’ schreef. Van deze sentimentaliteit
zal hij nimmer loskomen en eerst op veel lateren leeftijd wordt hij zich, misschien
niet dan voorbijgaand, bewust van den aard der neiging, waaraan men hem hier de
middelen ter vermurwing zijner tegenpartij - verweermiddelen zijner trots meteen ziet ontleenen. In een zijner vertrouwelijke brieven van Vosmaer - van 7 Dec. 1873
- schrijft hij:
‘Gut, ik ben u een komieke confidentie schuldig omdat je onlangs iets
over vloeken schreef... Eenige maanden geleden nu, op 'n wandeling en
geheel alleen, voelde ik mij beheerscht door indrukken... hm! Hoe ze te
beschrijven? Ja zoo: ik betrapte mij op den gemompelden uitroep: ik ben
geloof ik, sentimenteel, g.v.d.! En ik berste in lachen uit, en nam mij voor
het u te schrijven omdat ik de (geheel ongezochte) koppeling zoo komiek
vond’.
De combinatie van deze faktoren, wier ongelijksoortigheid hem vermaakt, is toch
minder zonderling dan hij aanneemt. Zij beteekent in 't algemeen het samengaan van
ruwheid en weekelijkheid die vanhuisuit een der eigenaardigheden is van den
haarlemmerdijkschen Dekker en een der kenmerken van Multatuli zal blijven. Hier
in zijn correspondentie, om niet te zeggen zijn pennestrijd met den zakelijken
bewindsman, blijft deze grofheid binnen de perken van theatrale opgeschroefdheid
en officieele onoprechtheid; een anderen vorm neemt zij aan in zijn sentimenteele
reisbeschrijvingen: hoeveel trekken van warm gevoel en gulle hulpvaardigheid deze
mogen bevatten; van onmiskenbare grofheid is het zelfgevallige relaas zijner
amourettes - de kwaliteit-zelve ervan daargelaten - aan zijne hem toegewijde vrouw,
aan wie zij moesten mishagen. Maar niet enkel deze verbinding van sentimentaliteit
en ruwheid in 't algemeen - deze laatste niet als middel ter verberging van
overgevoeligheid, maar als de tegengestelde uiting van onbeheerscht gevoel - deze
samenkoppeling van sentimentaliteit en godslastering in 't bijzonder wordt woordelijk
aangetroffen aan het slot en als conclusie zijner theologische overpeinzingen naar
aanleiding van zijn philantropisch ‘avontuur’ en als uiting zijner onvoldaanheid over
het gedrag van het Opperwezen te zijnen opzichte. ‘En toen spoorde ik verder en
sprak met God. Of 't een gebed was of een lastering, een aanbidding
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of een loochenen van zijn bestaan, dit weet ik niet’...
Hoezeer hij onder den invloed is gekomen van het inheemsche gedachtenleven,
hoezeer hij doortrokken is geraakt van de theologische atmosfeer, valt speciaal te
onderkennen uit de inkleeding van dit reisavontuur. Voortdurend dwalen zijn
gedachten af naar de godheid en spitst zich zijn aandacht toe op de kwestie van haar
bestaan en hare attributen. Na zich in zijn donkerste dagen als ‘Holm’, de edele,
miskende dulder te hebben ge-objectiveerd en zich, in zijn lichtere daarna, met
‘Rodolphe’ den vorstelijken recht- en weldoener te hebben vereenzelvigd, gaat hij
nu deze personificatie en deze incarnatie met elkander versmelten; in eigen benarde
omstandigheden behulpzaamheid toonend jegens andere aan lager wal geraakten,
denkt hij zich als Rodolphe in de pathetisch-sentimenteele rol van zijn tooneelheld
- die nog zoo sterk in zijn gedachten leeft dat hij zijn naam aanneemt bij zijn
detectivediensten aan vriend Van de Pool. De blijken van erkentelijkheid zijner
beschermelingen, welker overdrevenheid hij als ‘welsprekendheid’ waardeert, de
offers hunner vereering aanvaardt hij als huldeblijken aan zijn ‘koninklijkheid’; zij
doen hem evenwel te pijnlijker de tegenstelling gevoelen tusschen wat hij is, een
voor 't oogenblik berooid man, en wat hij volgens de voortreffelijke kwaliteiten van
zijn hart zou verdienen te wezen, Maar, op weg de fortuin te tarten en zijn laatste
penningen op het spel te zetten, is hij niet langer den miskenden, somberberustenden
dulder, hij is een Holm met Rodolphe-allures; en zijn beroep op de ‘Hemelsche
Magten’ is niet enkel een rhetorische exclamatie maar een dringende aanmaning om
zich te kwijten van hun plicht tot ingrijpen in 's werelds onrechtvaardig en juist voor
hem en andere rechtvaardigen zoo onfortuinlijk beloop. De wierook der veneratie
zijner protégées schept voor hem de passende atmosfeer der door zelfbeklag
aangewakkerde zelfvergoding. Hij wendt zich tot de godheid met een klacht; maar
waaraan alle deemoedigheid ontbreekt en die klinkt als een aanklacht over miskenning
en als een aansporing zich het door hem gegeven voorbeeld ten nutte te maken. Hij
‘dacht en sprak met God’, in verwarring gebracht door de tegenstrijdigheid tusschen
het denkbeeld van goedheid en macht, dat hij aan dat begrip verbindt en de feiten
van onschuldig geleden smart, die hij om en in zich constateert. ‘Maar zeker heb ik
gezegd, als ge er zijt, zie naar mij.’ In de discussie, die hij naar aanleiding dezer
woorden met den dominee aanbindt, is hij zeker in zijn recht met de bewering, dat
zij niet een rechtstreeksch beroep op belooning beteekenen; hij bedoelt er den wensch
of den eisch mede, dat God niet beneden hem-zelven zich zal toonen in spontane
hulp-
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betooning; en nu deze uitblijft voelt hij zich teleurgesteld, om niet te zeggen misleid.
Het ‘zie naar mij’ heeft niets van een nederig: zie genadig op mij neer, maar wil
veeleer zeggen: doe als ik; en omdat de godheid het in dit opzicht van hart te toonen
en van begrip blijk te geven zoowel aan initiatief als aan volgzaamheid laat ontbreken,
is hij ten haren opzichte gedesorienteerd.
‘Ik dacht aan mijn God, mijn God die edel moet zijn en groot en mij moet
begrijpen en beminnen...’
Is hij niet, zonder erg of list en met de hartelijkste bedoelingen op zwart zaad geraakt
en is het, waar zoovele gevoelige harten hem huldigen, niet fnuikend dat juist van
Hoogerhand elke erkenning achterwege blijft? Dekker gaat dit negeeren met gelijke
munt betalen:
‘En zoolang ik zulk een God niet zie, geloof ik aan God NIET!
Openbaar U aan mijn hart als gij er zijt.’
Een geloovige van nederiger kaliber zou misschien van meening zijn geweest, dat
zijn hulpvaardigheid en menschlievendheid de teekenen zelve waren van deze
openbaring. Niet alzoo Dekker; zijn voorstelling van de godheid is eenvoudiger,
primitiever, kinderlijker. Hij beknort haar zooals de naieve geloovige zijn
heiligenbeeldje, dat hem den verwachten bijstand onthoudt. Zijn gemoed zonder
bijgedachte uitstortend tegenover haar, zijne vrouw, die hem wèl begrijpt en wèl
bemint, geeft hij inderdaad de theologische opvattingen van zijn kindsheid weer, die
hij later - in een brief van den 14den November '67 - aldus aan Huet uiteenzette:
‘Toen ik heel jong was, wou ik graag - ja, ambitieus was ik - wat goeds
tot stand brengen. Ik voelde mij - zeer geloovig nog - iets als compagnon
van god. Ik redeneerde met hem over: de zaken. Ik trok mij alles aan als
mij betreffende. “Is 't geen schande, zoo'n beroerdheid in ons pakhuis!”
Ziedaar de quintessens mijner gebeden van dien tijd. Ik schaamde me voor
elk vuiltje in 't heelal. Hoogmoed? O zeker, bespottelijke, krankzinnige
hoogmoed. Toch geloof ik dat er veel schoons zou te zien zijn, als die
hoogmoed wat algemeener was, en dan ware hij ook minder krankzinnig’.
Op deze primitieve wijze is Dekker nóg geloovig; aan deze ‘schoonheid’ herinnert,
met deze ‘krankzinnigheid’ in overeenstemming is zijn toeleg om in deze
sentimenteele ontboezemingen op de naaldpunt van zijn actieve meewarigheid een
monument van zelfvergoding op te trekken, bij dat kinderlijke bouwspel
aangemoedigd en gesteund door het voorbeeld en de hulp van andere naieve
gemoederen. Hij stelt zich de godheid voor, of liever, hij gevoelt haar als zijn associé,
die hem alleen laat ploeteren bij de bereddering van 's werelds desolaten boedel; als
de stille vennoot over
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wier werkeloosheid hij zich verwondert, zelfs ergert, nu hij, Eduard-zelf, tot schade
der gezamenlijke onderneming zoozeer achterop is geraakt. Om deze verwaarloozing
van de ‘zaken’ en van hem-zelven is het, dat hij pruilt en de ongevoelige bondgenoot
beknort en zelfs, op zijne beurt, bedreigt met verloochening. Van een ‘gebed’ of een
‘aanbidding’ is in deze gevoelsuitstortingen geen schijn zelfs, veeleer van een
‘lastering’ of een ‘loochenen van zijn bestaan’. ‘Ik heb’, aldus leidt Dekker zijn
verhaal in en geeft hiermee den sleutel tot het begrip zijner theologische divagaties:
‘Ik heb uitgaande en zelfs thuiskomende nog van mijn armoedje hulp
verleend en het was nog een bitter genoegen als het ware tot God te zeggen:
Zie hoe ik handel. O 't is wreed’...
Deze kritische houding tegenover de godheid, aanvullend attribuut van het
romantische ‘opstaan tegen de maatschappij’, is de trek, die nog ontbrak aan de figuur
van ‘Multatuli’, den zwaarbeproefden, in sentimenteele zelfbeschouwing verzonken
‘Holm’, die zich heeft vermand tot het eigengerechtige wel- en rechtdoen van
‘Rodolphe’. De larochefoucauldsche zelfkritiek behoort tot het verleden, de
zelfverheffing is het onmisbare harnas geworden tegen de miskenning en den
tegenspoed die hem treffen en hem wachten. Komt het er eenmaal toe dat hij in 't
openbaar optreedt dan zal het zijn met ‘sensibele’, vorstelijke hoogheid. Reeds nu
is hij zich bewust van zijn als vanzelfsprekende superioriteit: voert hij, natuurlijk om
hem afdoende te weerleggen, zijn broeder, den dominee sprekende in, dan is het met
een aanmerking, waarvan hij, tusschen haakjes, laatdunkend getuigt:
‘(Zulke woorden klinken plat, dat kan niet anders, als ik Pieters woorden
aanhaal naast de mijne)’.
Het ‘kon niet anders’: in sentimenteele hoogdravendheid moest de ander het
inderdaad afleggen tegen hem; en de bescheidenheid, die Eduard ontbrak, mocht
Pieter in dit geval ten goede komen. Hij werd door den jongere al dadelijk geslagen
op eigen terrein. nu deze de in den Oost verwaarloosde en in vergetelheid geraakte,
maar in het ijveriger dan ooit theologiseerende vaderland tot nieuw leven opgewekte,
godsdienstige denk- en zegwijze in toepassing brengt, laat hij den gewonen vakman
al dadelijk een kanselhoogte beneden zich. Bij den juisten toon, waarover hij reeds
beschikte, heeft Dekker den geëigenden inhoud hervonden om, met grooter succes
dan eenig ander vaderlandsch predikant, als ‘Multatuli’ te ‘spreken tot het volk’.
*
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Zóó keert hij dan weldra - na een overtocht op crediet - in zijn kolonialen werkkring
terug; ‘niets liever wenschende’, zooals het heet, ‘dan door ijverige plichtsbetrachting
den verkeerden indruk’ - als zou hij schuldig staan aan ‘oneerbiedigheid’ en
‘ambtelijke onverschilligheid’ - ‘uit te wisschen’; maar tevens, en zoo was het in
werkelijkheid, met een sneer neerziend op hen, die als ‘de man in het huisje, de
bureauman, de registerman, de ambtenaar enfin’ zich niet buiten hunne instructies
waagden en die als de ‘accurate ambtenaar’ zich in de eerste plaats richtten naar de
voorschriften der ‘heilige administratie’; zóó, met een eigendunk welke zich, als
reaktie tegen de teleurstellingen, die hij heeft ondergaan en de vernederingen, die
hij zich op heeft moeten leggen, is aangezwollen tot zelfvergoding; en daarnaast met
een aangeboren meewarigheid voor al wat lijdt, die onder invloed der westersche,
liberale opvattingen zich heeft omgezet in een verscherpten afkeer van rechtsschending
ten opzichte van alles wat verdrukt wordt. Na een wederom mislukt leven in Holland
is het onder zulke omstandigheden dat hij opnieuw zijn geluk in den Oost gaat
beproeven.
(Nov. '25)
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X. ‘Lebak’
A. ‘De vergiftiging’ en de aanklacht
I
‘Lebak’ is de hollandsche cause célèbre der negentiende eeuw geworden; niet zoozeer
door wat er in deze bantamsche afdeeling feitelijk is voorgevallen, als door het verslag
dat hiervan is geleverd door een der belanghebbenden. Het was in werkelijkheid niet
bijzonder gewichtig: een bureaukratisch conflikt in hoofdzaak, tusschen den
Assistent-Resident Douwes Dekker en zijn chef, de Resident Brest van Kempen,
waarbij de eerste aan het kortste eind trok en na een paar dienstbrieven te hebben
geschreven en ontvangen, zijn eervol ontslag aanvraagde en verkreeg. Het pleit was
door hem na een zeer korte en weinig ruchtbare behandeling verloren en er zou verder
geen haan naar gekraaid hebben, ware hij niet eenige jaren later op den inval gekomen
op zeer opzienbare manier te gaan napleiten. Zoo wist hij dit op zichzelf vrij
onbeteekenende ontslag te verheffen tot een politiek feit van eenig gewicht, door
zijn geschiedenis ervan te maken tot een letterkundige gebeurtenis van den eersten
rang.
Het eigenaardige van dit op eigen gelegenheid ondernomen naproces is, dat de
beschuldigden zich nimmer hebben verdedigd en dat, bijna zonder uitzondering,
allen die hadden kunnen getuigen, zich van inmenging hebben onthouden. Dekker
heeft het dezen laatsten trouwens niet lastig gemaakt; nooit heeft hij zich rechtstreeks
tot hen gewend om steun van hen te ontvangen, al was het slechts door bevestiging
van sommige zijner, door de officieele stukken onbevestigd gelaten, beweringen.
Zoo sterk en onafgebroken hij zijn vroegere chefs, den Resident en den
Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist, heeft geprikkeld, gesard en gescholden
om hen tot spreken te dwingen, zoo gelaten heeft hij zich neergelegd bij het zwijgen
van zijn ondergeschikte, den kontroleur van Hemert en tevens van den kommandant
Collard, die hoewel niet rechtstreeks en ambtshalve bij het geding betrokken, met
de feiten er van uitstekend op de hoogte werd geacht; hij heeft er zich mede
vergenoegd naar aanleiding van zeer enkele zijner beweringen het vertrouwen uit te
spreken dat zij zich van tegenspraak zouden onthouden en door het voortduren van
hun zwijgen is hij in dit opzicht in 't gelijk gesteld ... Zelf is hij eerst spraakzaam
geworden, twee jaar nadat hij Lebak en den dienst had verlaten, in een partikulier
schrijven aan den eveneens démissionairen Van Twist: de ‘Brief aan den
Gouverneur-Generaal in ruste’, waarin hij terugkomt op de redenen en oorzaken van
zijn ontslag; en na
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nogmaals twee jaren is hij er eerst toe overgegaan, met de officieele bescheiden die
hij er onmisbaar voor rekende en de partikuliere bijzonderheden die hij er dienstig
toe oordeelde, te vluchten in de openbaarheid, zijn wedervaren aan het nederlandsche
volk te verhalen, de indische regeering in staat van beschuldiging te stellen en, ten
overstaan der natie, Koning Willem III het scheidsrechterschap op te dragen. Hij had
zelfs niet het succes dat dit geweigerd werd; ook de koning zweeg en volhardde erin
hem te negeeren; het is sterk te betwijfelen of hij het handschrift van den ‘Havelaar’,
vervolgens het Boek en daarna de door Dekker tot hem gerichte brieven zelfs heeft
gezien, laat staan gelezen; zoo ja, dan heeft hij blijk gegeven van een minder
romantische opvatting zijner, na '48 zeer bescheiden, taak dan waarmee deze hem
doodverfde. Maar deze voldoening heeft Dekker althans gesmaakt, dat hij het publiek
op zijn hand en ook aan de praat heeft gekregen, al heeft hij het niet kunnen aanvuren
om hem te verschaffen wat hij zijn recht noemde en al heeft het hem de belooning
niet kunnen bezorgen waarop hij aanspraak maakte. Het heeft in het zwijgen der
tegenpartij van Havelaar een schuldbekentenis gezien, het heeft hem op zijn
welsprekend woord geloofd en is hem blijven gelooven. Het verhaal in het Boek,
aangevuld door de ‘lijst der gestolen-buffels’ in de ‘Minnebrieven’ en ondersteund
door den gepubliceerden ‘Brief’, is tot op den huidigen dag, behalve voor de enkelen
die zich een eigen onderzoek of zich de moeite hebben getroost van anderer kritiek
kennis te nemen, de grondslag gebleven van het gangbare oordeel over de
Lebak-kwestie.
Gedurende zijn leven hebben voornamelijk hij zelf en zijn volgelingen erover
geschreven; wat er kort na de verschijning van het Boek aan tegenspraak werd
gepubliceerd bleef voor het groote publiek onopgemerkt en raakte spoedig in
vergetelheid. De algemeene aandacht werd weldra van den verongelijkt geachten
assistent-resident Dekker afgeleid door de ergernis en den bijval, dien de partikuliere
gedragingen en de opzienbarende ideën van Multatuli verwekten. De figuur van Max
Havelaar kwam buiten, zelfs boven de kritiek te staan. Met of zonder door
aanmerkingen op zijn handelingen of zijn meeningen belaagd te zijn, hield Dekker
niet op, toornend en klagend naar deze figuur te verwijzen of zich daarachter te
verschansen. Het standpunt, dat hij sprekend of schrijvend na Lebak, tegenover de
menigte innam, was altijd ter hoogte van het voetstuk, dat hij zichzelven in het Boek
had opgericht; en mocht men weigeren naar Multatuli op te zien, men wachtte er
zich wel voor Max Havelaar neer te halen. Zoo weinig werd er getwijfeld of getornd
aan de juistheid en volledigheid van zijn verslag der lebaksche aangelegen-
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heden, dat in de uitgebreidste en vinnigste kritiek, die hij tijdens zijn leven te doorstaan
had, zijn houding als assistent-resident onbesproken blijft en zijn verdienste als
koloniaal hervormer onbezwalkt.1) Eerst na zijn dood in '87 kwamen de tongen los,
die hij in bedwang gehouden had en begon zich de minder door vooringenomenheid
en verbittering bedorven beschouwing zijner persoonlijkheid ook rustiger bezig te
houden met zijn vóór-multatuliaansche ambtenaarsloopbaan. Er kwamen minder
bewonderaars aan het woord, of liever, wie het woord namen bleken op grond van
deugdelijker onderzoek minder tot voorbehoudlooze bewondering geneigd; en terwijl
men den ongewonen ambtenaar en den buitengewonen schrijver in oogenschouw
nam als verschijningsvormen van denzelfden excentrieken mensch, begon de twijfel
te rijzen in hoeverre de ‘tuchteloosheid’, waarop Multatuli prat ging, de handelingen
van den assistent-resident Dekker had gekenmerkt en of het van diens superieuren
te vergen was een oorspronkelijkheid goed te keuren, die afbreuk deed aan de
discipline waarvan de handhaving hun was toevertrouwd. Vóór nog de bijdragen tot
ruimer kennis der Lebak-kwestie verschenen van pastoor Jonckbloet2) - die het archief
van Rangkas-Betoeng onderzocht - en van ingenieur van Sandick3) - na Dekker langen
tijd in Lebak woonachtig - had reeds Swart Abrahamsz in zijn opzienbarend
Gids-artikel4) van de katastrophe te Lebak een voorstelling gegeven, waarin hij aan
Dekkers tegenpartij het recht liet wedervaren, dat haar tot dusver onthouden was
omdat zij nagelaten had er langs on-officieelen weg aanspraak op te maken. Terwijl
de invloed van Dekker als auteur uitgegist raakte, werd de belangstelling voor den
ambtenaar aangewakkerd; het sterkst door de aanvulling der officieele stukken in
den ‘Havelaar’ met het nog ontbrekende akten-materiaal, die wij danken aan De
Bruyn Prince.5) De herdenking van het vijftigjarig bestaan van het Boek kenmerkte
zich door een feitelijke eensgezindheid ten opzichte van den schrijver, maar werd
tevens de aanleiding tot een hervatting van den strijd over den ambtenaar, die zoo
zij al niet tot een afsluiting ervan leidde, toch in vele opzichten het karakter droeg
eener afrekening met de Havelaar-legende. Vele warme vereerders van Multatuli
spraken niet dan met voorzichtig voorbehoud of uitten zich zelfs met onbewimpelde
afkeuring over de

1)
2)
3)
4)
5)

Dr. J. van Vloten: ‘Onkruid onder de tarwe’ 1875.
G. Jonckbloet: ‘Multatuli’ 1894.
R.A.v. Sandick: ‘Leed en lief in Bantam’ 1892.
Swart Abrahamsz: ‘Een Ziektegeschiedenis’. Gids '89.
P.L.M. de Bruyn Prince: ‘Officieele Bescheiden’ betreffende den dienst van Multatuli als
Oost-Indische ambtenaar’. 1900.
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gedragingen van den assistent-resident; de, in indische aangelegenheden, meest
gezaghebbende zijner lofredenaars, Mr. van Deventer, veroordeelde zijn optreden
te Lebak als ‘doldriftig, ondoordacht en zonder kennis van zaken’. De heer Meerkerk
stelde zich zeer kritisch tegenover den ambtenaar1) en Jhr. de Kock - nakomeling
waarschijnlijk van een der vijf leden van den Raad van Indië, die een ongunstig
advies uitbracht over Dekker - trad in verschillende artikelen2) op als de wreker van
het onrecht, niet aan Havelaar bedreven, zooals de stereotiepe beschuldiging luidt,
maar door Multatuli aan zijn vroegere superieuren begaan; hem moet worden
nagegeven dat hij, aanknoopend aan oude, vergeten kritieken, de nagedachtenis van
den ‘Man van Lebak’ het duchtigst heelt gehavend - al sloeg hij in zijn felheid
somtijds mis en al heeft zijn verbittering hem blind gemaakt voor eigen
eenzijdigheid... Tien jaar later, bij het kalm gevierde eeuwfeest van Dekkers geboorte,
bleken de hartstochten tot rust te zijn gekomen: de jongeren, die voorheen met hem
hadden gedweept, waren intusschen bejaard geworden en wie van de ouderen hem
indertijd hadden verfoeid, waren reeds heengegaan. Werd er over den auteur nog
met een gematigd enthousiasme gesproken, voorzoover men den ambtenaar herdacht,
werd er niet langer van den ‘held’ gewaagd. De bemiddelaars hadden de overhand
gekregen op de bewonderaars; het vroegere oordeel van Dr. Prinsen: dat Dekker
‘overijld’ had gehandeld, werd meer en meer, zoo niet de publieke dan toch de intieme
opinie. De Gruyter3), die zooveel goeds over en van Multatuli heeft gezegd, besteedt
aan de behandeling der zoo belangrijke Lebak-kwestie slechts een paar bladzijden,
waarin hij den ambtenaar niet dan verontschuldigend in 't gelijk stelt. De
Havelaar-cultus wordt nauwelijks meer in 't openbaar gedreven en mag zij al worden
voortgezet, zij blijft binnenskamers, waar het Boek waarschijnlijk nog altijd wordt
gelezen. De belangstelling daalt sneller in kracht dan in omvang en de kans op
objectiviteit in de beoordeeling vindt daar baat bij. De gelegenheid schijnt niet
ongunstig voor de hervatting van het onderzoek naar de daad en de motieven van
den assistent-resident Dekker, ter confronteering met het pleidooi van Multatuli.
*
In het najaar van '55 met vrouw en kind behouden te Batavia teruggekeerd, werd
Dekker weldra benoemd tot assistent-resident van Bantam-Kidoel of Lebak; in het
eind van Januari arriveerde hij op

1) J.B. Meerkerk: ‘Multatuli’. 1900.
2) In ‘De Tijdspiegel’ van 1911-'13.
3) J. de Gruyter: ‘Het Leven en de Werken van Eduard Douwes Dekker’.

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

216
zijn nieuwe standplaats, een paar korte dagreizen slechts van de hoofdstad verwijderd.
Men kent de vier jaar later in den ‘Max Havelaar’ beschreven officieele ontvangst
van den nieuwen functionaris aan de grens van zijn ambtsgebied: onder de ‘pendoppo’,
maken hij en de zijnen, vergezeld door den resident van Bantam, Brest van Kempen,
kennis met den bejaarden regent van Lebak, Radhen Adhipatti Natta Karta Negara,
den kontroleur Langeveldt van Hemert (‘Verbrugge’) en den laatsten deelnemer aan
het op handen zijnde bureaukratische drama, half figurant, half confident: den
militairen kommandant Collard (‘Duclari’). Het weer is triestig en regenachtig, maar
ofschoon het verhaal er niet van gewaagt, is het alsof op de verdere reis naar de
hoofdplaats Rangkas-Betoeng de zon is gaan schijnen, zoo aanstekelijk werken de
vriendelijkheid en opgewektheid van Havelaar en zijn Tine op uwe verbeelding.
Dekker begint weer een nieuw leven; de lange zeereis heeft hem aan de oude zorgen
in het vaderland onttrokken, het verblijf te Buitenzorg hem vervuld met nieuwe,
hoopvolle voornemens. Zóó zag men hem altijd op het voordeeligst; in een versche
omgeving zijn beste beentje vóór zettend om er de goedkeuring, den bijval, de
bewondering te oogsten, waarvoor hij in de oude onverschillig was geworden. En
ditmaal had hij revanche te nemen gehad voor een ongewoon échec: aan Holland
had hij herinneringen van zeer gemengden aard; en ditmaal tevens was de nieuwe
kring meer dan eenig andere de moeite der verovering waard geweest: die van den
Gouverneur-Generaal-zelven. De toegang ertoe werd hem vergemakkelijkt door een
hooggeplaatst familielid, later bekleeder van het hoogste ambt, dat Dekker alsnog
voor zich zelven niet onbereikbaar acht: de waarnemende algemeene secretaris E.
de Waal, gehuwd met eene nicht van Tine en vertrouwde van den landvoogd Duymaer
van Twist; door zijne bemiddeling werd de familie Dekker ten paleize voorgesteld
en kwam zij herhaaldelijk ten hove. De ingenomenheid is wederzijdsch: er schijnt
tusschen gastheer en gast niet alleen overeenkomst van smaak te bestaan, maar ook
gelijkheid van ambtelijke opvattingen. De eerste vakante, met zijn laatstbekleede
min of meer gelijkwaardige, betrekking wordt den disponibelen ambtenaar
aangeboden; en al is zij niet de beste, de berooide verlofganger kan zich niet
veroorloven op een betere te wachten: het assistent-residentschap van het arme Lebak,
waar hij niet op emolumenten van cultures te hopen had, beloofde noch de voordeelen
noch de vrijheid van handelen van het voorgaande te Amboina. Maar het lanterfanten
en het schulden maken moede, is voor den nieuwen functionaris deze verandering
een zoo welkome verbetering van zijn omstandigheden dat hij in den regen slechts
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aandacht heeft voor den komenden zonnenschijn. Zooveel mag hij reeds van Lebak
weten, dat hij kan vermoeden er geen geringer bezwaren te moeten overwinnen dan
waarvoor enkele jaren her zijn uitgeputte zenuwen te Amboina zijn gezwicht; na zijn
lange rust voelt hij zich tot sterker inspanning in staat en de strengheid van den
ambtenaar wordt vooralsnog verhuld door de hupschheid van den vriend dien hij
voor zijn nieuwe omgeving wil zijn.
Aan de vriendelijkheid der kennismaking zal gebruikelijkerwijze wel niets hebben
ontbroken; en het is zeker niet enkel aan zijn auteurshandigheid toe te schrijven dat
zij in zijn verhaal van de eerste ontmoeting dienst doet als repoussoir voor zijn spoedig
volgende teleurstellingen. Zoo weinig heeft hij in dit relaas de aanvankelijke
zonnigheid overdreven, dat zij blijkbaar veeleer door de latere wolken heen is gezien
en geschetst. De portretten, die hij teekent, zijn stemmingsbeelden, waaraan zijn
eerste ingenomenheid zoowel als zijn latere weerzin hebben meegewerkt. Het minst
mag dit gelden voor dat van den ouden Regent, zijn ‘jongeren broeder’, die in
werkelijkheid jong genoeg was om nog bijna een kwarteeuw te leven. Er was in
dezen hoogen heer zooveel dat hem aantrok en in wat hij hem weldra ten laste moest
leggen zooveel wat hij kon verontschuldigen, dat hij dezen van zware vergrijpen, ja
zelfs van misdaad verdachten tegenstander herdenkt met een door sympathie in
evenwicht gehouden vijandigheid. De Radhen Adhipatti wordt ons voorgesteld als
beschaafd en scherpzinnig, een man van weinig woorden, maar deze weloverdacht
en met zorg gekozen. Hij was een harde feudale meester, weliswaar, voor de inlanders,
die hij als zijn lijfeigenen behandelde, maar hij was het uit een nooddwang van
oorzaken en motieven, waarvoor hij bij Dekker begrip en beklag vond; hij had een
talrijke, arme familie te onderhouden en tevens was hij aan zijn rang verplicht en
werd hij door zijn standsgevoel gedreven in uiterlijk vertoon niet onder te doen voor
rijke verwanten; en hij stond daarbij tusschen een gouvernement dat hem door een
te laag salaris de noodige middelen onthield en een bevolking, die hem uit eigen
armoede slechts weinig kon geven, maar hem uit respekt voor zijn rang en persoon
niets durfde weigeren. Hij was gevreesd, maar zonder vijandigheid, hij boezemde
ontzag in: ‘hij was zoo hoog’ gaf men hem loftuitend na, toen hij in een reuk van
heiligheid gestorven was; hij was gezien ook bij de Europeanen: Dekker zelf begint
met de verzekering, te Buitenzorg veel goeds van hem te hebben vernomen. Er
bestond een geestelijke en zedelijke familieverwantschap tusschen den ‘jongeren’
en den ‘ouderen broeder’; trotsch en berooid allebei, twee hidalgo's. moesten zij,
door hunne uiteenloopende begrippen omtrent het mijn

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

218
en dijn tegenover de inlanders, met elkander in botsing komen; wat de een niet nalaten
kon te verdrukken, kon de ander niet nalaten te beschermen. Maar zij stonden daarbij
tegenover elkander de pair à pair, als twee geboren potentaten, een oostersch vorst
tegenover een westersch verlicht despoot.
De twee anderen, eveneens in dienst der nederlandsch-indische regeering, zijn
tegenover hen beiden de eigenlijke ambtenaars. De kontroleur is het voor Dekker in
den minst ergerlijken zin; hij is negatief in alles, waarin Dekker-zelf positief wil zijn;
te goed om kwaad te doen, niet goed genoeg om kwaad tegen te gaan; te beschroomd
om aanstoot te geven, te schuw om aanstoot te nemen; en diensvolgens ‘beleefd’ en
‘eerlijk’. Dat hij den Regent noch iemand anders van Dekkers tegenstanders lastig
durft vallen, wordt hem meer dan ten halve door zijn chef kwijtgescholden, omdat
hij ook dezen niet in den weg staat en zelfs er zich niet tegen verzet diens medestander
te worden en hem uit meegaandheid een eindweegs te volgen. Hij is de eigenlijk
‘jongere broeder’ in dit gezelschap, voortdurend beknord en terechtgewezen door
Dekker, maar gezeggelijk en volgzaam, diens onderdaan meer dan zijn onderhoorige;
de nul achter het cijfer van Havelaars vorstelijke kwaliteiten; een zwakke broeder in
alle opzichten, tegen heug en meug betrokken in dit onaangename geding als
voornaamste getuige, die er uit leerde wat er haperde aan hemzelven en die tevens
het best kon weten wat er haperde aan het naderhandsche verslag van zijn meester.
Zijn portret daarin is geretoucheerd met alle hulpmiddelen van de kunst der
toegevendheid; de litteraire meester der schelle kleuren en scherpe trekken heeft aan
deze figuur getoond wat hij wist te bereiken met de halve toonen en de onzekere
nuances der verzachting en der vergoelijking. - Charge daarentegen bedrijft hij aan
het beeld van den Resident, den hoogere in rang, den oudere in jaren, die zich niet
in zijn kielzog heeft laten meetrekken en hem krachtig zijn meerderheid als chef
heeft doen gevoelen. Brest van Kempen was van het hout waaruit men den goeden,
positieven ambtenaar snijdt: beschaafd en beleidvol, zelfbewust en intelligent, in
zijn handelingen correct en in zijn voorkomen en zijn uitingen ‘hoogst deftig’; een
vasten en voorzichtig berekenden gang volgende; ietwat houterig inderdaad, in
onderscheid met de spontane doortastendheden van zijn ondergeschikte. Was hij de
gemakzuchtige, in dienstvormelijkheden verstijfde bureaukraat, de dorre representant
van den ‘geest des gouvernements’, dien Dekker ons in hem te zien wil geven? Het
blijkt allesbehalve overtuigend uit de ‘officieele’ stukken, maar mocht hij het in
verloop van tijd geworden zijn, hij was het in elk geval niet van huis uit ge-
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weest. Op denzelfden leeftijd, dien zijn tegenpartij nu had bereikt, stond hij als
resident van Madoera voor niet minder heete vuren dan waartegenover deze zich
weldra te Lebak geplaatst zou vinden. Onvoldoend door het gouvernement
ondersteund, had hij ter bescherming van de inlandsche bevolking jarenlang in deze
nog primitieve omgeving een strijd moeten aanbinden tegen hare overmoedige en
alvermogende Hoofden; en hij was er door zijn taai beleid in geslaagd hun den eersten
muilband der wettelijkheid aan te leggen.1) Daarna was hij geworden wat Dekker
gaarne had willen zijn: de opvolger van den Resident van Menado, Scherius; nu, na
twee jaar hetzelfde ambt te Bantam vervuld te hebben, vond hij zijn vroegeren
mededinger terug als de ondergeschikte, die zich weldra als zijn gelijke zou gedragen.
En die in het verhaal hunner oneenigheid, als inleiding tot zijn poging hem als
minderwaardig voor te stellen, zonder verwijl begint met hem belachelijk te maken.
‘Ik moet van tijd tot tijd iemand ten tooneele voeren - ik zal 't zoo weinig mogelijk
doen - die een manier van spreken had, welke mij doet vreezen verdacht te worden
van eene mislukte poging om u te doen lachen’, aldus luidt zijn introductie. ‘Hij
sprak namelijk op een toon alsof achter elk woord een punt stond, of zelfs een lang
rustteeken.’ Merkt hij niet dat hij zelf - tegenstelling ook in dit opzicht van zijn
tegenpartij - zich even belachelijk maakt door de anderen, voorzoover hij ze aan het
woord laat, voortdurend in de rede te vallen, hunne vragen en opmerkingen bijna
onafgebroken op de hielen te treden en aldus in zijn nerveuze alwetendheid te
veroorzaken, dat achter zoovele hunner zinnen een punt ontbréékt? ‘Slijmerig’ noemt
hij de gesprekken van den resident in navolging, naar het heet, van de bewoners van
Serang; en hij zegt dit woord ‘niet zeer smaakvol’ te vinden; maar minder smaakvol
nog is het om te pogen den man-zelven, die hem met vaste hand de kinketting der
discipline heeft aangelegd, als ‘slijmerig’ te karakteriseeren. Was het wijl hij vreesde,
dat men haar voor ‘mislukt’ zou houden, dat hij de genoemde ‘poging’ tot karikatuur
even zoovele malen herhaalt als hij dezen tegenstander ‘ten tooneele voert’? Hij zal
dit laatste ‘zoo weinig mogelijk doen’; de betrouwbaarheid van zijn verhaal zou erbij
gewonnen hebben, had hij het wat meer gedaan; en zonder deze even goedkoope als
misleidende charge.
*
De ‘katastrophe’ wordt ingeleid door een meeningsverschil tusschen Dekker en den
regent, waarbij deze door gene wordt op de vingers gezien bij het gebruik en weldra
getikt bij het misbruik, dat

1) Zie E.B. Koelstra. ‘Het eiland Madoera’. Gids 1890.
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hij maakt van zijn macht. De nieuwe functionaris was niet geheel onvoorbereid op
wat hij met den ouden te stellen zou hebben. Het gesprek dat hij in den ‘Havelaar’
met den kontroleur bij de eerste kennismaking voert, mag beschouwd worden als
een voorbeeld van geoorloofde fiktie in dit als historisch aangeboden verslag van
zijn wedervaren; het geeft in levendigen vorm slechts weer wat hij in den reeds
genoemden ‘Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste’ van '58 mededeelt omtrent
zijn voorkennis van den toestand te Lebak. ‘Reeds in 1846, zegt hij daar, had hij,
destijds tijdelijk werkzaam in de residentie Krawang, hooren gewagen van de
ontzettende armoede die er heerschte en hoe de bevolking er stelselmatig werd
uitgezogen; en van den Regent omtrent wien in de konduite-rapporten vooropgesteld
pleegt te worden, dat hij een groote familie te onderhouden heeft, ambtelijke
aanduiding van het feit, dat ‘een menigte nietsdoende vagebonden hare verwantschap
met den regent gebruikt om ten koste der bevolking te bestaan.’ Ik wist, gaat hij
voort1),
‘hoe de later uitgebroken onlusten in de Lampongs, door Bantamsche
uitgewekenen waren voorbereid, gevoed en versterkt, en ik kende de
oorzaken van dat uitwijken. Ik wist hoe ongaarne eenige Bataviasche en
Buitenzorgsche landheeren een intègre bestuur in het Bantamsche zagen.
Als er in Bantam niet gekneveld wordt, hebben wij volk gebrek, heb ik
een hunner te Buitenzorg hooren zeggen. Ik wist dat, onder anderen, een
groot gedeelte der opgezetenen van het particuliere land Djasinga, uit
gevluchte Bantammers bestond. Ik wist, dat in Lebak sedert ruim twintig
jaar veestapel en zielental nagenoeg onveranderd waren staan gebleven.
En eindelijk, dat dáár - waar de rijst zoo goedkoop is in den oogsttijd, dat
men de helft van het gewas voor snijloon betaalt - dat dáár geregeld alle
jaren hongersnood heerschte!’
Weldra wordt zijn kennis in dit opzicht bevestigd en verrijkt. Hoe hij er aan
gekomen is, staat nog altijd niet vast; het zekerst is, dat hij haar niet geheel zóó heeft
verkregen als hij beweert. Er bereiken hem, volgens de voorstelling in den ‘Havelaar’,
al spoedig klachten; en zelfs klagers: zij heeten 's avonds omzichtig te sluipen uit
‘de ravijn’ achter zijn woning, waarin zij zich verborgen gehouden hebben om hem
zonder verdere getuigen in vertrouwen te nemen ten opzichte van de
onrechtmatigheden waaraan zij blootstaan; vooral aan het districtshoofd van
Parang-Koedjang, schoonzoon van den regent, wordt veel ten laste gelegd. En hij,
de nieuwe assistent-resident heet, zonder medeweten van den kontroleur en den
regent, nachtelijke tochten te ondernemen om de beschuldigingen te onder-

1) In deze opstellen zijn de citaten uit den ‘Havelaar’ ontleend aan den eersten druk, door van
Lennep volgens het manuscript uitgegeven; die, welke de officieele stukken betreffen, aan
de door De Bruyn Prince gepubliceerde authentieke bescheiden; die uit den ‘Brief aan den
Gouverneur-Generaal in ruste’ aan de z.g. Garmond-editie. Vierde druk.
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zoeken; ongerekend zijn herhaalde, dagenlange inspektiereizen. Van een en ander
komt hoogstwaarschijnlijk dit alleen met de waarheid overeen, dat niemand indertijd
van deze bedrijvigheid heeft geweten. Hoe zou Dekker, die zich overdag zelfs placht
te vergissen in wegen, die hij herhaaldelijk had afgelegd, des nachts op eigen
gelegenheid en met goed gevolg tochten hebben gemaakt in een hem volkomen
vreemd gebied, langs onbekende landpaden en bergwegen, hij die in topographische
aangelegenheden zich tegelijkertijd zulk een kruk toonde dat hij zich zelfs vergiste
in de bijzonderheden van zijn allernaaste omgeving: ‘de ravijn’ achter zijn woning
bestaat niet noch heeft ooit dan in zijne verbeelding bestaan. Ten overvloede: wat
had hij op zijn eentje kunnen vaststellen omtrent de gegrondheid der klachten over
‘machtsmisbruik’ en ‘knevelarij’, over onverplichte, opgedrongen heerendiensten
en ‘gestolen’ of afgedwongen buffels? De waarheid is blijkbaar wat bij latere navraag
hieromtrent verschillende lieden uit zijn omgeving verklaarden: dat hij nimmer op
inspektie is geweest en zich geregeld op zijn kantoor bevond. - En mag men zelfs
aannemen dat hij aldaar door klagers is opgezocht, dat hij hen te woord heeft gestaan
en hun zijn bijstand beloofd? ‘Havelaar’ (die zooveel meer kon en kende dan Dekker)
was er misschien toe in staat geweest, maar de nieuwe assistent-resident was evenmin
op de hoogte met de taal van het volk als met de plaatselijke bijzonderheden van het
land. De ingenieur van Sandick, die zoolang in deze streken verkeerde, heeft er reeds
op gewezen en de vriend van den ouderen Multatuli, de heer De la Valette, zelf
werkzaam zij het binnenlandsch bestuur in den Oost, sluit zich in dit opzicht geheel
bij diens opmerkingen aan. Ongeveer een kwart eeuw na de ‘katastrophe’ te
Nieder-Ingelheim logeerende, kwam tusschen hem en zijn intusschen befaamd
geworden gastheer ‘het gesprek ook een paar malen op Lebak, op de
Havelaargeschiedenis’. Bij allen eerbied voor zijn gastheer, verhaalt hij:
‘kon ik niet de opvatting deelen, dat (deze) op juiste en gepaste wijze
tegen den Regent van Lebak was opgetreden. Het was niet mogelijk, dat
de assistent-resident Havelaar, na een paar weken verblijf in het hem
onbekende Lebak; geen Javaansch kennend, noch Soendaneesch, de twee
laatste, de daar gesproken idiomen: slechts sprekend het als lingua franca
in Indië gangbare brabbelmaleisch, zelf eenig deugdelijk onderzoek had
kunnen instellen naar misstanden...’
En hij laat het niet ontbreken aan een nadere toelichting die evenzeer overeenstemt
met de kritiek van de genoemden en van anderen deskundigen:
...‘Onmogelijk, dat hij de inlanders, die 's nachts door het ravijn(?) achter
zijn woning te Lebak bij hem kwamen klagen, te woord gestaan zou
hebben. Onmogelijk, eerstens, omdat de “kleine man” er niet aan denkt
bij een nieuwaangekomen Euro-
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peeschen ambtenaar, van wien hij nog niets afweet, te gaan klagen over
zijn hoofden, laat staan over het aanzienlijkst hoofd, een ouden,
invloedrijken regent van hooge afkomst, en dit allerminst in dien tijd, een
halve eeuw geleden. Onmogelijk, omdat hij de klagers evenmin had kunnen
verstaan, als ondervragen of beantwoorden...’1)
Deze beoordeelaar, die tot het laatste toe Multatuli's vriend is gebleven - en die
dus boven de verdenking staat van te getuigen onder den invloed van
tegeningenomenheid - hij gaat dus zoover van het geheele relaas omtrent deze klagers
in twijfel te trekken, ja zelfs voor onwaar te verklaren. Intusschen is het weinig
aannemelijk, dat Dekker dit verhaal gehéél heeft gephantaseerd, al mag hij zich, om
het aantrekkelijker en zich zelven interessanter te maken, van ‘dichterlijk kleursel’
ook in dit geval niet hebben onthouden. Hij heeft, op stuk van zaken toch man en
paard genoemd, in de ‘Minnebrieven’ de lijst der gestolen buffels met de namen der
vroegere eigenaars gepubliceerd; evenzeer is hij te concreet in zijn opgaven omtrent
deze klagers in zijn officieelen afscheidsbrief aan den kontroleur dan dat men ook
hier aan zuivere verdichtsels zou mogen gelooven: zeven hunner hebben na zijn hun onbekende - ontslag troost bij hem gezocht, bij hun terugkeer naar hun woonplaats
‘ontmoet hen hun dorpshoofd. Hij moet ze verboden hebben hun kampong te verlaten
en nam ze - naar men mij rapporteert - hun kleederen af, om hen te dwingen thuis te
blijven. Een hunner ontsnapt, vervoegt zich weder bij mij en verklaart: ‘niet naar
zijn dorp te kunnen terugkeeren’; - minutieuze bijzonderheden als deze phantaseert
men niet, te minder waar het als in de omstandigheden, waaronder de officieel van
alle verantwoordelijkheid ontslagen assistent-resident verkeerde, overbodig is
geworden. Er hebben Dekker zonder twijfel klachten bereikt. Van Sandick2)
veronderstelt, dat de djaksa, het hoofd der politie te Rangkas-Betoeng in dit geval
de gangmaker is geweest; hij - afkomstig uit Noord-Bantam waar men een diepen
afkeer heeft van de Lebakkers - op zijn beurt weinig gezien bij de bevolking en in 't
bijzonder gehaat door den regent en diens familie, heeft in den nieuwen
assistent-resident wiens ijdelheid en lichtgeloovigheid hem niet lang verborgen zijn
gebleven, een geschikt middel gezien om zich op hen te wreken; hij is het geweest,
die Dekker de klagers op het dak heeft gestuurd... Deze verklaring niet verder gaande,
gaat niet ver genoeg: zij laat in het duister hoe de beide partijen zich met elkander
hebben kunnen onderhouden; de heer De la Valette herinnert eraan, ‘dat

1) ‘Dek. (Van en over hem)’, door G.J.P.L. de la Valette. De Gids. Jrg. 1910. Dl II, pag.
383 e.v.
2) Zie t.a.p. pag. 186 e.v.
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Havelaar uitdrukkelijk doet uitkomen, dat de kleine man hem alléén, in diep geheim,
zijn klachten kwam toevertrouwen’. Inderdaad, maar Havelaar doet een en ander
uitkomen niet alleen, hij beweert pertinent in zijn verhaal genoeg wat tastbaar onjuist
is, om niet zonder voorbehoud de authenticiteit te aanvaarden van dit detail. Kan het
niet zóó zijn geweest, wagen wij te veronderstellen, dat deze djaksa, die evenals de
klagers en als de kontroleur-zelf, niet dan op min of meer geheimzinnige wijze zich
persoonlijk met Havelaar in verbinding heet te stellen, aanvankelijk althans ook
taalkundig de bemiddelaar is geweest tusschen den assistent-resident en de inlanders?
- Diens aanleg om talen te leeren verstaan en spreken zal hem spoedig in staat hebben
gesteld de steeds over dezelfde onderwerpen loopende gesprekken zonder hulp van
een derde persoon te voeren; dat hij van deze of een andere tijdelijk onmisbare
bijstand niet gewaagt, kan toe te schrijven zijn aan eenzelfde belofte van
geheimhouding als waarmee hij de klagers zelf heet te hebben gerustgesteld... De
vraag op welke wijze hij als assistent-resident aan de kennis der bijzondere feiten
van ambtelijk wangedrag kwam, is voornamelijk van belang voorzoover hij als auteur
haar beantwoordt op een wijze, die de betrouwbaarheid ook van verdere
ondergeschikte punten in twijfel kan doen trekken; het feit-zelf van ‘machtsmisbruik’
en ‘knevelarij’ is evenzeer buiten kijf gesteld door het latere onderzoek als het hem,
buiten alle actueele klachten om, waarschijnlijk moest voorkomen door zijn
ontdekking der resultaten van vroegere nasporingen. Hij vond namelijk in het archief,
onder de papieren van zijn slechts twee maanden tevoren gestorven voorganger
Carolus (‘Slotering’) twee kladnota's, op de eene waarvan deze had geschreven:
‘Over het misbruik dat de Regenten en mindere hoofden van de bevolking maken’
en op de andere de meer speciale aanteekening: ‘Parang-Koedjang. De verloop van
volk is alleen toe te schrijven aan het verregaand misbruik dat van de bevolking
wordt gemaakt’: punten, waarover deze blijkbaar voornemens was met den resident
te spreken, naar Dekker in zijn ‘Brief aan den G.G.’ oordeelt. Men bedenke daarbij,
zooals hij in 't licht stelt, dat dergelijk misbruik werd gepleegd met medeweten en
ten dienste van den regent-zelven. Den 12den Februari reeds legt hij aan deze, blijkens
de ‘Vraagpunten aan den Kontroleur’ niet minder dan een dertigtal vragen om
inlichting voor, in verband met, de ‘vele misbruiken’ die hem, Dekker ‘bekend
waren’. Hoe hij ze kwam te ontdekken, is voor ons van minder belang dan hoe hij
trachtte ze te verwijderen. Hij hanteert den bezem vooralsnog met ingetogenheid.
Den resident, zijn chef, dien hij verdenkt van laksheid, houdt hij buiten spel. ‘Bij
aankomst te Serang’ vertelt hij in
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den ‘Brief’, heeft hij over den ongewenschten toestand van zijn afdeeling gesproken
met deze,
‘die 't beaamde, doch de gewone gronden ter berusting uiteenzette, en
als vermaning om niet te streng tegen de daar heerschende misbruiken
te-veld te trekken, onder anderen aanvoerde: ‘Dat dit alles in een andere
Bantamsche afdeeling - Tjirigien - nog erger was’.
Dekker noemt dit eene uiting van bevangenheid door den ‘geest des
goevernements’, die erop uit is, alles zooveel mogelijk op zijn beloop te laten, zoo
min mogelijk alarm te slaan en zijn superieuren, inzonderheid de regeering te
Buitenzorg, niet lastig te vallen met drukte veroorzakende of in elk geval
ontstemmende, ongunstige rapporten. Zelf schijnt hij er eenigszins door aangetast,
nu hij er zich voorshands toe bepaalt, den resident door een mondelinge boodschap
van den, voor andere aangelegenheden naar Serang vertrekkenden kontroleur, op de
hoogte te brengen van zijn geduldige waakzaamheid:
‘Zeg den resident dat hij, hoorende van de vele misbruiken, die hier
plaats hebben, niet van mij denke, dat ik daaromtrent onverschillig ben,
maar dat ik eerst, voor ik officieel rapporteer, pogen wil den Regent met
zachtheid tot zijn plicht te brengen’.
Dat deze boodschap den kontroleur medegegeven is, mag men aannemen; immers
in de ‘Vraagpunten’, waar zij evenzeer en omstandiger geformuleerd voorkomt,
erkent deze haar te hebben ontvangen. Zou zij in werkelijkheid door hem zijn
overgebracht aan den resident, dan zouden de heeren elkander waarschijnlijk
eenigszins vreemd hebben aangekeken, want zij klonk nogal ironisch, deze
verontschuldiging omtrent gematigdheid, gericht tot een chef, die als weinig aktief
wordt voorgesteld en uitgesproken door een ondergeschikte over wiens traagheid en
vreesachtigheid Havelaar niet uitgepraat raakt... Maar die hij tevens met groote
verdraagzaamheid beoordeelt en met vaderlijke vriendelijkheid vergoelijkt: de
kontroleur heeft zoo lang onder slechte leiding gestaan. Dekker neemt dit met
vaderlijke vergevensgezindheid in aanmerking, ziet zijn ambtelijke nalatigheden
door de vingers, ontslaat hem van den last bezwarende mededeelingen te doen, ja
gaat zelfs zoover - wanneer is niet vermeld - van hem te verbieden iets van dezen
aard te rapporteeren: ‘Het is goed, mijn jongen! Niet ieder is voor held of martelaar
geboren; ik zal je niet meer beknorren over je halfheid.’ Naar vorm en inhoud zijn
deze - aan den ‘Brief’ ontleende - woorden, gericht tot een man van gelijken
‘middelbaren leeftijd’, kenmerkend voor zijn meer beschermende dan wrekende
gezagsuitoefening. Ook zijn ‘jongere broeder’, de regent laat hij profiteeren van deze
voor-
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loopige goedertierendheid. Zoodra hij verneemt, dat deze in zijn berooidheid wordt
bedreigd met een bezoek van zijn rijke neven, de regenten van Bandoer en van
Tjanjor, tracht hij hem finantieel bij te springen. Van anderen dan zijn eigen kant
vernemen wij weliswaar, dat hij dikwijls korzelig en kortaf was tegen wie met hem
te doen hadden, maar aangenomen mag worden - voorzoover niets ons dwingt het
tegendeel te gelooven - dat hij gedurende deze eerste weken over 't algemeen zich
door gematigdheid en behoedzaamheid heeft gekenmerkt en heeft getracht de diverse
schuldigen in zijne omgeving hun plicht in te prenten met betrekkelijke
lankmoedigheid. - In dit stadium van bedwongen ongeduld en uitgestelde
doortastendheid gedraagt Havelaar zich, in overeenstemming met Dekkers
‘koninklijken’ aard, als een genadig heerscher. Voor ‘opvoeding en volksbestuur’
meende hij, blijkens zijn uitlatingen te Menado, in 't bijzonder aanleg te bezitten; nu
hij, in rang verhoogd, de verantwoordelijkheid droeg voor de nalatigheden van wie
hij te kontroleeren of te bevelen had, oefende hij zijn pedagogisch-administratieve
talenten door te werken aan hun opvoeding in volksbestuur.
Het slot van deze vreedzame cursus zou bij een normaal beloop waarschijnlijk
niet zeer bevredigend zijn geweest; de vraag was, hoe ver het af zou liggen van dit
stichtelijke begin en hoe lang het geduld en het vertrouwen van den leider bestand
zouden blijken tegen de ingewortelde traagheid en onbetrouwbaarheid zijner
leerlingen. In werkelijkheid vielen aanvang en einde bijna samen omdat de vredige
voornemens van dit goede hart alras verjaagd werden door de achterdocht omtrent
verraad en misdaad die zich nestelde in dit romantische hoofd.
(Maart '27)

II
Plotseling gaf Dekker zijne bezadigde taktiek op en ging van de zachte pedagogie
tot het harde strafrecht over. De reden ervan licht hij in den ‘Brief’ op de soberste
wijze aldus toe: de weduwe Carolus, een inlandsche dame, die hare bevalling te
zijnent afwachtte, was naar hij reeds eenigen tijd had opgemerkt, gewoon met
bijzondere aandacht iedere persoon gade te slaan, die het erf betrad.
‘Haar antwoorden op mijn vragen naar de redenen hiervan, waren langen
tijd ontwijkend. Eindelijk vernam ik, dat zij een oppasser last gaf, onder
geen voorwendsel te gedoogen, dat iemand buiten mijne en hare bedienden,
de keuken naderde. Ik drong nu iets sterker op verklaring aan, en eindelijk
bekende ze mij, dat zij haar man voor vergiftigd hield. Hij was van een
inspektiereis na gegeten te hebben bij den Dhemang van Parang-Koedjang,
den schoonzoon des Regents, on-
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verwachts in een deerlijken toestand te-huis gekomen. Hij riep op zijn
maag wijzende: “vuur, vuur!” en weinige oogenblikken daarna was hij
dood.’
Zooals voor de hand ligt, ging hij direkt op nadere informatie uit aan bevoegder
adres: de in de onmiddellijke nabijheid wonende en in nauw verkeer met zijn
vroegeren chef gestaan hebbende kontroleur:
‘Ik liet den kontroleur roepen, en vraagde: waaraan mijn voorganger
gestorven was? Hij betoogde dit niet te weten, doch bevestigde de
ziektegeschiedenis, zooals die mij door de weduwe was medegedeeld en
voegde er bij, zeker zou hij vergiftigd geworden zijn, als hij langer geleefd
had, want hij maakte veel werk van het tegengaan van knevelarij.’
Er is reden te veronderstellen, dat Dekkers geheugen hem hier parten heeft gespeeld
en dat de kontroleur, wat het eerste gedeelte van zijn antwoord betreft, niet geheel
zóó en wat het laatste aangaat, niet bij deze gelegenheid zóó gesproken heeft. - In
den ‘Havelaar’, later geschreven en voor het publiek bestemd, heeft Dekker van het
onderhoud met de weduwe een veel breeder en omstandiger voorstelling gegeven;
het is hierom reeds van bijzondere merkwaardigheid, dat het de eenige konversatie
is in het historische gedeelte van zijn boek, waar niet hijzelf onafgebroken het woord
voert, maar een geheele pagina lang zwijgt en toeluistert. Feitelijk laat hij deze
onontwikkelde vrouw voornamelijk datgene vertellen, wat zij volgens hem zelven
niet kan weten of wat hij elders aan iemand anders in den mond legt; bijna alles wat
dit relaas aan bijzonderheden meer bevat dan het korte verslag in den ‘Brief’ is qua
mededeeling van haar kant als fiktie te beschouwen. Dat haar echtgenoot ‘een einde
wilde maken aan de mishandeling, waaronder de bevolking zucht’, dat hij ‘telkens
met den resident sprak, maar altijd tevergeefs’, dat het ‘van algemeene bekendheid
was, dat de knevelarij plaats had ten behoeve en onder bescherming van den Regent,
dien de resident niet bij de Regeering wilde aanklagen’ en dat deze gesprekken
daarom ‘leidden tot niets dan tot mishandeling van de klagers’: - dit alles wat hij
haar niet laat zeggen in den ‘Brief’, heet hij daar of in den roman reeds van den
kontroleur of uit het archief te hebben vernomen of berust slechts op veronderstelling
zijnerzijds. Maar als herhaling en bevestiging van haren kant doet het dienst en mist
zijn uitwerking niet als inleiding tot een verklaring van het nieuwe feit: haar
vermoeden, dat de assistent-resident Carolus vergiftigd zou zijn. ‘Ik heb gehoord dat
gij evenals mijn echtgenoot u verzet tegen de misbruiken die hier heerschen, en
daarom heb ik geen gerust oogenblik’: - hoe onwaarschijnlijk klinkt deze verklaring
van haar ongerustheid tegenover Dekkers eigene nadrukkelijke bewering, dat alles,
het
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klagen der inlanders en zijn eigen diskrete aktie tegenover den regent, zoo onopzichtig
was toegegaan en zoo geheim was gehouden, dat niemand buiten de naastbetrokkenen
er kennis van droeg. - En waarom heet deze vrouw haar lugubere veronderstelling
tot dusver evenzeer geheim te hebben gehouden, zelfs tegen den geneesheer? ‘Ik
durfde den dokter mijn vermoeden niet meedeelen, omdat ik wegens mijn toestand
voorzag deze plaats niet spoedig te kunnen verlaten en bevreesd was voor wraak’.
Tegen den dokter, die ambtshalve den aard der ongesteldheid van zijn patiënt niet
aan de groote klok zou hangen en wien zij in elk geval om geheimhouding had kunnen
verzoeken, laat Dekker deze vrouw zwijgen, terwijl haar spreken volgens hem immers hij zoowel als zij-zelve heeten aan de vergiftiging te gelóóven - haar
echtgenoot wellicht nog had kunnen redden; en om geen andere reden dan dat zij
voor haar zelve ‘bevreesd was voor wraak’. Klinkt het niet als een bedenksel van
den romanschrijver, die het erop toelegt zijn tegenpartij een niets ontziende
misdadigheid aan te wrijven, veeleer dan als de waarheid uit den mond eener vrouw,
die voor wildvreemden door haar agressief optreden tegen eventueele vergiftigers
het gevaar voor wraakneming trotseert, dat zij tot redding van haar in levensgevaar
geachten echtgenoot niet heet te hebben aangedurfd? Dat zij aan vergiftiging heeft
geloofd, toen Dekker haar interpelleerde is even mogelijk als het onwaarschijnlijk
klinkt dat zij er aan zou hebben gedacht tijdens de komst en de aanwezigheid van
den geneesheer.1) De betrouwbaarheid van Dekkers verslaggeving is ook hierom te
betwijfelen, dat zij ten opzichte eener zeer belangrijke bijzonderheid, niet eensluidend
is in den ‘Brief’ en in het Boek. Volgens het eerste, beknopte verhaal is de heer
Carolus ‘weinige oogenblikken’ na zijn thuiskomst gestorven en verderop in dezen
‘Brief’ wordt gezegd, dat de geneesheer hem ‘slechts weinige oogenblikken
behandelde’; de kontroleur

1) Wilde men op den ‘Havelaar’ afgaan dan zou men moeten veronderstellen dat Multatuli de
vrouwen, althans de vrouwelijke echtgenooten niet bijzonder hoog stelde; zijne eigene blijkt
hij geen grooter maatstaf aan te leggen dan die van zijn voorganger. - Havelaar, na den
kontroleur te hebben geboord over het ‘vermoeden’, verzocht Tine met den kleinen Max
naar Batavia te vertrekken ... ‘Zij viel hem om den hals en was ongehoorzaam voor het eerst
en riep snikkende: Neen Max, dát doe ik niet... dat doe ik niet... wij eten en drinken te zamen!’
Had Havelaar ongelijk toen hij beweerde, dat zij evenmin regt had op neussnuiten als de
vrouwen van Arles? - Dit laatste beteekent zooals men weet, een testimonium van de hoogste
zedelijke schoonheid. Welke vrouw nu, zou waar er sprake is van het gevaar van vergiftiging
- zooals Tine blijkt te weten - zelve een goed heenkomen zoeken en de keuken - waarop in
den ‘Havelaar’ voortdurend de aandacht gevestigd wordt - de bereiding der spijzen of het
toezicht daarop, aan vreemden overlaten?
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‘bevestigde de ziektegeschiedenis, zooals die door de weduwe werd medegedeeld’.
Wanneer dit juist mocht zijn, dan heeft deze een tastbare onjuistheid gezegd volgens
het latere verhaal van Dekker zelven in het Boek. Dáár heet het, dat de zieke
...‘riep, op de maag wijzende: ‘vuur, vuur!’ en weinige uren later was
hij dood, hij, die altijd een voorbeeld was geweest van goede gezondheid.
‘Hebt ge den dokter van Serang laten roepen?’ vroeg Havelaar.
‘Ja, maar hij heeft mijn echtgenoot slechts kort behandeld, omdat deze
kort na zijn komst gestorven is.’
De ‘weinige oogenblikken’ uit den ‘Brief’ zijn hier uitgedijd tot ‘weinige uren’,
wat het levenseinde van den patiënt en vervaagd tot ‘kort’-zijn, wat de
behandelingsduur van den geneesheer betreft. Deze moest, zooals de auteur van den
‘Havelaar’ doet uitkomen, ‘van Serang’ komen, dat door een verwaarloosden landweg
ter lengte van veertien uur gaans met Rangkas-Betoeng verbonden was; vóór hij dus,
na denzelfden of den volgenden dag door een looper of een ruiter gewaarschuwd te
zijn, zelf den zieke heeft kunnen bereiken, moeten er na diens thuiskomst niet ‘weinige
oogenblikken’ en zelfs niet ‘weinige uren’ maar in elk geval véle uren verloopen
zijn. Dekker heeft dit blijkbaar in zijn eerste relaas over 't hoofd gezien en in zijn
tweede getracht, door een compromis, dat evenzeer aan de mogelijkheid te kort blijft
doen, de waarschijnlijkheid van zijne oorspronkelijke voorstelling zoovéél mogelijk
te redden; een raadselachtig snel verloop der ongesteldheid werkte het best de
veronderstelling der abnormaliteit van haar oorzaak in de hand... Hierin komen ten
opzichte van den kontroleur de beide verhalen overeen: dat deze zelf geen vermoeden
van vergiftiging heeft gekoesterd. Verder blijkt: de hooge onwaarschijnlijkheid, dat
hij de eerste lezing van het ziekteverloop zou hebben bevestigd: opmerkelijk is het,
in verband hiermede, dat Dekker, wat zijn tweede redaktie van het getuigenis der
weduwe betreft, op deze bevestiging niet terugkomt. Wél wordt daar, in anderen
dialogischen vorm de verzekering van ‘Verbrugge’ herhaald, dat de heer Carolus,
ten gevolge van zijn tegengaan der knevelarij, als hij langer te Lebak had geleefd,
zeker vergiftigd zou zijn gewórden. Deze verklaring, beweert de schrijver van den
‘Havelaar’, ligt vóór mij; en in dit geval had hij essentieel gelijk: de kontroleur van
Hemert heeft in zijn beantwoording van het 31ste der ‘Vraagpunten’ deze bewering
van Dekker bevestigd. Maar tijd en plaats van deze uiting worden daar in 't midden
gelaten, en evenzeer ontbreekt er de bijzonderheid, dat de uiterst vreesachtige
kontroleur deze gewaagde uitspraak uit zich zelven zou hebben gedaan. Veel
waarschijnlijker is het te rekenen, dat hij naderhand, toen hij zich met het
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hem aanvankelijk vreemde denkbeeld der vergiftiging had vertrouwd gemaakt, zich
deze onvoorzichtige woorden heeft laten ontvallen in een of ander gesprek met zijn
suggestieven chef. Maar als direkte, spontane bijval op zijn eigen plotseling gewekten,
fellen argwaan, waren zij Dekker van uitnemenden dienst als hulpelement voor de
verklaring en rechtvaardiging der buitengewone maatregelen, waartoe deze hem
verleidde.
*
Dekker, de impressionabele, nerveuze man, is door het praatje der weduwe geheel
overstuur geraakt. Wat zij hem feitelijk heeft medegedeeld is onzeker - wij zullen
hem later de mogelijkheid zien stellen, dat hij haar heeft misverstaan - en van verderen
navraag aan haar adres noch omtrent haar zelve vernemen wij iets. Vast staat in elk
geval, dat wat zij hem heeft medegedeeld, bij hem het vermoeden van vergiftiging
heeft gewekt en dat dit hem heeft genoopt tot een wijziging zijner taktiek, waardoor
het latente conflikt met den regent alras oversloeg tot een openlijken strijd met den
resident: het tweede stadium in de kwestie-Lebak. Dat hij hevig onder den indruk is gekomen van wat de weduwe Carolus heef
gezegd en mede ten gevolge daarvan het stuur zijner taktiek plotseling heeft
omgewend - hij-zelf zegt het duidelijk in den ‘Brief’:
‘Mijn aandoeningen bij het vernemen hiervan waren onbeschrijfelijk.
Ik had Lebak betreden met het heilige voornemen, mijn plicht te doen. Ik
had dit met zachtheid gedaan, ik vond de correspondentie mijns
voorgangers te hard, te scherp. Ik wilde helpen, terechtbrengen niet
verderven, maar nu...
Vrouwen en kinderen volgden schreiend den laatsten buffel... geheel
Parang-Koedjang stond op het punt te verhuizen... geheele dorpen waren
uitgeroofd... en mij wachtte een lot als mijn voorganger, als ik mijn plicht
deed’...
Wat hierin ten opzichte van andere bijzonderheden overdreven mag zijn, doet niet
ter zake; waar het op aan komt is: het causale verband tusschen het gehoorde en de
maatregelen, waartoe hij overgaat. Het zijn er twee, waarvan hij in normalen toestand
er voorshands zeker één achterwege zou hebben gelaten: hij richt een verzoek om
inlichtingen over het sterven van zijn voorganger aan diens geneesheer te Serang wat de kontroleur hem daaromtrent in werkelijkheid heeft gezegd, mag de reden
daartoe hebben versterkt - en tevens zendt hij aan den resident daar ter plaatse den
bekenden, in den ‘Havelaar’ opgenomen brief ‘No. 88, Geheim’, waarin hij ‘den
Regent van Lebak, beschuldigt van misbruik van gezag, door het onwettig beschikken
over den arbeid zijner onderhoorigen en verdenkt van knevelarij, door het vorderen
van opbrengsten in natura,
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zonder of tegen willekeurig vastgestelde, onvoldoende betaling’; en voorts ‘den
Dhemang van Parang-Koedjang, zijn schoonzoon, verdenkt van medeplichtigheid
aan de genoemde feiten’. In normalen toestand zou hij het verzenden van dit tweede
schrijven hebben uitgesteld tot de ontvangst van het antwoord op het eerste; zou hij
het afhankelijk hebben gemaakt van den aard daarvan; vond hij er zijn vermoeden
voldoende in versterkt of bevestigd dan eerst ware het, volgens zijn eigen voorstelling
van het verband der zaken, tijd geweest zijn taktiek tegenover den regent en diens
aanhang te wijzigen; werd dit vermoeden door den in dit geval uitsluitend deskundigen
geneesheer Bensen opgeheven, dan ware het onverdedigbaar om plotseling een taktiek
tegenover hen te gaan voeren, geheel tegenovergesteld aan den door hem zelven
voorloopig in elk geval nog juist en verkieselijk geachten, om geen geldiger reden
dan dat hij hen op onjuist gebleken gronden tevoren van iets misdadigs had verdacht.
Nu handelde hij, naar zijn eigen uiteenzetting, tegelijkertijd volgens zijn twijfel aan
het inzicht der inlandsche vrouw en volgens zijn geloof eraan en zijn daarop gegronde
vrees voor eigen leven. De voorbarigheid van zijn brief aan den resident, de
overijldheid van zijn frontverandering tegenover de Hoofden komt nog te scherper
uit, wanneer men in aanmerking neemt hoe weinig tijd er noodig was voor het
ontvangen van deskundige inlichtingen: veel langer dan de ‘weinige uren’ - om van
de ‘eenige oogenblikken’ te zwijgen - die er gemoeid heetten te zijn met de komst
van den doktor bij den patiënt Carolus, behoefde het niet te duren. Uit zijn plotselinge
frontverandering zoowel als uit de tegenstrijdigheid zijner gedragingen blijkt duidelijk
hoe sterk hij heeft verkeerd onder den invloed zijner achterdocht en hoe hij zijn
voorstellen heeft uitgedacht en ingediend onder invloed van plichtsbesef en
verontwaardiging misschien, maar minstens even zeker uit vrees voor het plotseling
opgedoken levensgevaar.
Duidelijker nog wordt dit door hun inhoud, de bijzondere wijze betreffende waarop
het onderzoek tegen den regent en de zijnen naar zijne opvatting geleid zal moeten
worden: om zijn ‘beschuldiging’ en zijn ‘verdenking’ tegen hen ‘behoorlijk te kunnen
instrueeren’, stelt hij den resident voor hem ‘te gelasten’:
1e. Den Regent voornoemd met den meesten spoed naar Serang te doen
vertrekken en zorg te dragen, dat hij noch vóór zijn vertrek, noch gedurende
de reize in de gelegenheid zij om door omkooping als anderszins te
influenceeren op de getuigenissen, die ik zal moeten inwinnen’,
daarbij, ten tweede ‘den demang van Parangkoedjang voorloopig in arrest te nemen’,
bovendien, ten derde ‘gelijken maatregel toe te
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passen op zoodanige personen van minderen rang, als, tot de familie van den regent
behoorende, geacht kunnen worden invloed te kunnen uitoefenen op de zuiverheid
van het in te stellen onderzoek’ en eindelijk, ten vierde ‘bedoeld onderzoek terstond
te doen aanvangen en daarvan te dienen van omstandig rapport’.
Aan deze razzia onder de regentenfamilie, als inleidende maatregel tot het
onderzoek naar hare ongerechtigheden, heeft Dekker vastgehouden tot het einde; zij
is de spil waar het conflikt om draait. Het is, naar het ons voorkomt, bij de
beoordeeling van dit juridische paardemiddel niet in de eerste plaats de vraag in
hoeverre het naar de tegenwoordige of de toenmalige westersche opvattingen als
rechtvaardig kan gelden; met dezen maatstaf gemeten zou men het misschien voor
eenzijdig mogen houden: waren de eventueele getuigen zóó weinig betrouwbaar,
zóó gemakkelijk te beïnvloeden, dan had de regent op zijn beurt mogen vergen dat
ook de assistent-resident zelf, van wien naar zijn eigen voorstelling een zoo sterken
invloed uitging, gedurende het onderzoek ‘verwijderd’ werd. Wat ons voornamelijk
in deze kwestie interesseert is de mentaliteit van Dekker toen hij haar aan het rollen
bracht; en in verband daarmede de vraag of hij bij het opperen van dezen voorslag
reden kon hebben tot de veronderstelling dat een man, zóó als hij ons Brest van
Kempen heeft geschetst, erop in zou gaan en er de verantwoordelijkheid voor zou
aanvaarden; of deze ‘Slijmering’ den een blauwmaandag functioneerenden indiener
eener ‘aanklacht’ die, wat haar belangrijkste deel betreft, nog niet meer durfde zijn
dan een ‘verdenking’, zou ‘gelasten’ een regent als dien van Lebak te onderwerpen
aan een zoo ongewone en zoo vernederende bejegening als een preventieve
inhechtenisstelling. Hij mocht het niet, volgens zijn instructie, zonder de regeering
te raadplegen - wat Dekker misschien niet geweten heeft; maar kon deze
redelijkerwijze vermoeden dat hij het zou willen; dat hij, die rekening te houden had
ook met de óóstersche begrippen van wat veroorloofd en geboden was, op een losse
beschuldiging van willekeur, een zoo willekeurige taktiek zou sanctioneeren? ...
Zoover is Dekker niet buiten westen of hij toont de algemeene beteekenis van zijn
voorstellen te beseffen: hij geeft den resident de ‘verzekering, dat uit een politiek
oogpunt de streng-rechtvaardige behandeling dezer zaak geen de minste bezwaar in
heeft’. Hij wijdt ook bijzondere aandacht aan de hooge bezoeken die de regent
verwacht: na zijn voorstellen te hebben geformuleerd gaat hij voort:
‘Ik neem de vrijheid UwEd.Gestr. in overweging te geven, de komst
des regents van Tjangjor via Djasinga te contramanderen’.
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Het schijnt dat hij het zelf toch al te bar vindt, de arresteering van den gastheer uit
te voeren in 't bijzijn van de gasten. Van deze opvatting getuigt ook het aanvankelijke
slot van zijn tweede missive, die hij den volgenden nacht aan den resident schrijft:
de voorlaatste alinea daarvan luidt volgens pastoor Jonckbloet (pag. 49), die inzage
nam van het oorspronkelijke stuk:
‘Ik had gisteren geen tijd uitvoeriger te schrijven, en langer wachten mocht
ik niet. Ik moest òf vóór de komst des Regents van Tjanjor de zaak hebben
afgedaan, òf ik had tot na het vertrek van dat hoofd moeten wachten, want
gedurende diens aanwezen alhier ware de zaak nog onaangenamer te
behandelen geweest. Vóór gisterenavond nog was mijn voornemen de
zaak uit te stellen, doch het kon en mocht niet langer, vooral daar er
periculum in morā was, want de regent van Tjanjor moest tijdig
gewaarschuwd worden.’
En de laatste:
‘Dat door de haast waarmede ik dien brief schreef - ik heb er geen
minuut van - wellicht verzuimd is UWEd. Gestr. de zaak voor te stellen
zoo als ik thans doe bevreemdt mij niet. Ik neem echter de vrijheid te
gelooven dat UWEd.Gestr. thans mijne handelwijze - trouwens alleen
bestaande in onderzoek, rapport en voorstel - zal billijken en alsnog de
oogenblikkelijke oproeping des Regents zal willen bevelen.’
Ten eerste valt dus op te merken, hoe de ambtenaar die zich in deze zelfde missive
op zijn ‘zeventien dienstjaren’ beroept, zóó overhaast zijn ingrijpende voorstellen
heeft ingediend, dat hij zijn tot tweede natuur geworden gewoonte heeft verloochend,
er een duplicaat van te bewaren. Ten tweede kunnen wij constateeren, dat hij een
gevangenneming en wegvoering van den regent in tegenwoordigheid van zijn gasten
ondoenlijk acht. Men vergelijke hierbij nu het - in den ‘Havelaar’ gesupprimeerde onderschrift van zijn eerste missive1):
‘Ik verzoek de vrijheid te mogen nemen hier te mogen bijvoegen, dat
het afzeggen van het bezoek des regents van Tjangjor reeds te laat is,
dewijl ik verneem, dat hij reeds heden hier wordt verwacht.’
En niettemin handhaaft hij zijn voorstellen en verzendt deze eerste missive waarin
hij - vóór hem dit laatste, naderhand onjuist blijkende, bericht bereikte - verzoekt
het onwelkome bezoek te ‘contramanderen’, om de reden die hij in de geciteerde
oorspronkelijke tekst van de volgende missive duidelijk opgeeft! En terwijl hij dus
zelf de verantwoordelijkheid voor een arresteering onder deze buitengewoon
bezwaarlijke omstandigheden niet of nauwelijks durft dragen, blijkt hij, getuige de
verzending dezer eerste missive, de veronderstelling te koesteren dat de resident er
zich mee zal belasten, zonder nadere inlichtingen en zonder voorafgaand overleg,
om geen zwaar-

1) Zie De Bruyn Prince, pag. 111.
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der reden dan dat zijn onderhoorige een ‘verdenking’ koestert van ‘knevelarij’ en
een beschuldiging formuleert ten opzichte van het algemeen gebruikelijke
‘machtsmisbruik’ inzake heerendiensten! ... Het geval zou volkomen onverklaarbaar
zijn, had men enkel rekening te houden met het motief dat Dekker voor deze
krankzinnig schijnende overijling reeds in deze eerste missive met voldoende
duidelijkheid opgeeft: de vrees voor omkooping der getuigen; dát gevaar immers
werd niet vergroot door het ‘onderzoek’ uit te stellen tot na het bezoek. Er valt niet
aan te twijfelen dat het de vrees voor een ander gevaar is geweest, die Dekker tot
zijn onzinnig schijnende campagne heeft gedreven. Hij had vermeden den regent en
zijn familie in staat van ‘beschuldiging’ en ‘verdenking’ te stellen, zoolang er slechts
sprake was van ‘machtsmisbruik’ en ‘knevelarij’ - hij ging er plotseling toe over om
voor te stellen hen door een hoogst opzienbarende en onteerende, voorloopige
gevangenschap onschadelijk te maken, zoodra zijn verdenking ook hunne
verondersteld misdadige plannen tegenover hemzelven gold: hier lag het werkelijke
‘periculum in morā’. Hij heeft, naar eigen erkenning, zijn houding eensklaps gewijzigd
en zijn aanklacht ingediend tengevolge van het ‘voorval’ - is het niet duidelijk dat
hij zijn excentrieke voorstellen heeft geformuleerd onder denzelfden invloed? Kan
men redelijkerwijs betwijfelen, dat zijn toeleg, zijn aandrang, weldra zijn
hartstochtelijk drijven om de regentenfamilie direkt te doen verwijderen, in elk geval
niet enkel gericht was op de zuiverheid der eventueele instructie, waarbij de bedeesde
inlanders, maar tevens in oorzakelijk verband stond met het oogenblikkelijk gevaar
waarbij de bevreesde aanklager zelf betrokken was? - Van meet af aan heeft hij, door
zijn aanklacht te verbinden met de direkte arresteering, het proces ten bate zijner
beschermelingen in gevaar gebracht ten gerieve van eigen, op vooralsnog zeer zwakke
gronden, bedreigd geachte veiligheid.
(April '27)

III
Het antwoord dat Dekker op zijn sensationeele missive van den resident ontving,
was zóó als men het van een normaal ambtenaar verwachten kon. ‘Den volgenden
dag antwoordde hem de resident van Bantam? ... neen, de heer Slijmering, particulier,’
leest men in den ‘Havelaar’; en dit schrijven wordt verder gekarakteriseerd als ‘een
kostbare bijdrage tot de kennis van de wijze waarop het bestuur in Nederlandsch-Indië
wordt uitgeoefend’: een bijdrage van zoo ontstellend gehalte, dat Dekker, haar
herlezend, ‘(zijne) oogen niet
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vertrouwt’. De lezer van het Boek, wien aldus een hevige weerzin tegen het ambtelijk
optreden van ‘Slijmering’ wordt gesuggereerd, heeft het aan Multatuli's voorzorg,
deze zoo weinig mogelijk aan 't woord te laten komen, te danken, dat hem niet
hetzelfde overkomt bij het vernemen van deze uitbundige verwondering. - De resident
begint met zijn voornemen aan te kondigen ‘morgenochtend’ - dat is den 26sten
Februari - ‘even naar Rangkas-Betoeng te komen, om aldaar plaatselijk het een en
ander in verband met uwe zoo officiëele als partikuliere ... letteren te bespreken.’
Wij zien hieruit, dat Dekker zelf dus, behalve officiëel, ook partikulier aan zijn chef
heeft geschreven; en dat deze in zijn antwoord niets doet dan beide vormen
combineeren. De ambtenaar komt vervolgens aan het woord, waar Brest van Kempen
zegt te verwachten, dat er vóór zijn komst niets voorbarigs plaats zal hebben en zijn
onderhoorige meedeelt, dat het hem aangenaam zou zijn geweest in een zoo
belangrijke kwestie eerst mondeling te worden geraadpleegd. ‘zijnde de tijd van
officiëele bevelgeving in een geval als het onderwerpelijke eerst daar nadat bezadigd
vooroverleg ter zake heeft plaats gevonden’. Vervolgens komt dan de fameuze klacht
waartoe Multatuli het geheele schrijven reduceert: ‘dat Havelaar hem stoorde in zijn
drukke bezigheden’ -:
‘Daar U.Ed.G. dit niet gedaan heeft, schiet mij om daarin te voorzien niets
over dan uit mijne thans juist zoo drukke bezigheden uit te breken en zelf
naar Lebak te komen, om in de gegeven omstandigheden datgene met
U.Ed.G. te regelen, wat geraden zal voorkomen’...
En de, resident eindigt zijn brief als partikulier door de mededeeling, dat hij
‘morgen ook weder naar Serang moet keeren’ en dat het hem ‘aangenaam zal zijn
den korten tijd van mijn verblijf ten Uwent mij op te houden’ - ‘hopende UEd.G. en
familie in welstand te zullen ontmoeten’....
Zou Dekker niet veeleer reden hebben gehad voor zijn excessieve verbazing,
wanneer Brest van Kempen, wien hij elke inlichting omtrent het dringende motief
van zijn gehaastheid had onthouden, hem per keerende de verlangde machtiging tot
arresteering der regentenfamilie had gezonden, in plaats van te handelen in den geest
der taktiek van zachtheid en geduld, die hijzelf tot aan de mededeeling der weduwe
Carolus de verkieselijkste had geacht? Het bericht der overkomst van den resident
mishaagde hem; Havelaar heet ‘maar al te goed te weten’ wat het aangekondigde
overleg ‘te beteekenen had’, want ‘zijn voorganger had zoo dikwijls geaboucheerd
met den resident van Bantam!’ Wat kon hij zelf erbij verliezen, nu hij op zijn vingers
kon tellen, niet zonder slag of stoot alles te zullen verkrijgen wat hij zoo plotseling
verlangde? Een persoonlijk onderhoud
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met zijn chef, die de moeite nam er de reis naar Lebak om te maken, nadat hijzelf
volgens zijn eigen bewering, tot dusver zich had vergenoegd met een mondeling
boodschapje door middel van den kontroleur - het was, zou men zeggen, voorshands
het beste wat hij kon verlangen. In het praten stond hij zijn man, ook den resident;
en er was geen sneller middel om tot het gewenschte resultaat te komen. Wat hij
moest vreezen was een uiteraard gebrekkiger en tijdroovender schriftelijk overleg.
De als zoo langzaam en afgemeten voorgestelde ‘Slijmering’, die op het eerste,
duidelijke appèl van zijn onderhoorige bij de hand is om voor een prompte regeling
van zaken ter plaatse te verschijnen: was dát niet een ‘bijdrage tot de kennis van de
wijze waarop het bestuur in Nederlandsch-Indië werd uitgeoefend’, zóózeer van de
door Dekker gewekte veronderstelling afwijkend, dat men ‘zijn oogen niet vertrouwt’?
Hoe buitengewoon onaangenaam de komst van den resident hem stemde, verneemt
men uit zijn tweeden, in den ‘Havelaar’ opgenomen brief. Hij is geschreven
denzelfden 25sten Februari, waarop Dekker de aankondiging van het bezoek ontving;
‘des avonds te elfder ure’ luidt het opschrift; en is geadresseerd: ‘Aan den Heer
Resident van Bantam op reis van Serang naar Rangkas-Betoeng’. Hij werd den
volgenden morgen den heer Brest van Kempen tegemoet gezonden ‘opdat deze hem
zou gelezen hebben voor hij op de Lebaksche hoofdplaats aankwam’. ‘Kommentaar
op dit stuk is overbodig’. oordeelt Multatuli; en ook zijn beoordeelaars hebben zich
daaraan gehouden. Kommentaar op dit stuk is niet ongewenscht, meenen wij
daarentegen. In deze tweede missive, geschreven in blijkbare haast en overspanning,
legt Dekker omstandiger dan in zijn eerste, zijn motieven en inzichten bloot en laat
hij zich tevens ten opzichte van wat hij verbergen wilde, duidelijker in de kaart zien.
Zij begint met een recapitulatie van het schrijven des vorigen daags: het voorstel,
de reden waarom hij tot dusver vermeed het te doen: zijn sympathie voor den ouden
regent; en die waarom hij ertoe overging het niet langer achterwege te laten: diens
halsstarrigheid en de verdrukking der bevolking die daardoor werd bestendigd. Zij
gaat voort door een nieuwe beschouwing te berde te brengen:
‘Alles wat ik omtrent de handelingen van den Regent onderzocht, was
diep geheim. Hij alleen en de Pattie wisten het, want ik zelf heb hem loyaal
gewaarschuwd. Zelfs de Controleur weet nu nog maar ten halve de uitslag
mijner onderzoekingen.’
Hierna gaat hij ertoe over, uiteen te zetten, waarom hij deze in zijn eerste schrijven
niet aangeroerde geheimzinnigheid betrachtte:
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‘Deze geheimhouding had een tweeledig doel. Eerst, toen ik nog hoopte
den Regent van zijn weg terug te brengen, was het om, als ik slaagde, hem
niet te compromitteeren. De Pattie heeft mij namens hem (het was 12
Februarij) expresselijk voor die discretie bedankt. Maar later, toen ik begon
te wanhopen aan zijnen terugkeer tot den goeden weg of beter toen de
maat mijner verontwaardiging overliep door een pas gehoord voorval,
toen daardoor langer zwijgen medepligtigheid worden zoude, werd die
geheimhouding noodig ten m i j n e n behoeve, want ook omtrent mij zelf
en de mijnen heb ik plichten te vervullen.’
Deze passage is merkwaardig om haar gebrek aan juistheid en helderheid. Zij
begint met te vermelden, dat de geheimhouding van het onderzoek tegen den regent
‘een tweeledig doel had’, wat den indruk wekt, dat beide leden van hetzelfde doel
gelijktijdig hebben bestaan. Er blijkt evenwel, dat er in dit geval sprake is van een
verandering van doel, zoodanig dat het eene verviel zoodra het andere gesteld werd...
Ook in zijn eerste missive is er sprake van een ‘tweeledig doel’; het is dat van zijn
aanvankelijke taktiek om, zonder ‘officiëel te rapporteeren’, door een taktvol optreden
tegen den regent, zoowel ‘het misbruik te doen ophouden als tevens dien ouden
dienaar des gouvernements niet terstond al te streng te behandelen’. Dat kon
samengaan; maar hier wordt dezelfde uitdrukking gebezigd voor twee bedoelingen,
waarvan de eene de andere uitsluit. ‘Eerst’ diende de geheimhouding om den regent
‘niet te compromitteeren’; ‘maar later’ om Dekker-zelven tegen de eventueele
gevolgen van hare opheffing te beschermen; de scheiding wordt aangegeven door
het ‘voorval’ waardoor hij genoopt wordt het eerste doel te doen vervallen ten bate
van het tweede: het ‘voorval’ gaf hem het rapport en voorstel van den vorigen dag
in de pen, waarbij hij den resident verzocht hem een maatregel ‘te gelasten’, die den
regent in zeer hooge mate moest compromitteeren: de gevankelijke opzending naar
Serang; en die tevens in verband gebracht wordt met het geheel nieuwe doel der
geheimhouding: dat ‘ten behoeve’ van Dekkerzelven.
Welk ‘voorval’ is het, dat het doel der ‘geheimhouding’ zoozeer heeft gewijzigd?
De lezer van den ‘Havelaar’ kan zich hieromtrent moeilijk vergissen en ten overvloede
zegt Multatuli het met duidelijke woorden in de 163ste van de noten, die hij aan den
vierden druk van dit Boek heeft toegevoegd: ‘Het vergiftigen van den heer Carolus’.
Deze passage is ook hierom opmerkelijk, dat zij in alle officiëele stukken met
betrekking tot de kwestie-Lebak de eenige plaats is, waar er gewag van gemaakt
wordt, of beter, waar het even wordt aangeduid. Merkwaardig is ook de manier
waarop hij dit ‘voorval’ onder de aandacht brengt van den lezer - in de eerste plaats
den lezer Brest van Kempen. ‘Eerst’ hoopte hij op het tot inkeer komen
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van den ouden regent; ‘maar later, toen ik begon te wanhopen aan zijnen terugkeer
tot den goeden weg of beter toen de maat mijner verontwaardiging overliep door een
pas gehoord voorval ...’ ‘Of beter!’ Zonder twijfel: ‘beter’, maar niet zóó als deze
uitdrukking doet veronderstellen: dat de voorafgaande mededeeling iets minder
nauwkeurig is dan de volgende: ‘beter’ daarentegen zóó als een juiste mededeeling
het is ten opzichte van een geheel andere en volslagen onjuiste. Er is immers niets
van waar dat de assistent-resident, die den 12den Februari naar zijn voorstelling met
zachtheid en omzichtigheid begonnen was zijne tegenpartij attent te maken op de
dwalingen zijns weegs, twaalf dagen later reeds door diens gebleken
onverbeterlijkheid en diens klaarblijkelijke onbekwaamheid den goeden weg te
bewandelen, tot wanhoop aan zijn nauwelijks toegepaste ambtelijke paedagogie zou
zijn gebracht en dat daarom de regent, wiens erkentelijkheid voor Dekkers discrete
en vriendschappelijke bejegening in 't licht wordt gesteld, plotseling op zoo
hardhandige en vijandige manier moest worden aangepakt. De waarheid was, dat
een ‘pas gehoord voorval’, van geheel anderen aard dan de gebruikelijke van
‘machtsmisbruik’ en ‘knevelarij’, den volslagen omkeer in Dekkers taktiek had
veroorzaakt. Opmerkelijk is de troebelheid van voorstelling in deze zinsneden, te
opmerkelijker omdat de schrijver bij uitnemendheid de kunst verstaat, ook à
l'improviste zich helder en juist uit te drukken. Maar begrijpelijk is zij tevens, omdat
hij in deze missive en op deze plaats zijn bewering weerspreekt van den vorigen dag,
als zou het de ‘brutale onbeschaamdheid’ wezen, waarmee de regent ‘alles in den
wind sloeg’, die Dekker tot een zoo radikale frontverandering had gedwongen.
In de daarop volgende alinea gaat hij toelichten, waarom de geheimhouding ten
zijnen behoeve van zoo urgenten aard is geworden na het vernemen van het ‘voorval’
en het daardoor uitgelokte rapport en voorstel. De lezer, den aard van dit voorval
kennende, mag nu verwachten de nieuwe reden der voortgezette geheimzinnigheid
daaruit toegelicht te zien. Hij is erop verdacht, dat Dekker in verband met de ‘plichten
die hij tegenover zich zelf en de zijnen heeft te vervullen’, zal wijzen op het gevaar
voor zijn leven, wanneer degenen aan wie de vergiftiging van zijn voorganger te
wijten is, bemerken hoeveel ergers zij te duchten hebben van diens opvolger en, vrij
gebleven in hun handelingen, in staat blijven zich op gelijke wijze van hem te ontslaan.
Dekker begin wel met een: ‘Immers’, dat een motiveering aankondigt, maar het
‘voorval’ wordt niet opgehelderd en de toelichting der versche reden van
geheimhouding valt geheel anders uit dan men verwacht:
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‘Immers na het schrijven van mijn brief van gisteren, zoude ik onwaardig
zijn het gouvernement te dienen, als het daarin vaarkomende ijdel,
voorbarig, ongegrond, uit de lucht gegrepen was’ ...
In deze richting zet hij zijn motiveering voort met overdaad van
gemoedsargumenten:
...‘En zoude of zal het mij mogelijk zijn te bewijzen, dat ik gedaan heb,
“wat een goed assistent-resident schuldig is te doen”, te bewijzen dat ik
althans niet beneden de betrekking sta, die mij gegeven is, - te bewijzen
dat ik niet ligtvaardig zeventien moeijlyke dienstjaren en wat meer zegt
het belang van vrouw en kind op het spel zet - zoude of zal het mij mogelijk
zijn dit alles te b e w i j z e n , wanneer niet een diep geheim mijne
nasporingen verbergt, en den schuldige belet zich - zooals men het noemt
- te dekken?’
Zijn twijfel daaraan motiveert hij op de volgende wijze, waardoor de regent van
Tjanjor - die reeds te ver op weg is gebleken om nog tegengehouden te kunnen
worden - een rol van belang krijgt te spelen:
‘Bij de minste verdenking zendt de Regent een expresse naar zijnen
neef, die onderweg is, - d i e b e l a n g h e e f t b i j z i j n m a i n t i e n hij vraagt ten koste van wat ook, geld, deelt het met kwistige hand uit aan
ieder, dien hij i n d e n l a a t s t e n t i j d heeft te kort gedaan, - en het
gevolg zou, - ik hoop niet te moeten zeggen zal zijn, dat i k een ligtvaardig
oordeel heb geveld, en kortaf een onbruikbaar ambtenaar ben, - om niet
erger te zeggen.
Om mij te verzekeren tegen die eventualiteit dient dit schrijven.’
Welke de waarde moge zijn van deze argumentatie-zelve, duidelijk is, dat zij zich
niet logisch aansluit bij haar uitgangspunt: het ‘voorval’ der vermoede vergiftiging
en het gevaar, dat hij-zelf meent te loopen ‘wanneer’ in verband daarmede ‘niet een
diep geheim (zijne) nasporingen verbergt’. Hij zwenkt in zijn motiveering plotseling
van dit even aangeduide naar een geheel ander gevaar af; van wat zijn physieke, naar
wat zijn ambtelijke veiligheid bedreigt; van datgene, wat aan zijn leven, naar datgene
wat aan zijn carrière een eind kan maken. Zijn logica gaat hier bij dit: ‘Immers’,
overstag; feitelijk, schijnbaar niet; want voor den oningewijden lezer is de kronkeling
zijner redeneering niet te bemerken: hij wendt zich met zijn ‘of beter’ naar een
‘voorval’ van zeer belangrijken aard, dat hem indachtig doet zijn aan ‘plichten omtrent
zich zelf en de zijnen’; en hoezeer de behartiging daarvan wordt bedreigd door de
‘geheimhouding’ te verwaarloozen, wordt door zijn volgend betoog uiteengezet.
Omdat de bijzondere aard van het ‘voorval’ in deze missive-zelve door hem geheim
wordt gehouden, blijven ook de bijzondere plichten wier uitoefening erdoor bedreigd
wordt, in het duister en zoodoende de zeer bijzondere reden tot geheimhouding van
alles wat met de aanklacht in verband staat... De heer Brest van Kempen, die in den
morgen
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van den 26sten Februari van dit ‘voorval’ heeft vernomen, terwijl hij op weg was
naar Rangkas-Betoeng, heeft er niet anders van kunnen denken dan dat het een
bijzonder sterk staaltje van ‘machtsmisbruik’ of ‘knevelarij’ betrof. En voor de
‘geheimhouding’, die hem zoo sterk op het hart werd gedrukt, heeft hij geen andere
reden kunnen veronderstellen dan Dekker opgaf in zijn eerste missive waar hij
voorstelde den regent en zijn familie naar Serang op te zenden, ten einde de aanklacht
‘behoorlijk te kunnen instrueeren’.
*
De vraag ligt voor de hand en vergt dadelijke beantwoording: wanneer Dekker van
dit ‘voorval’ geen gebruik wenschte te maken ter verklaring van de geheimhouding,
waarop hij zoo sterk aandrong, - waarom vermeldde hij het dan; en wanneer hij wilde
vermijden, dat men dezen hartstochtelijken aandrang toeschreef aan het levensgevaar,
waardoor hij zich bedreigd meende, - waarom verzweeg hij het dan niet? ... Er moet
inderdaad een bijzondere reden zijn geweest, een bewust of onbewust werkend motief,
dat hem dreef hier en enkel hier gewag te maken van deze toch zoo belangrijke faktor
in de geschiedenis zijner oppositie; in geen enkel van de desbetreffende dokumenten
treffen wij het verder aan en in het eerste ervan missen we het; hoewel deze brief
van den 24sten Februari geschreven is onder den verschen indruk van het ontstellende
nieuws, wordt er met geen woord over gerept; ofschoon deze officiëele aanklacht
naar Dekkers eigen erkenning is ingediend rechtstreeks ten gevolge van het ‘pas
gehoorde’ vermoeden, wordt er met geen enkele aanduiding op gezinspeeld zelfs.
Multatuli, blijkbaar inziende, dat er voor den lezer van zijn boek in dit opzicht eenige
opheldering gewenscht is, voortdurend bezig met hem te wijzen op wat zijn aandacht
moet trekken of zijn bewondering wekken, laat dan ook niet na om, vóór de lektuur
van zijn eerste missive, deze allicht bevreemding wekkende omissie zóó te verklaren,
dat de gunstige meening over Havelaars doen en laten er geen afbreuk door lijdt, ja
zelfs erdoor bevorderd wordt, Onvermoeide cicerone, die geen enkel blijk van
Havelaars bewonderenswaardigheid onaangewezen laat passeeren, bereidt hij den
lezer voor op ‘de kordate plichtsvervulling, die er doorstraalt in dat stuk’ en tevens
op ‘de zachtmoedigheid, die Havelaar bewoog den regent in bescherming te nemen
tegen al te zware straf’; doch slechts in 't voorbijgaan: het zal wel niet noodig zijn,
meent hij; althans zegt hij, de meening voorkomend, dat er bij het overhaast indienen
iets anders in 't spel is geweest dan kordaatheid en iets anders dan gewone
plichtsbetrachting alleen; en dat in zijn voorstellen aan den resident, die hij elders
‘streng’ en ‘onverbiddelijk’ acht, de
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zachtmoedigheid ten opzichte van den regent iets meer zou beteekenen dan een
doekje voor 't bloeden. Daarentegen laat hij het volle licht vallen op het onvermeld
zijn van het ‘voorval’ en Havelaar schitteren door deze afwezigheid:
‘...doch niet zoo overbodig zal het wezen bij dat alles zijne omzigtigheid
te doen opmerken, die hem geen woord deed uiten over de pas gedane
ontdekking. om niet het stellige zijner aanklagt te verzwakken door
onzekerheid omtrent een wel belangrijke, maar nog onbewezene
beschuldiging.’
Inderdaad was dit wèl gewenscht; want zonder deze voorbereiding zou de lezer,
zooals wij reeds deden opmerken, deze stilzwijgendheid allicht niet begrepen hebben.
Maar mèt deze verduidelijking wordt de aanklacht-zelve vrij duister; immers, voor
de helft bestaat zij uit eene ‘verdenking’ (van knevelarij), die van niet ‘stelliger’ aard
is dan de ‘pas gedane ontdekking’: het door hem verzwegen vermoeden der weduwe.
Wanneer de assistent-resident Dekker een ‘verdenking’ bruikbaar oordeelde om
kracht bij te zetten aan zijn ‘beschuldiging’ (van machtsmisbruik), waarom dan deze
andere, veel bezwarender verdenking verzwegen; en wanneer hij meende ‘het stellige
van zijn aanklacht’ door een verdenking te verzwakken, waarom dan die van de
knevelarij niet evenzeer achter te houden als die van de vergiftiging? - De geheele
argumentatie rammelt en wordt allesbehalve verstevigd door de volgende toelichting:
dat Havelaars
‘voornemen was, het lijk zijns voorgangers te doen opgraven, en
wetenschappelijk onderzoeken, zoodra de Regent zoude verwijderd zijn,
en diens aanhang onschadelijk gemaakt’...
Dit kan niet gelden als een reden van verzwijging der ‘pas gedane ontdekking’
tegenover den resident. Integendeel: wanneer hij dezen maatregel genomen wilde
zien, had hij diens toestemming en medewerking noodig. Dekker geeft hier, evenals
in den geheelen ‘Havelaar’, den lezer den indruk als zou zijn voorganger gestorven
zijn en begraven liggen te Rangkas-Betoeng en als zou de opgraving van het lijk,
waarvan hij meermalen gewaagt, behooren tot zijn competentie; Carolus evenwel
was, zooals wij zullen hooren, gestorven en lag begraven te Serang, de residentie
van Dekkers chef: een omstandigheid, waarvan men nauwelijks kan aannemen, dat
hij onkundig is gebleven: iemand, die zoo voortdurend rondliep met dit ‘voornemen’
als blijkt uit den ‘Brief’ en uit het Boek, moet toch de gemakkelijk verkrijgbare
informaties ingewonnen hebben, wáár hij het uit te voeren had. In elk geval kon het
geen reden zijn om den resident buiten kennis der ‘ontdekking’ te laten en moest het
gelden als een aansporing te meer om hem er van op de hoogte te stellen ... En waarom
moesten deze opgraving en dit wetenschappelijk onderzoek
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wachten op en afhankelijk worden gesteld van de verwijdering en de
onschadelijkmaking der regentenfamilie, die wat deze aangelegenheid betreft, niets
in de melk te brokken had? Er is geen aannemelijke reden voor te vinden ... Altijd
weer stuiten we op deze arresteering van de regentenfamilie, die overal als
redengevend wordt misbruikt en zelve een redelijke verklaring blijft ontberen. In de
tweede missive wordt zij onmisbaar geoordeeld voor het justitieele, in deze inleiding
der eerste, voorwaarde voor het chemische onderzoek. En hoe duidelijker zij een
uitvlucht blijkt, hoe sterker zich aan den lezer de overtuiging opdringt, dat de auteur
zijn redenen heeft haar ware beteekenis verborgen te houden.
Nadat hij het verzwijgen der ‘ontdekking’ in de eerste missive door een opheldering
heeft doen voorafgaan, is het te opmerkelijker, dat hij de vermelding ervan in de
tweede zónder inleidende verklaring laat. Is hier ook stof om zijn ‘omzichtigheid’
te bewonderen? Zoo ja, dan toch zeker niet voortdurend; er moet in deze
onsamenhangende, om niet te zeggen onderling tegenstrijdige reeks van gegevens
ergens een onachtzaamheid te constateeren zijn. Maar haar plaats aan te wijzen wordt
te moeilijker, omdat er tusschen het schrijven van den eersten en van den tweeden
brief - volgens de eerste uitgaven van den ‘Havelaar’ - iets gebeurd is ten opzichte
van de ‘ontdekking’, waardoor de latere vermelding ervan nog bevreemdender wordt:
Dekker heeft denzelfden 25sten Februari, waarop hij ter elfder ure in den avond zijn
tweede missive opstelde, het bericht van den geneesheer ontvangen, ‘dat niet was in
den geest van het vermoeden der weduw’1). Onvermeld gelaten heeft hij dus het
‘voorval’ toen hij minder, vermeld heeft hij het, toen hij meer reden had het te
betwijfelen. De contradiktie blijkt nog grooter dan zij aanvankelijk scheen; en de
poging tot oplossing van het raadsel der latere vermelding zou onbegonnen werk
zijn, ware het niet, dat juist haar gestegen onredelijkheid er wellicht de sleutel toe
aan de hand deed: zoo ergens, dan hebben wij hier de afwezigheid of het verslappen
der omzichtigheid te vermoeden. De vermelding van het ‘voorval’ is een abnormaliteit,
die haar verklaring vindt in den algemeenen toestand, waarin tijdens het opstellen
dezer tweede missive de schrijver zelf zich bevond. Stel u dezen nerveuzen man voor
in zijn overspanning, sedert den vorigen dag onder den indruk van het levensgevaar,
waarin hij meent te verkeeren; nog verder overstuur gebracht door het pas ontvangen
bericht omtrent het ophanden zijnde bezoek van den resident,

1) De vermelding dat Havelaar na zijn missive van den 24sten Februari, ‘den volgenden dag’
reeds antwoord van den geneesheer ontving, is later door Multatuli geschrapt.
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waardoor hij het verergerd waant. Voortdurend heeft hem dit ‘pas gehoorde voorval’
voor oogen gestaan; ontving hij dienzelfden dag - wat mogelijk is, indien de
geneesheer hem per omgaande antwoordde - diens tegenspraak, het heeft hem zijn
kalmte niet hergeven, het heeft zijn onzekerheid bestendigd; het heeft zijn
besluiteloosheid verhoogd, tot eindelijk het misschien geschokte maar niet vernietigde
geloof aan het ‘voorval’ haar heeft overwonnen en hem in den nacht dezen tweeden
officiëelen brief heeft gedicteerd, vol van den heftigsten aandrang tot ‘geheimhouding’
en tot oogenblikkelijke verwijdering der gevaarlijk geachte regentenfamilie. In dezen
toestand van exaltatie, waarvan het geheele schrijven blijk geeft, heeft het ‘voorval’
in zijn hartstochtelijke aansporingen zich even buiten het soufleurshokje laten zien;
in deze nog onvolkomen beheerschte verwardheid, waarvan de desbetreffende passage
zelve getuigt - is het feit der ‘ontdekking’ hem even ontglipt; maar hij is althans
voldoende op zijn hoede gebleven om zich het geheim van zijn inhoud en daarmee
van zijn invloed niet te laten ontvallen... Zóó als hij het vermeld heeft, is het voor
den oningewijden lezer zonder bijzondere beteekenis, tenzij dan als een speciale
prikkel tot Dekkers strenge optreden; sterker zijn ‘verontwaardiging’ opwekkend
dan andere feiten van machtsmisbruik en knevelarij. Het kan geschrapt worden zonder
dat zijn aanklacht er ongemotiveerd door lijkt en zonder dat de motiveering der
voorzorgsmaatregelen van geheimhouding of arresteering er onder lijdt. Het is
overbodig en het kan bij navraag lastig worden. Waarom hij het dan niet geschrapt
hééft? Niet onwaarschijnlijk, dat hij à tête reposée het niet gelaten zou hebben; maar
deze brief zonder eenige doorhaling volgens pastoor Jonckbloet1) - die het
oorspronkelijke manuscript onder oogen heeft gehad - is onder sterke overspanning
in vliegende haast geschreven, ten einde den volgenden morgen vroeg per spoedbode
den onwelkomen resident tegemoet gezonden te kunnen worden.
En zoo is hem, naar wat ons de waarschijnlijkste veronderstelling toeschijnt, het
‘voorval’ in een onvoldoend bewaakt oogenblik ontsnapt als een onwillekeurig
noodsein van wat hem in uiterste spanning hield, maar dadelijk weer gedempt om
geen argwaan te wekken en tot nadere opheldering te noodzaken. En toen het er
eenmaal stond, officiëel, onherroepelijk, maar zóó dat hij het naar voren kon

1) Jonckbloet ‘Multatuli’ pag. 49. ‘...tenzij van de twee laatste alinea's’. In de allerlaatste schrapte
Dekker den zin: ‘Dat door de haast waarmede ik dien brief (de eerste missive) schreef - ik
heb er geen minuut van - wellicht verzuimd is UwEd.G. de zaak voor te stellen zoo als ik
thans doe, bevreemdt mij niet.’
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brengen of in het halfduister laten, heeft Dekker, al naar latere omstandigheden het
mogelijk en wenschelijk maakten, er zich van bediend of het genegeerd... In den
‘Brief’ van '58, waarin hij particulier aan 't adres van Duymaer van Twist, voor 't
eerst het geheim van het ‘voorval’ onthult, laat hij de aanduiding ervan in zijn tweede
missive onbesproken; in het Boek van twee jaren later, waar hij het publiek in kennis
stelt van de voornaamste officiëele gegevens, evenzeer. Hij componeert deze speciale
geschiedenis van de aanklacht met toebehooren zóó, dat het den lateren lezer even
moeilijk wordt als den eersten, de resident, om het ‘voorval’ te ontsluieren en er iets
anders achter te zoeken dan een ongewoon sterk staaltje van de gewone
ongerechtigheden. Nadat hij het bevreemdende verzwijgen der ‘pas gedane
ontdekking’ in zijn eersten brief heeft verklaard en doen bewonderen, wordt de
aandacht van den nauwen samenhang tusschen dezen en den tweeden afgeleid door
een breed fragment van de zuiver fictieve Sjaalman-Droogstoppel-geschiedenis, dat
den indruk van het ‘vermoeden’ vervaagt; eerst door de vermelding van de tweede
missive brengt hij het in de herinnering terug. Mag hierbij misschien al geen
‘omzichtigheid’ in 't spel zijn, zeker valt zij te waardeeren door de inleidende
verklaring van dit officiëele stuk: dat ‘kommentaar’ erop ‘overbodig’ is - terwijl zij
juist hier met betrekking tot het ‘voorval’ noodzakelijker is dan de voorafgaande; en
juist in verband daarmede onmisbaar is te achten. De lezer wordt hierdoor op een
dwaalspoor geleid; hij komt er niet toe, inlichting te vragen omtrent het ‘voorval’,
omdat hem van te voren door den man, die op de hoogte was, is verzekerd, dat het
geen opheldering behoefde en in verband met de kommentaar vóór de eerste missive
dus waarschijnlijk de vergiftiging niet betreft... En toch was het niet anders dan deze
‘ontdekking’, zooals Multatuli vijftien jaar later, alle omzichtigheid den brui gevend,
met duidelijke woorden mededeelde ...
*
Het ‘voorval’ heeft de voorbijgaande troebelheid van voorstelling ten gevolge
gehad en nu het weder ondergedoken is, blijkt het de oorzaak der beroering die er
volgt; het verraadt zijn roerige aanwezigheid onder het oppervlak der uiteenzetting
door de bellen der opgeblazenheid van de verdere motiveering... Het betoog omtrent
Dekkers onhoudbaarheid als ambtenaar wanneer hij zijn aanklacht niet kan bewijzen,
is klaarblijkelijk zelf onhoudbaar; het is even wrak van inhoud als theatraal van
inkleeding. Zijn ‘aanklacht’ gold feitelijk niet meer dan ‘machtsmisbruik’ ten opzichte
van de heerendiensten: hiervoor beweert hij in den ‘Havelaar’ de bewijzen te hebben
be-
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zeten, zoo niet door hem zelven bijeengebracht dan toch uit de verslagen van zijn
voorganger te putten en zelfs uit de angstvallige rapporten van den kontroleur op te
diepen; zij ging ten opzichte der ‘knevelarij’ niet verder dan tot een ‘verdenking’,
die de mogelijkheid van een vergissing openliet; zwaar was de bewijslast dus niet,
die hem drukte.
En nog minder zwaar behoefde zijn bezorgdheid te zijn van zich te kompromitteeren
door een eventueele mislukking zijner bewijsvoering. De resident-zelf had immers
in het onderhoud te Serang reeds toegegeven, dat er te Lebak een en ander niet in
den haak, maar ‘dat het te Tjiringien’, een der andere districten van Bantam, ‘nog
erger was’. Zelfs wanneer datgene wat hij beweerde in zijn eerste missive en staande
hield in de tweede omtrent de schuld der regentenfamilie, onbewijsbaar bleek, zou
deze resident en de door hem geadviseerde regeering daarom zijn ‘aanklacht’ en
‘verdenking’ zonder meer voor ongegrond hebben gehouden, voor ‘uit de lucht
gegrepen’ en hemzelven voor ‘onwaardig’ om langer ‘het gouvernement te dienen’,
een ‘onbruikbaar ambtenaar’ niet beter waard dan na ‘zeventien moeilijke dienstjaren’
uit den dienst te worden gezet? Of voelde hijzelf, kennende zijn gelijk en tevens de
minderwaardige middelen waarmede zijn schuldige tegenpartij het ondermijnde voelde de zelfbewuste, onberispelijke, hoogstverdienstelijke Havelaar, in geval hij
niet erin mocht slagen dit gelijk te doen blijken, zich ‘onwaardig’ langer de dienaar
te zijn van een gouvernement, waarvan hij den lezer een zoo stichtelijk boekje
opendoet? Het schijnt al te dwaas... Bovendien: vreesde hij in waarheid wel zóó zeer
als hij het hier doet voorkomen, den invloed van omkooping en intimidatie op de
getuigen en rekende hij zijn persoonlijken invloed daartegenover wel zóó gering?
Als men hem verder in den ‘Havelaar’ zoo hoog hoort opgeven van zijn populariteit,
van zijn macht om een oproer te stichten, te dempen of te voorkomen, dan zou men
meenen, dat hij er niet zoo buitensporig aan behoefde te wanhopen althans genoeg
van zijn aanklacht terecht te brengen om zich te vrijwaren tegen een éclatante
mislukking. En vooral wanneer men zich herinnert wat hij vroeger in dit boek omtrent
het prestige van Max Havelaar heeft beweerd. In het voorafgaande Vijftiende
Hoofdstuk tapt hij uit een ander vaatje; daar maken wij kennis met een ridder zonder
vrees of blaam, die in tegenstelling tot ‘de schroomvalligheid van wie hem ter zijde
stonden’ en ‘de medepligtige lafhartigheid van wie zijn hulp hadden ingeroepen’,
zich met zijn machtig woord door alle listen en lagen zijner tegenpartij heen zou
slaan ...
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‘Neen, geheel alleen desnoods zoude hij regt doen, zonder of met hulp
van anderen, ja, t e g e n allen, al ware 't ook tegen hen zelven die behoefte
hadden aan dat regt. Want hij wist, hoe hij invloed had op het volk, en hoe
- als eenmaal de arme onderdrukten, opgeroepen om luide en voor het
geregt te herhalen, wat zij hem 's avonds en 's nachts hadden toegefluisterd
in eenzaamheid - hij wist, hoe hij de magt had, dan te werken op hunne
gemoederen, en hoe de kracht zijner woorden sterker zijn zoude dan de
angst voor wrake van Distriktshoofd of Regent. De vrees, dat zijne
beschermelingen zouden afvallen van hunne eigene zaak, weerhield hem
dus niet...
Wat weerhield - in dit Hoofdstuk - hem dan wél, den regent en zijn aanhang aan te
klagen? Zijn medelijden met dezen ouden heer; vandaar zijn tweestrijd:
‘Vrees voor eigen leed had geen deel in zijn twijfel. Want al wist hij, hoe
ongaarne in het algemeen de Regeering een Regent ziet aanklagen, en
hoeveel ligter het valt den Europeeschen beambte broodeloos te maken
dan een Inlandsch hoofd te straffen, hij had een bijzondere reden om te
gelooven, dat er juist op dit oogenblik andere grondstellingen dan de
gewone zouden voorheerschen, bij de beoordeeling van zulke zaak’...
Hij maakt hier een toespeling op de hulp, die hij van den gouverneur-generaal
Duymaer van Twist verwachtte; maar ook zonder dien bijstand zou hij, de geweldige
Havelaar, zijn vijanden wel onder de knie krijgen. Deze gunstige positie is hem zelfs
onwelkom en het vooruitzicht op deze hulp mishaagt hem:
‘...Het is waar, dat hij, ook zonder die meening, evenzeer zijn pligt zou
gedaan hebben: te liever zelfs, als hij het gevaar voor zich en de zijnen
grooter had geacht dan ooit. Wij zeiden reeds, hoe moeylijkheid hem
aantrok, hoe hij dorstte naar opoffering: doch hij meende, dat de
aanlokkelijkheid van een zelfoffer hier niet bestond, en vreesde, als hij in
't eind zou moeten overgaan tot ernstiger strijd tegen het onregt, zich te
moeten spenen van het ridderlijk genoegen, dien strijd te hebben
aangevangen als de zwakste.
Ja, dat v r e e s d e hij...’
Nu, in het Negentiende Hoofdstuk, vreest hij in hooge mate het tegendeel en schijnt
in zijn tweede missive een satire te willen leveren op den ‘Held van Lebak’ dien hij
in het Vijftiende Hoofdstuk heeft aangekondigd; inderdaad na de ‘kommentaar’, die
hij dáár levert op zijn aanklacht, was elke verdere ‘overbodig’... Maar wat kan de
onze winnen door deze herinnering aan wat Multatuli te voren omomtrent Max
Havelaar heeft getuigd? Dit, meenen wij: dat wij er door herinnerd worden aan
kwaliteiten van Dekker, die wij in deze missive missen. Zij is wel schromelijk
overdreven, mateloos opgeschroefd, deze lofzang op zijn ridderlijken overmoed en
zijn niets ontziende zelfopoffering, maar zij is niet geheel onjuist. Uit verschillende
zijner daden weten wij dat deze stemmingsmensch in zijn normaalsten toestand iets
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doorgaans althans wenschte hij een zoodanigen Havelaar te zijn en er door anderen
voor te worden gehouden. Hij schetst ons in dit Vijftiende Hoofdstuk voor 't minst
zijn aspiraties of de algemeene richting ervan, vóór hij door het praatje der weduwe
plotseling uit zijn koers werd geslagen; en in zijn missive van den volgenden dag
zijn drukkende bezorgdheden en zijn angstvallige voorzorgen, die den tegengestelden
kant uitwijzen. Juist op tijd is hem in zijn missive even het drukkende geheim van
het ‘voorval’ ontsnapt om den lezer er verdacht op te maken hoeveel er moet
ontbreken aan zijn motiveering der geheimhouding, die zoo weinig strookt met zijn
voorafgaande karakteristiek van Max Havelaar... Zooals deze zijn hulpeloosheid
tegen omkooping om intimideering der getuigen weerspreekt, zoo weerlegteen latere
opmerking zijn bewering omtrent zijn onhoudbaarheid als ambtenaar voor 't geval
hij zijn aanklacht niet zou kunnen bewijzen. Op stuk van zaken vindt hijzelf dit toch
al te gek; wel komt hij eerst in zijn noten bij den vierden druk tot het publiceeren
van dit inzicht, maar juist daarin toont hij zich in 't algemeen met betrekking tot zijn
oorspronkelijke beweringen veeleer geneigd er een schepje op te doen dan er iets op
af te dingen. ‘Want ikzelf ben van oordeel dat ik uit den dienst behoor ontslagen te
worden als er blijken zal, dat ik lichtvaardig of zelfs maar voorbarig heb gehandeld’:
met dit oordeel besluit hij zijn motiveering, in overeenstemming met het door ons
geciteerde begin; maar in noot 168 teekent hij hierbij aan:
‘“Lichtvaardigheid” en “voorbarigheid” zijn voorzeker aftekeuren en
strafbaar, vooral in zulke gewichtige omstandigheden. In-zoo-verre is er
dus op Havelaars loyaal aanbod geen aanmerking te maken. Wanneer men
evenwel daarin de stelling mocht zoeken, dat 'n ambtenaar die k r a c h t e n s
z'n i n s t r u k t i e aanklaagt van misdrijf, terstond persoonlijk aansprakelijk
zou wezen voor de g e g r o n d h e i d z i j n e r b e s c h u l d i g i n g , moeten
we erkennen, dat Havelaar hier meer heeft toegegeven dan-i verplicht was.
Welk officier van Justitie zou op zulke voorwaarden 'n publiek ministerie
willen waarnemen? Doch Havelaar was te zeker van z'n zaak om de minste
achterdeur open te houden.’
Sommige uitingen in dit stukje latende voor wat zij zijn, kunnen we dus
constateeren, dat de bewering betreffende zijn bedreigd ambtenaarschap aan Dekker
zelven zoo onmogelijk toescheen, dat hij hare onhoudbaarheid uit eigen beweging
in 't licht ging stellen. En na zijn ‘zeventien moeijlijke dienstjaren’ was hij natuurlijk
reeds den 25sten Februari 1856 niet onoozel genoeg om hiervan onkundig te zijn;
om niet in te zien, dat hij tastbaren onzin aan den man trachtte te brengen door staande
te houden dat hij bij een mislukking zijner aanklacht zijn ontslag had te vragen of te
verwachten.
Hoe komt hij er dan toe, dit gevaar op zoo matelooze, onzinnige wijze te
overdrijven? Klaarblijkelijk zit het juist genoemde, maar ook
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nauwelijks meer dan aangeduide ‘voorval’ er achter. Hij kan het niet openlijk
aanvoeren als de reden of als een der redenen voor zijn wensch tot geheimhouding
en voelt zich dus gedwongen deze zoo goed mogelijk te motiveeren door een ander
gevaar. De vrees voor vergiftiging, die hij verborgen wenscht te houden, oefent haar
invloed uit in de richting van het gevaar der omkooping; hij verraadt de werking van
het geheime motief door aan het geopenbaarde een in 't oog loopend overdreven
invloed toe te kennen. Het ‘voorval’ buiten spel wenschend te houden, wordt hij
genoopt het te doen voorkomen alsof zijn carrière op 't spel staat. Evenals in zijn
smeekbrief aan den minister Pahud, ongeveer een jaar geleden, zien wij hem hier,
waar hij zich opnieuw in 't nauw gedreven voelt, met zijn ontslag manoeuvreeren,
ten einde zijn chef ertoe over te halen, hem door een buitengewonen maatregel ter
wille te zijn, nu zooals vroeger de ware reden zijner ongelegenheid verbergend.
Ditmaal evenwel was de ontslagkwestie met hare op 't gemoed werkende toelichting
meer dan een sentimenteel noodschot en gevaarlijker dan de vroegere valsche
manoeuvre; de situatie was zoo, dat hij door de werkelijke of althans de werkzaamste
oorzaak zijner bevreemdende houding niet te doen wegen, zijn ‘plichten omtrent
zich zelven en de zijnen’ in werkelijkheid in de waagschaal stelde.
(Mei '27)

IV
Het verdere gedeelte van de tweede missive toont, hoe hij onder invloed van het
‘voorval’ nog roekeloozer zijn speelbankmethode van erop of eronder toepaste. ‘Ik
heb de meeste hoogachting voor UwEd.G.’, gaat hij voort.
‘doch ik ken den geest, dien men den geest van O.I. ambtenaren zou kunnen
noemen en dien geest bezit ik niet.
De wenk van UwEd.G., dat de zaak vóóraf beter particulier was behandeld
geworden, doet mij vreezen voor een abouchement.
Wat ik in mijne missive van gisteren zeide is waar, maar wellicht zou het
later onwaar schijnen als de zaak werd behandeld op een wijze als zou
kunnen strekken tot openbaarmaking van mijn beschuldiging en van mijn
vermoeden, vóór de Regent verwijderd is.’
In deze beschouwing - herhaling in hoofdzaak van het voorafgaande - drukt hij zijn
reeds besproken ‘vrees voor het abouchement’ uit. Het kan schijnen alsof een
onderhoud hem enkel onaangenaam is als veronderstelde inleiding tot een behandeling
van schipperen in ‘den geest van O.-I. ambtenaren’, waardoor ‘de zaak’ op de lange
baan zou worden gevoerd. Er blijkt, dat hij speciaal dit ‘abouchement’ vreest:
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‘Ik mag UwEd.G. niet ontveinzen dat zelfs de onverwachte komst van
UwEd.G. in verband met de gisteren door mij naar Serang gezonden
expresse, mij doet vreezen, dat de schuldige, die vroeger te laat of in het
geheel niet hoorde naar mijne vermaningen nu vóór den tijd zal wakker
worden en trachten, zoo mogelijk, zich tant soit peu te disculperen’.
Dit abouchement in 't bijzonder, in verband met de ‘expresse’, de voor dringende
aangelegenheden aan den regent gevraagde bode, - dit onverwachte persoonlijke
bezoek van den hoogen beambte, die een maand geleden nog te Rangkas-Betoeng
is geweest, vreest hij als verwekker van gevaar. En om zichzelf daartegen te ‘dekken’
stelt hij het volgende vast:
‘Nog op dit oogenblik heb ik de eer mij letterlijk te gedragen aan mijne
missive van gisteren, doch neem de vrijheid daarbij op te merken, dat die
missive tevens inhield het voorstel om den regent te verwijderen en zijne
aanhangelingen voorloopig onschadelijk te maken...’
De resident wist het al, maar het schijnt niet genoeg herhaald te kunnen worden.
Wat volgt is evenwel geheel nieuw:
...‘en bovendien dat ik meen te mogen gelooven niet verantwoordelijk
te zijn voor wat ik avanceerde dan voor zooverre UwEd.G. zal gelieven
in te stemmen met het voorstel betreffende de wijze van onderzoek, dat
is: onpartijdig, openlijk, en vooral vrij’.
Hiermede gaat Dekker zijn schepen verbranden. In zijn missive van den vorigen
dag had hij den resident verzocht hem ‘te gelasten’ den regent c.s. gevankelijk naar
Serang op te zenden om zijn ‘beschuldiging’ en ‘verdenking’, zooals hij zeide:
‘behoorlijk te kunnen instrueeren’; de drakonische maatregel werd voorgesteld als
een middel tot de instruktie; als een gewenscht middel voorzeker, maar dat men
daarom nog niet behoefde te houden voor strikt onmisbaar. Hier, in zijn nadere
toelichting of door zijn verdere toevoeging stelt hij het niet als een middel maar als
een voorwaarde tot zijn instruktie. In hoffelijken vorm geeft hij te kennen dat hij
zijn geheele aanklacht intrekt, wanneer de resident bezwaar mocht maken tegen de
verantwoordelijkheid voor de aan het onderzoek voorafgaande onmiddellijke
arresteering en opzending der regentenfamilie op zich te nemen; hij dreigt tegenover
de mogelijke weigering van zijn chef om hem dezen excentrieken maatregel ‘te
gelasten’ met zijn eventueele dienstweigering als ondergeschikte ...
*
Dit ongelukkige ‘voorval’ heeft nog op een andere wijze zijn invloed doen gelden
op Dekkers houding; het heeft hem niet alleen gedreven tot het opperen van
voorslagen en het stellen van voorwaarden, die niet voor aanvaarding vatbaar waren,
maar hem bovendien verleid tot een voorstelling zijner verleden activiteit, die een
aan-
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leiding te meer is geworden tot de officieele afkeuring van zijn beleid waardoor hij
tot zijn ontslag-aanvraag werd geprikkeld. Angstvallig vermijdend het ontstellende
incident als de sterkste drijfveer tot zijn excentrieke voorstellen te onthullen, was hij
genoodzaakt het te doen voorkomen alsof het zijn voorafgaand onderzoek was dat
hem plotseling tot dit uiterste had gedwongen... Eenerzijds kon hij er zich niet aan
wagen als bewezen voor te stellen omtrent de ongerechtigheden wat voor hemzelven
bij gebrek aan doeltreffende nasporingen nog niet erger was dan een sterk vermoeden,
waarvan de juistheid moest worden onderzocht en de ongegrondheid kon blijken;
vandaar de tegenstrijdigheid tusschen den tijd en de wijze der aanklacht, snel en
forsch, en haar inhoud, die, slap en weifelend, zich ten opzichte van het zwaarste
delict, de ‘knevelarij’ niet verder durfde wagen dan tot een ‘verdenking’. Maar aan
den anderen kant kon hij niet nalaten het vermoeden in de hand te werken, dat zijn
onderzoek althans zoo grondig mogelijk was geweest en door intensiteit vergoedde
wat aan zijn duur ontbrak. Zelf wist hij en gaf blijk te weten dat deze enkele, eerste
maand van zijn bestuur veel te kort zou worden geacht om met kennis van personen
en zaken een officieel voorstel in te dienen en dan zulk een! Vandaar dat hij tegenover
de lezers van zijn Boek, aan wie hij de bewijzen der rechtmatigheid zijner aanklacht
onthoudt, haar aannemelijk tracht te maken door een overdreven beeld van zijn ijver,
zijn roerigheid, zijn initiatief; nachtelijke tochten door Havelaar laat ondernemen en
dagenlange tournée's, waarvan de tijd en de moeite enkel door de vrijgevige
verbeelding van Multatuli worden verstrekt. Tegenover zijn superieuren, aan wie de
assistent-resident eventueel de bewijzen van dergelijke beweringen had te leveren,
moest deze zich natuurlijk van dergelijke phantasieën onthouden en kon zich niet
wagen buiten de veilige perken van een algemeene voorstelling zijner bedrijvigheid.
Deze luidt in zijn eerste missive nog gematigd:
‘Sedert ik voor eene maand mijne betrekking alhier aanvaardde, heb ik
mij hoofdzakelijk beziggehouden met het onderzoek naar de wijze, waarop
de inlandsche Hoofden zich kweten van hunne verplichtingen jegens de
bevolking’. etc.
Maar in zijn tweede missive zien wij hem - als een blijk te meer van zijn gebrek
aan zelfcontrōle bij het schrijven ervan - deze en de daarop volgende beweringen
aldus weergeven:
...‘Dat ik na lang onderzoek en na vergeefs getracht te hebben den
betrokkene door zachtheid terug te brengen van zijne verkeerdheid...’ etc.’
Zijne tegenpartij aldus belastende, deed hij het meteen zichzelven; het
gouvernement waardeerde op het stuk van vervolging of zelfs maar contrōle der
regenten, op wier gezag het hare steunde, in de
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eerste plaats voorzichtigheid en takt; met voorbedachten rade op zoek te gaan naar
ongerechtigheden vond zij geen aanbeveling voor hare onderhoorigen; ijver gold
hier als overijver; ‘pas de zèlel’ Het verdiende verwijt trachtend te voorkomen, dat
hij na onvoldoend onderzoek zijn zwaarwichtige conclusies had getrokken, liep hij
het onverdiende op dat hij door dit onderzoek zelf een berispelijke voorbarigheid
had getoond:
‘Reeds weinige dagen na de aanvaarding Uwer betrekking heeft UEd.G.
kunnen goedvinden zonder voorafgaande raadpleging van den Resident,
het hoofd van het inlandsch bestuur van Lebak te maken tot het doelwit
van bezwarende onderzoekingen...’
luidt de latere gouvernementeele réprimande; en het was toch niet aan hem te wijten
dat men zich bij hem was komen beklagen en allesbehalve een zware schuld van
overijver zijnerzijds dat hij den regent vriendelijk om verschillende inlichtingen had
verzocht...
Het forceeren der aanklacht brengt hem er tevens toe, van wat hem omtrent diens
persoonlijke schuld bekend was een overdreven tafereel op te hangen. Na geschetst
te hebben hoe hij hem aanvankelijk met een zacht lijntje op den goeden weg had
zoeken te voeren, gaat hij, in zijn eerste missive, voort: ‘Mij is echter gebleken, dat
hij met brutale onbeschaamdheid, alles in de wind slaat...’ In zijn tweede liep hij iets
minder hard van stal: ‘Maar toen ik begon te wanhopen aan den goeden uitslag mijner
pogingen, of beter...’ enz. En verderop spreekt hij van ‘den schuldige, die vroeger
niet wilde toegeven aan mijne ‘vermaningen...’. Intusschen luidt in het authentieke
stuk deze zinsnede:
‘de schuldige, die vroeger te laat of in 't geheel niet hoorde naar mijne
vermaningen...’
Het onderscheid is niet gering: de beschuldigde had dus ten deele wèl geluisterd
naar de vermaningen van den ‘ouderen broeder’; ‘te laat’ weliswaar, maar dan toch
niet later dan de twaalf dagen, die er verloopen waren tusschen Dekkers aanvraag
om inlichtingen en het overloopen zijner verontwaardiging door het ‘pas gehoorde
voorval’... Van de talrijke onletterlijkheden, die er bij het overschrijven der officieele
stukken zijn begaan, is deze zeker een der opmerkelijkste; het is mogelijk dat zij niet
met de bedoeling ertoe is aangebracht, maar in elk geval heeft zij het effekt van een
belangrijke verbetering aan te brengen in deze oorspronkelijke voorstelling, die
zoozeer in strijd is met al de overige dat zij hem blijkbaar - evenals de aanduiding
van het ‘voorval’ - in zijn nerveuze overhaasting is ontglipt. Zij levert als uitzondering
het bewijs van den door Dekker gevolgden regel, den regent - niettegenstaande zijn
pleiten voor verzachtende
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omstandigheden - zoo zwaar mogelijk en zwaarder dan hij wist dat deze althans
gedurende deze enkele weken had verdiend, te belasten.
Het is bijzonder opmerkelijk - om in dit verband even terug, te komen op de
aanklacht in haar geheel - dat het juist deze is tegen wien hij, ondanks zijn
onmiskenbare sympathie, bij voorkeur zijn pijlen richt. Wie is toch, volgens de
beweringen van Dekker zelven, de verreweg grootste schuldige; omtrent wien heeft
zijn voorganger getuigd, dat hij een ‘verregaand misbruik’ maakte van zijn macht:
wie was het, die volgens den ‘Brief’, in ‘de konduitestaten van 1855 met een zwarte
kool stond aangeteekend’; over wien in 't bijzonder ontving hijzelf de meeste klachten;
wie had blijkens de later in de ‘Minnebrieven’ gepubliceerde lijst, zoo niet alle, dan
toch de meeste gestolen buffels op zijn geweten; en ten huize van wien greep het
‘voorval’ zelf plaats? ... Het is altijd dezelfde man, die door Dekker wordt
gebrandmerkt als de schuldige bij uitnemendheid: de dhemang van Parang-Koedjang,
schoonzoon van den regent. Deze laatste erkende, volgens den ‘Brief’, dat er ‘vele
misbruiken plaats vonden, doch gaf voor, daartegen te waken. Ik merkte aldra dat ik
mij hierin bedroog. Want het is axioma van inlandsch bestuur, dat er niet gekneveld
kan worden zonder dat de regent er van weet’. Van diens rechtstreeksche
verantwoordelijkheid voor ‘machtsmisbruik’ en ‘knevelarij’ weet Dekker geen sterker
bewijs aan te halen dan dat deze hem ‘eenmaal durfde voorstellen zeker stuk gronds
door onwettig gepreste lieden te doen bewerken’; de durf moge berispelijk zijn, het
voorstellen zelf wijst op een gebrek aan durf. En wat zijn indirekte schuld betreft,
voert Dekker in den ‘Brief’ tot zijn excuus aan, dat ‘het misschien niet altijd met
zijn medeweten was, dat z'n “talrijke familie” de bevolking afnam wat haar
aanstond’... En hoe luidt nu de aanklacht uit de eerste missive, waar hij in zijn tweede
met hand en tand aan vasthoudt? Dat hij, in overeenstemming met zijn eigen
voorstelling van de grootte der schuldaandeelen, dezen dhemang beschuldigt en den
regent verdenkt van medeplichtigheid? Juist andersom: de laatste wordt ‘beschuldigd’
van ‘machtsmisbruik’ en ‘verdacht’ van ‘knevelarij’; en de eerste, het zwarte schaap
bij uitnemendheid, wordt niet beschuldigd maar slechts ‘verdacht’ en dit van niet
meer dan ‘medeplichtigheid aan de genoemde feiten’... Het springt in 't oog, dat
Dekker zich hier schuldig maakt aan een zonderlinge verwisseling. Wanneer hij op
grond van wat hij meende te kunnen bewijzen, tegenover dezen dhemang niet verder
durfde gaan, dan gaf hij blijk veel te veel te durven tegen dezen regent. Het is
klaarblijkelijk, dat hij deze zoekt. En om welke reden richt hij bij voorkeur de pijlen
zijner aanklacht tegen den man, dien hij tevens met
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het schild zijner meewarigheid tracht te dekken en voordraagt voor de bedeeling der
officieele toegevendheid? Wij vinden hierop geen ander gemotiveerd antwoord dan
dit: omdat hij hem zoekt weg te krijgen uit zijn onmiddellijke omgeving; omdat hij
zijn nabijheid vreest en verlegen is om gegrond schijnende redenen, die den voorslag
der preventieve gevangenneming aannemelijk kunnen maken. Het is mogelijk dat
bij de zoo geringe bewijskracht als hij blijkt vooralsnog aan zijn aanklacht tegen den
regent bij te kunnen zetten, de beduchtheid voor omkooping en intimideering zijner
schaarsche getuigen mede van invloed is geweest op zijn aandrang, vóór alles dezen
gevaarlijk geachten naasten buurman onschadelijk te maken, - de stoot daartoe is
uitgegaan en de sterkste drijfkracht daarvan onderhouden door het levensgevaar, dat
hij minder duchtte van den kant der ver-verwijderde ondergeschikte districtshoofden
bij wie hij niet ging dineeren dan van den invloedrijken potentaat in de nabijheid van
zijn eigen keuken; en deze vrees, waardoor hij aanvankelijk bezeten is geweest, heeft
hem ertoe gedreven de hem bekende schuld van zijn gevaarlijkst geachte tegenpartij
te overdrijven en deze overdrijving vast te leggen in den vorm en den inhoud zijner
aanklacht. Niet omdat de schuld van den dhemang minder groot of moeilijker te
bewijzen was - Dekkers eigen overtuiging van het tegendeel blijkt uit alles - maar
omdat de gevaarlijkheid van den regent grooter en direkter door hem werd geacht,
heeft hij op deze den zwaarsten last gelegd, Alles: tijd, vorm en inhoud der aanklacht
verraadt den overwegenden invloed van het ‘voorval’.
Allen die iets uitstaande hadden met den regent, gaven volgens de auteur van den
‘Brief en van het Boek, blijken van dezelfde vrees het slachtoffer te zullen worden
van diens misdadige bedoelingen. De kontroleur en zelfs de djaksa, hoewel er op
zichzelf niets achter stak dat zij den assistent-resident ambtshalve bezochten, heeten
niet anders dan met schuwheid zich persoonlijk met hem in verbinding te stellen.
‘Weldra’, vertelt hij in den ‘Brief’,
‘vooral daar de kontroleur en de Djaksa buitengewone omzichtigheid
aan den dag legden, werd ik gewaar dat er te Lebak, meer dan elders reden
tot zulke omzichtigheid bestond...’
En hij laat hierop, bij wijze van kommentaar, volgen:
‘zonder wellicht zelf de strekking te begrijpen, verhaalde mij de militaire
kommandant hoe hij eenmaal des morgens het lijk van een inlander voorbij
het fort de rivier zag afdrijven, die hij zich den vorigen avond met een
klacht tot den adsistent-resident had hooren wenden’.
De kommandant Collard, die naar Dekkers eigen opgaaf, jarenlang in deze streek
heeft verkeerd, komt zelf niet op het denkbeeld
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van misdaad, maar de nieuwe assistent-resident, na er een blauwmaandag vertoefd
te hebben, ziet onmiddellijk het misdadige verband tusschen de klacht van den
inlander en zijn onnatuurlijken dood. Het is duidelijk dat Dekker zelf de strekking
van bovenstaande mededeeling niet begrijpt: hij en niemand anders - behalve
misschien de weduwe - ziet alles in het valsche licht van het ‘voorval’.
*
En hij is de geheele Lebak-geschiedenis daarin blijven zien ondanks alle bevoegde
tegenspraak. Wat zeide de geneesheer te Serang van zijne ‘ontdekking’? Deze was
de eenige die met kennis van zaken kon spreken en tevens de meest verantwoordelijke
getuige. Door zich, na bot te hebben gevangen bij den onbenulligen kontroleur,
allereerst tot hem te wenden, erkent Dekker dit zelf. Hij vroeg Dr. Bensen, naar hij
in den ‘Havelaar’ mededeelt, ‘om opgave der verschijnselen bij Sloterings dood’.
Een zonderlinge vraag van een leek, die met het sterfgeval niets te maken had; maar
hij kon moeilijk zonder den dokter te beleedigen of zichzelven belachelijk te maken,
rechtstreeks de vraag stellen: of de assistent-resident Carolus door vergiftiging
gestorven was. Hoe de inkleeding zijner zonderlinge informatie geweest moge zijn,
hij ontving een stellig antwoord van den geneesheer omtrent de oorzaak van het
overlijden zijns voorgangers. In de eerste uitgave van den ‘Havelaar’ staat:
‘Het antwoord, dat hij den volgenden dag op die vraag bekwam, was niet
in den geest van het vermoeden der weduw...’
In den vierden druk, ‘eerste door den auteur herziene uitgaaf’ - en in aansluiting
daarbij, in de volgende uitgaven - luidt deze zin aldus:
‘Het antwoord dat hij op deze vraag bekwam, was niet in den geest van
het vermoeden der weduw’.
De herziening is schijnbaar onbeteekenend; wij wenschen voorshands haar slechts
te signaleeren. Omtrent den positieven inhoud der inlichting van den geneesheer is
er geen verschil tusschen de herziene en de oorspronkelijke teksten van den
‘Havelaar’:
‘Volgens den arts was Slotering gestorven aan een ‘abscès in den lever’.
Dit antwoord van den deskundige is categorisch en in het normale geval had het
Dekker moeten doen terugkeeren van de dwalingen zijns weegs. Intusschen, op welk
tijdstip hij het ontvangen moge hebben, hij is er niet door weerhouden door te hollen
in de richting, die het ‘vermoeden der weduw’ hem had uitgejaagd en die hem
denzelfden 24sten Februari, waarop hij er kennis van kreeg, zijn eerste missive had
ingeblazen. De mededeeling van den genees-
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heer was, nu hij reeds gehandeld had in ‘den geest van het vermoeden der weduwe’,
niet naar zijn geest en hij heeft haar met de hem ten dienste staande middelen voor
den lezer zoeken te revideeren. Met betrekkelijke bescheidenheid, om te beginnen,
in zijn eerste, partikuliere beschouwing over de Lebak-kwestie, de Brief van '58:
‘Ik erken dat de geneesheer - die hem trouwens slechts weinige
oogenblikken behandelde - aan de ziekte van mijn voorganger een anderen
naam heeft gegeven, dan z'n arme weduw en de publieke opinie te Lebak...’
De ‘publieke opinie’ heeft blijkbaar evenmin als de kontroleur eenig vermoeden
gehad van een misdadige oorzaak der ziekte, waaraan de geneesheer ‘een anderen
naam gaf’... In den ‘Havelaar’, een paar jaar later, zet Dekker zijn kritiek op de
diagnose van Dr. Bensen voort; voor hem blijkt speciaal ‘de gewigtige vraag’
antwoord te vergen
‘of iemand die heden sterft aan een “absces in de lever” zich gisteren
kon te paard zetten, met het doel om eene bergachtige landstreek te
inspekteren, die in sommige rigtingen twintig uur breed is?’
Het duurde niet lang of hij ontving van welingelichte zijde meer ophelderingen
zelfs dan hij gewenscht had.
*
Nadat van den ‘Havelaar’, die in Mei 1860 verscheen, enkele exemplaren Java
hadden bereikt, kwamen er vandaar al spoedig eenige aanvallen los op sommige van
Multatuli's beweringen. Een paar ervan werden in het begin van het volgende jaar
opgenomen en door hem beantwoord in de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’. Door
de uitgave der Brieven uit 1861 werd in '92 de pennestrijd in de herinnering
teruggeroepen, daar zijn replieken erin werden afgedrukt. Aan Jhr. De Kock moet
men er dank voor weten, dat hij door zijne opstellen in den ‘Tijdspiegel’, een halve
eeuw na hunne eerste publicatie, de aanvallen toegankelijker heeft gemaakt voor de
belangstellenden. De eerste, verschenen in het nummer van 31 Januari '61 der bovengenoemde
courant, gold het verhaal der ‘vergiftiging’ en is afkomstig van iemand, die zich
aanmeldt als ‘ingezetene van Serang’ tijdens Dekkers verblijf te Rangkas-Betoeng;
wegens zijn positie geeft hij er de voorkeur aan, in plaats van in den Oost, hier te
lande door bemiddeling van een zijner vrienden zijn aanmerkingen publiek te maken;
hij verzwijgt zijn naam maar authoriseert den bemiddelaar dien in 't openbaar te
noemen, wanneer zijn mededeelingen, voor wier juistheid hij instaat, in twijfel worden
getrokken. - Zij bevatten een aaneengeschakeld relaas van bijzonderheden betreffende
de ziekte
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van den assistent-resident Carolus, waarvan wij, ter bekorting, hier slechts de
voornaamste laten volgen: - In het najaar van 1855 kwam de toenmalige inspekteur
der cultures, Boutmy, voor een inspektie te Rangkas- Betoeng en stapte af bij den
assistent-resident Carolus, die ongesteld, of zooals het op Java genoemd wordt, ‘zeer
onlekker’ was, maar er ondanks de tegenwerpingen van zijn gast, niet van was te
weerhouden hem op zijn tournée te vergezellen. Na zijn terugkomst van den tocht
te paard, was zijn toestand zóó verergerd, dat hij het bed moest houden; hij klaagde
over pijn aan de lever en kreeg zware koortsen. Twee of drie dagen later kwam de
heer v. Lawick van Pabst, secretaris der residentie Bantam, toevallig ter plaatse en
op zijn aanraden werd Dr. Bensen van Serang ontboden. Door den grooten afstand
kon deze slechts om de twee dagen den patiënt bezoeken; bij zijn derde visite was
hij vergezeld door genoemden secretaris, wiens diensten als ‘fungeerend notaris door
Carolus waren ingeroepen en vond hij diens toestand zeer verergerd; de patiënt
klaagde vooral over pijn aan de lever en gaf nu toe aan den reeds vroeger
uitgeoefenden drang van den geneesheer om zich te Serang te laten verplegen. Den
volgenden dag vertrok hij daarheen in een zeer gemakkelijk rijtuig, zoodanig ingericht
dat hij erin kon liggen. Hem was aanbevolen stapvoets te rijden, maar uit ongeduld,
misschien onder invloed van de koorts, gelastte hij den koetsier, de zweep over de
paarden te leggen; het gevolg was, dat hij geheel uitgeput en in levensgevaarlijken
toestand te Serang aankwam, waar hij drie uur later, om vier uur 's middags, in het
Militair Hospitaal overleed. - De verhaler voegt aan de relaas de voorzichtig gestelde
opmerking toe: ‘Het is mogelijk dat de heer Carolus het slachtoffer zijner edele
beginselen en voortvarendheid is geweest, doch het is onwaar dat Carolus het
middagmaal ten huize van den Dhemang van P.K. ng. heeft gebruikt en eenige uren
daarna is overleden;’ en hij eindigt met de vraag: ‘Zou iemand den boven elke
verdenking verheven Dr. Bensen durven te beschuldigen, dat deze verklaard had,
dat Carolus aan een absces aan de lever was overleden, indien het geringste spoor
van vergiftiging ware aanwezig geweest?’ Dekker had tegen dit verslag, vol concrete bijzonderheden en waarin namen en
data duidelijk en in samenhang worden genoemd, niets steekhoudends in te brengen.
Hij waagt zich niet aan tegenspraak en respekteert aldus het incognito van den
schrijver. ‘Wanneer deze’, zegt hij, ‘zijne inlichtingen heeft bekomen uit den mond
des geneesheers, die den voorganger van Havelaar behandelde, ben ik geneigd hem
vertrouwen te schenken; want ook bij mij is de geloofwaardigheid van Dr. Bensen
verheven boven allen twijfel.’ Hij
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twijfelt in werkelijkheid zoo weinig aan de bevoegdheid van dezen inzender, dat hij
later diens stuk aan den geneesheer zelven toeschrijft. Intusschen is het er verre van
dat hij kamp geeft: de dokter ‘kon zich vergist hebben’; hij blijft het houden met het
vermoeden der weduwe; nu zelfs meer dan te voren, beweert hij:
‘Ik heb thans meer dan ooit redenen om den voorganger van Havelaar
voor vergiftigd te houden, - doch waarom heeft men het lijk niet
opgegraven? Een wetenschappelijk onderzoek zou misschien alle verschil
van lezing over de geschiedenis der ziekte overbodig maken’.
Merkwaardiger dan deze halsstarrige herhalingen van zijn ongegrond gebleken
verdenking, is de overweging die volgt. Aangenomen voor een oogenblik, zegt hij,
‘dat de natuurlijke dood van Havelaars voorganger kon bewezen worden
dan zou dit toch niet wegnemen, dat Havelaar alle vroegere welwillende
consideratiën omtrent den Regent van Lebak ter zijde stelde van het
oogenblik af, dat er, hoe ongegrond dan ook, sprake was van
levensgevaar...’
Hier nu en hier voor 't eerst na alles wat hij in den ‘Brief’ en in het Boek aan
duidelijkheid van verklaring heeft ontweken, wordt door hem een oorzakelijk verband
gelegd tusschen het ‘levensgevaar’ en de afwezigheid van ‘welwillende consideratiën’
niet alleen, maar de strengheid en onverbiddelijkheid waarop hij den nadruk legt:
‘...dat hij zachtmoedig, toegevend en hulpvaardig is geweest zoolang
hij meende de sterkste te zijn; dat hij streng werd en onverbiddelijk, toen
het vermoeden der weduwe hem voorspiegelde wat het gevolg wezen kón
van die onverbiddelijke strengheid. Havelaar was excentriek...’
Men kan meenen dat Havelaar zich daarentegen zeer weinig excentriek en zelfs
vrij banaal gedroeg. Weliswaar had hij, na het praatje der weduwe, zich van alle actie
tegen den regent kunnen onthouden, maar nu hij er zich aan waagde deed hij het,
wat de courage aanbelangt, op een koopje en droeg hij er angstvallig zorg voor, haar
zoo in te richten, dat er van levensgevaar geen sprake kon zijn en zijn veiligheid
beter gewaarborgd was dan wanneer zijn tegenpartij, bij wien hij zich door zijne
handelingen reeds eenigszins ongewenscht moest hebben gemaakt, voorshands niet
werd vervolgd en in zijn onmiddellijke nabijheid op vrije voeten bleef. Maar Dekker
was zeker zeer ongewoon wat de vóórstelling betreft van zijn gedragingen: hij weet
ze zóó in te kleeden, dat zij het tegendeel schijnen van wat zij blijkbaar zijn. De
bovenstaande formuleering stempelt hem tot meester in die kunst. Men kan er
hetzelfde uit lezen als wat hij juist te voren zeide: dat er een eind kwam aan zijn
welwillendheid zoodra hij reden meende te hebben voor zijn leven te vreezen; maar
evenzeer kan men, in verband met Havelaars excentriciteit, die in herinnering
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wordt gebracht, eruit begrijpen, dat deze blijk gaf van verregaande doodsverachting
door juist datgene te doen wat hem blootstelde aan vergiftiging; dat hij streng werd
en onverbiddelijk zoodra hij van de weduwe vernam hoe levensgevaarlijk dit was.
En met wat er volgt suggereert hij den lezer in werkelijkheid het zóó te verstaan.
‘...Havelaar was excentriek. Men leze het boek nog eens over en vrage
zich af of ik over het geheel onwaarheid kan hebben gesproken, tenzij er
tevens onwaarheid zij in de herhaalde betuiging: “dit of dat stuk ligt vóór
mij”’...
Hierop gaat hij dan door alsof er tegen den inzender sprake ware van de waarheid
‘over het geheel’ der Lebak-historie; en hij voltooit deze diplomatieke ontwijking
door het speciale, in behandeling zijnde onderdeel ervan... buiten discussie te stellen:
... ‘ik weet dat ik de waarheid heb gezegd. De ziektegesteldheid van Havelaars
voorganger regardeert mij niet’... ‘Ik heb te bewijzen’, gaat hij voort - en dan volgen
de bekende verzekeringen omtrent het te keer gaan van misbruiken en het bespreken
daarvan met Brest van Kempen door zijn voorganger - stellingen, die door niemand
werden aangevallen; en de bekende beweringen: ‘dat zijn omgeving hem voor
vergiftigd hield’ enz., waaromtrent hij altijd het bewijs is schuldig gebleven en die
hij dus inderdaad ‘te bewijzen had’. En hij besluit met de stelling:
‘dat Havelaar met energie zijn plicht deed, juist toen en omdat er sprake
was van vergiftiging’.
‘Havelaar was excentriek’! En de latere Dekker doet hierin niet voor hem onder.
*
Wij rekenen het wenschelijk, vóór wij nagaan wat er verder te Lebak gebeurde, het
vervolg en slot der lotgevallen van het ‘voorval’ in Multatuli's geschriften na te gaan.
Nadat hem het verhaal der ziekte van zijn voorganger was gedaan - of in herinnering
gebracht, want het is nauwelijks aan te nemen dat hij er te Rangkas-Betoeng onkundig
van is gebleven - nadat hij er niets tegen in had kunnen brengen, had het natuurlijk
voorgoed uit moeten zijn met zijn beroep op een vergissing die voortaan het karakter
zou dragen eener exploitatie van een misleiding. Van nu af aan spreekt hij daarentegen
over het geval-Carolus als ware er sedert het verschijnen van den ‘Havelaar’ niets
gebeurd; en zonder dat hij, voorzoover ons gebleken is, opnieuw op de vingers werd
getikt; waarschijnlijk ook daaróm. Wat er in de weinig gelezen courant had gestaan,
was natuurlijk slechts door enkelen onthouden en scheen ook bij hem zelven meer
en meer in vergetelheid te geraken. Met toenemende zekerheid heeft
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hij in sommige zijner ‘Ideën’ en in verschillende zijner brieven zijn oude beweringen
herhaald; ze enkel op nonchalante wijze herzien ten opzichte van den oorspronkelijk
beweerden duur der ziekte. In 1865 voegde hij aan het verhaal der weduwe, in den
‘Brief’ de volgende noot toe:
‘Later is mij gebleken, dat hij (Carolus) niet op denzelfden dag gestorven
is. Hij heeft - als ik goed geïnformeerd ben - nog anderhalf etmaal geleefd.
Over 't feit zelf, der vergiftiging bestaat in Lebak en in de omliggende
landstreken, waar men vaak beter dan in de plaats zelve geïnformeerd is,
geen twijfel. Spreek me eens tegen, m'nheer van Twist!’
Tien jaar later maakte hij bij een andere zinsnede de opmerking:
‘Zou niet de moord in elk ander land een cause célèbre geworden zijn?
In Nederland is de invloed van schelmen - als ze maar geld hebben! - zóó
groot, dat geen tijdschrift of courant 'n woord van deernis aan 't overlijden
van den armen martelaar besteed heeft. De laaghartige van Twist had er
belang bij, dat de zaak gesmoord werd en ze werd gesmoord’.
Het proces der ‘verdringing’ van de werkelijke maar hem onwelkome
omstandigheden schijnt zijn beslag te hebben gekregen. Deze laatste stijging in zijn
securiteit en in de daaraan annexe verontwaardiging kan er ons op voorbereiden dat
wij in de ‘eerste door den auteur herziene uitgaaf’ van den ‘Havelaar’, die in hetzelfde
jaar '75 plaats vond, geen verbetering van belang zullen aantreffen en dat Dekker,
in spijt van zijn hulde aan de autoriteit van Dr. Bensen, zich zal blijven verlaten op
die der weduwe.
Wel zijn er kleine herzieningen op te merken met betrekking tot het ‘voorval’ of
de ‘ontdekking’. Wij wezen er vroeger reeds op dat hij uit de tekst van het dramatisch
toegetakelde verhaal daaromtrent de verzekering licht ‘den volgenden dag’ reeds het
antwoord van den geneesheer te hebben ontvangen op zijn, den 24sten Februari
verzonden informatie naar de feiten van Carolus' overlijden. Men vraagt zich af,
waartoe deze wijziging diende; en men heeft kans daarop een bevredigend antwoord
te vinden wanneer men op de verdere veranderingen let. Dekker heeft in dezen zelfden
druk van '75, de geheimzinnige woorden zijner tweede missive: ‘door een pas gehoord
toeval’ laten spatieeren. En verder heeft hij bij deze woorden de reeds door ons
geciteerde noot aangebracht, waaruit wij weten dat met dit ‘voorval’ wordt bedoeld
de mededeeling omtrent ‘het vergiftigen van den heer Carolus’. De bedoeling der
beide laatste nieuwheden, die in de volgende drukken door hem zijn gehandhaafd,
is blijkbaar deze, dat hij de aandacht van den lezer op de vergiftiging wil vestigen;
in onderscheid van zijn oorspronkelijken toeleg om den zin van het vermelde ‘voorval’
in het vage te houden en zelfs door
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zijn volgende stijlwending te vermoffelen. Feitelijk een getuigenis der tijdelijke
zwakheid van Havelaar, al spoedig (in '61) onder invloed van onwraakbare
getuigenissen door hem als hem ‘niet regardeerend’ ter zijde geschoven, stelt hij het
nu (in '75) zoo nadrukkelijk mogelijk op den voorgrond als een waarmerk van zijn
‘energie’ en excentrieke ‘plichtsbetrachting’. Hij neemt daarvoor de vrijheid in de
tekst van een officieel stuk een wijziging van groot belang aan te brengen: had hij
ook in het oorspronkelijke document de aandacht van den resident op deze woorden
geconcentreerd dan had het niet uit kunnen blijven, of deze zou de bedoeling ervan
hebben uitgevorscht... Maar nu hij den lezer van zijn Boek als met den neus op dit
beteekenisvolle ‘voorval’ drukte, had hij de aanmerking te wachten: hoe is het
mogelijk dat Havelaar, die dezen zelfden 25sten Februari van den geneesheer heeft
vernomen, dat het niets abnormaals inhield, vlak daarop, hoogstens enkele uren
daarna, juist daarop den nadruk gaat leggen; hoe kon hij den resident als met den
vinger wijzen op en tot navraag verlokken omtrent een kwestie, waarvan na de
ontnuchterende verklaring van Dr. Bensen de behandeling niets beters voor hem
zelven aan het licht kon brengen dan zijn verregaande lichtgeloovigheid en achterdocht
en zijn verborgen vrees? Door den tijd van ontvangst der ongewenschte deskundige
tegenspraak van ‘het vermoeden der weduwe’ in 't midden te laten - en dus ‘den
volgenden dag’ te schrappen - voorkwam hij te groote disharmonie tusschen beide
plaatsen en van de zijde der lezers ongewenschte bevreemding of wantrouwen ...
Intusschen, door dit ‘voorval’ zoo schreeuwend te afficheren, dreigde zijn wrakke
eigenlievende interpretatie op een andere plaats te scheuren en liep hij de kwade kans
der veronderstelling, dat het de oorzaak of althans een zeer belangrijke mede-oorzaak
zou zijn geweest van zijn hartstochtelijk aandringen op de ‘geheimhouding ten zijnen
behoeve’ en tevens van zijn niet voor inwilliging vatbaar voorstel der arrestatie van
den regent; dat eigen levensgevaar en niet of niet voornamelijk de beduchtheid voor
omkooping der eventueele getuigen, hem zijn heftige missive in de pen had gegeven.
Is het misschien om dit te voorkomen, dat hij aan 't slot van de volgende alinea zijner
tweede missive - waarin hij vraagt of het hem mogelijk zal zijn het bewijs zijner
aanklacht te leveren ‘wanneer niet een diep geheim (zijne) naspeuringen verbergt’
- in een noot de opmerking toevoegt:
‘En - had ik er bij kunnen zeggen - ook mij te vermoorden ...’?
Inderdaad, men mag hierbij denken, ge hadt er, althans ‘in meening’ het volle
recht toe en de duidelijkheid zou erbij gewonnen heb-
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ben; maar wilt ge ons met deze onverwachte opmerking suggereeren, dat ge eerst
bijna twintig jaar later, als door een inval aan eigen levensgevaar hebt gedacht, dan
rekent ge buiten onze goede memorie betreffende de vergeetachtigheid waarvan ge
u ten opzichte van de Lebak-affaire voortdurend het slachtoffer toont.
Op welke wijze, onder invloed van zijn wensch hoe het geval had mogen zijn, zijn
herinnering van hoe het was geweest hem te hulp kwam, moge blijken uit de laatste
der ‘aanteekeningen en ophelderingen’ van '75 aangaande het ‘voorval’:
‘Wat het in den tekst behandeld voorval aangaat, de officier van
gezondheid Bensen heeft kort na 't verschijnen van den Havelaar in de N.
Rotterdamsche Courant medegedeeld dat de heer Carolus na z'n thuiskomst
van Parang-Koedjang niet “weinige” uren heeft geleefd, maar nog - ik
meen - twee dagen ...’
Wat in deze zonderling schijnende, geheel foutieve opgave onze aandacht verdient
is de - misschien niet geheel bewuste - methode, die er ook hier schijnt te steken in
zijn verbeterende vergissing. Waarom ‘meent’ Dekker ‘twee dagen’, terwijl volgens
den inzender in de ‘N.R. Crt.’ de bedoelde periode vier of vijfmaal zoo lang was?
Door den duur der ziekte van Carolus te beperken tot ‘twee dagen’ of tot ‘anderhalf
etmaal’ zooals wij hem vroeger hoorden meedeelen, spaarde hij den schijn van een
min of meer acuut vergiftigingsgeval; en door het van de onhoudbare ‘weinige uren’
te rekken tot de ‘twee dagen’ gaf hij den geneesheer ‘te Serang’ gelegenheid den
zieke althans eenmaal te bezoeken.
‘Ik neem deze getuigenis van den heer Bensen, dien ik voor 'n
achtenswaardig man houd, onvoorwaardelijk aan, en erken alzoo dat óf
de weduwe zich vergist heeft, óf dat ik haar verkeerd had verstaan, of dat
in 1859 toen ik den Havelaar schreef, m'n geheugen mij bedroog...’
Dekker schijnt hier, de mogelijkheid van zijn ongelijk en speciaal van de
onbetrouwbaarheid zijner memorie erkennend, op den goeden weg; maar de erkenning
blijkt slechts de springplank, dienstig om hem gang te geven in de richting van den
verkeerden: aanmerking makende ‘op 'n zaak van ondergeschikt belang’ heet de
inzender de juistheid te staven ‘omtrent de hoofdzaken in 't algemeen’ en bovendien
is ‘de terechtwijzing van den heer Bensen’ hem ‘welkom’ omdat deze ‘niet terugkomt
op 't leverabcès in 't bijzonder’; terwijl, in werkelijkheid de schrijver in de N.R.C.
het herhaaldelijk heeft over de ‘pijn aan de lever’ van den patiënt en zijn stuk besluit
met uitdrukkelijk te herinneren aan Dr. Bensens diagnose: ‘absces aan de lever’.
Kaars en bril baten hier evenwel niet; Dekker wil niet zien.
Zoolang hij het Boek heeft herzien, is hij aan zijn voorstelling van
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de eerst vermoede en daarna beweerde vergiftiging blijven morrelen. En zij verdiende
zeker zijn laatste zorgen, omdat zij zijn eerste heeft opgewekt. Dit ‘voorval’ heeft
hem in de fatale richting gedreven; en gehouden voorzoover zijn trots hem belet
heeft prijs te geven wat zijn vrees hem oorspronkelijk had ingeblazen. Het beteekende
in werkelijkheid een vergiftiging, niet de physieke van zijn voorganger maar de
geestelijke van hem zelven ... In '81 gaf hij zijn laatste ‘opheldering’ van het geval.
Het slot van het Zeventiende Hoofdstuk, waarin hij erop wijst, dat Carolus ‘zich kon
vergist hebben’ met zijn bewering omtrent het ‘verregaande’ machtsmisbruik te
Lebak, luidde in alle vorige drukken aldus:
‘Helaas, als hij zich vergiste, is hij voor die vergissing zeer hard gestraft’.
Alle kritiek onder den voet loopend, voegde hij resoluut hieraan toe: ‘Hij is
vermoord’.
(Aug. '27)

B. De conferentie en het ‘verraad’
I
De resident Brest van Kempen arriveerde den 26sten Februari te Rangkas-Betoeng,
na onderweg de tweede missive van Dekker te hebben ontvangen. De conferentie
werd op staanden voet geopend. Zij leidde tot niets dan een verscherping der
tegenstelling tusschen hem en zijn chef.
Het had anders kunnen zijn, wanneer hij in plaats van door te hollen in de door
het ‘voorval’ gewijzigde richting, zich had kunnen vermannen tot een hervatting van
zijn oorspronkelijke taktiek; de resident was er juist de man naar geweest om hem
den terugkeer uit de impasse te vergemakkelijken; waarschijnlijk niet buiten invloed
van wat hij als opvolger van den resident Scherius te Menado omtrent diens secretaris
had vernomen. Maar Dekker, van nature toch al weinig geschikt zich te laten leiden,
in het wellicht juiste besef bovendien dat hij zijn plichten tegenover de onderdrukte
bevolking ernstiger ter harte nam dan deze resident, had het zich ten overvloede door
zijn tweede missive zeer moeilijk gemaakt zich door hem te laten gezeggen. Hij had
in dit, pas ter kennis van den resident gekomen dokument zulk een hoogen toon
aangeslagen, zooveel vastbeslotenheid aan den dag gelegd niet alleen, maar tevens
een zoo kritische houding tegen deze aangenomen, dat een terugkeer minder de
wijziging van een opvatting dan het prijsgeven van een overtuiging moest schijnen;
en daarbij in den arm of liever bij de hand te worden genomen door dezen resident
een vernedering te meer... Er valt in zijn missives een geleidelijke verandering van
houding, een climax
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van verzet waar te nemen: de eerste is geheel gericht tegen de regentenfamilie, de
tweede - wat haar, door ons behandelde gedeelte betreft - evenzeer, maar in versterkte
mate en met breeder toelichting; in het slot ervan gaat hij reeds van een verdediging
zijner inzichten over tot een aanval op die van zijn chef. Den lezer van den ‘Havelaar’
- aan wien hij de kennis van Brest van Kempens halfambtelijke briefje heeft onthouden
- mag dit ontgaan, voor wien er inzage van neemt is het duidelijk, dat zijn uitroep:
‘Voorbarig! Na jaren, jaren misbruik! Voorbarig! Alsof een eerlijk man
mogt kunnen slapen, genieten en leven als’.... etc.
schijnbaar zich richtend tegen een te verwachten verwijt, in werkelijkheid een
antwoord is op de aanmerking van ‘voorbarig’ te zijn geweest met zijn voorstellen,
die hem in dit schrijven wordt gemaakt. Feller wordt en duidelijker blijkt zijn
tegenkritiek in den volgenden zin:
‘Voor mij is elke tijd te lang die gekenmerkt is door afpersing en
verdrukking en zwaar weegt mij de seconde, die door mijne nalatigheid,
door mijn pligtverzuim, door mijnen “geest van schipperen” in ellende
zou doorgebragt zijn.’
Dit is meer dan een steek onder water, het is een rechtstreeksche aanval op ‘den
geest der Oost-Indische ambtenaren’, waarvan hij eenige alinea's vroeger heeft
verzekerd zelf vrij te zijn, maar die hij bedektelijk - onder het tegenwicht der
verzekering van zijn ‘meeste hoogachting’ - den resident-zelven heeft aangewreven.
En tartend luidt het slot zijner repliek op de berisping van ‘voorbarigheid’: ‘Ik heb
berouw van de dagen, die ik reeds liet verloopen voor ik UwEdG. officieel
rapporteerde, en ik vraag verschooning voor dat verzuim.’ De speciale reden van dit
plotseling opgewekte berouw meenen we te kennen; het ‘voorval’. Het bijzondere
motief van zijn uiterst geprikkelde stemming heeft hij reeds meegedeeld: ‘de
onverwachte komst van UwEdG. die (hem) doet vreezen, dat de schuldige... nu vóór
den tijd zal wakker worden en trachten zich tant soi peu te disculperen.’ Hij komt
hierop terug in de voorlaatste alinea van zijn missive:
‘Ik neem de vrijheid UwEd.G. te verzoeken mij in de gelegenheid te
stellen mijn schrijven van gisteren te regtvaardigen (voor zoover zulks nog
mogelijk is na de éveil uwer onverwachte komst, die ik heden avond den
regent heb moeten mededeelen à contre coeur, hetgeen met eene
waarschuwing gelijk staat) te vrijwaren voor de mislukking mijner
pogingen om de afdeeling Lebak te bevrijden van de wormen, die sedert
menschengeheugen aan hare welvaart knagen’.
Men zoekt in den ‘Havelaar’ te vergeefs naar de bovenstaande - ook in het
authentieke stuk - tusschen haakjes geplaatste, door ons gecursiveerde woorden. Zij
beteekenen iets meer dan een her-
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haling van de voorafgaande omtrent de mogelijke gevolgen der ‘onverwachte komst’,
zij zijn daarvan een versterking; hier vreest hij niet enkel maar toont er zich zeker
van dat deze de ‘éveil’ van den regent ten gevolge zal hebben, hem tot ‘waarschuwing’
te strekken... Zij bevatten bovendien nog een bijzonderheid omtrent het ritueel van
een dergelijk hoog bezoek, dat licht kan werpen op Dekkers duister schijnende
redenen waarom hij er zooveel aan hechtte den resident nog voor hij Rangkas-Betoeng
bereikte, op het hart te drukken deze ‘waarschuwing’ tegenover den regent niet te
verduidelijken; was het niet tijdig genoeg dit op de conferentie-zelve te doen? vraagt
men zich af. Neen: het gebruik wilde - en Dekker respecteert de traditioneele vormen
behalve wat zijn voorstel of eisch omtrent de preventieve hechtenis betreft - dat de
regent omtrent de komst van een resident werd ingelicht ten einde deze aan de grens
van zijn ambtsgebied te kunnen verwelkomen. Onder dezelfde pendoppo
waarschijnlijk waar hij kort te voren den nieuwen assistentresident had afgewacht,
zou de Raden Adhipatti den resident ontmoeten en naar Rangkas-Betoeng begeleiden
zonder dat ditmaal Dekker zelf daarbij aanwezig was: - zoo is, blijkens den dienstbrief
waarin de resident den 29sten Februari aan den gouverneur-generaal verslag geeft
van het conflict, de gang van zaken ook geweest. Het kon den assistent-resident dus
schijnen dat er alle reden was om den regent vóór te zijn in zijn ouderhoud met den
resident; in werkelijkheid was het overbodig: Brest van Kempen was het althans in
dit opzicht geheel met hem eens dat het vooralsnog ontijdig was den ouden regent
in de kwestie te mengen.
Maar overigens waren zij het zoo ver mogelijk met elkander oneens en droeg de
pas door den resident gelezen missive meer het karakter van een ultimatum dan van
een voorstel of een verzoek aan zijn adres: ‘Ik heb’ - aldus schrijft Dekker, alvorens
zich van ‘voorbarigheid’ vrij te pleiten.
‘Ik heb de eer, mij thans nog letterlijk te gedragen aan mijn missive van
gister, doch neem de vrijheid daarbij op te merken. dat die missive ook
het voorstel inhield: om vóór het onderzoek den Regent te verwijderen en
zijn aanhangelingen voorloopig onschadelijk te maken. Ik vermeen niet
verder verantwoordelijk te zijn voor wat ik avanceerde, dan voor-zoo-ver
gij mocht gelieven in te stemmen met mijn voorstel betreffende de wijze
van onderzoek, dat is: onpartijdig, openlijk en vooral vrij’.
Een onderzoek zooals Dekker het wilde of een eventueel onderzoek zonder diens
medewerking: ziedaar de keus waarvoor de resident zich zag gesteld door zijn
onderhoorige. - Dat deze (met trotseering van het geheimgehouden, veronderstelde
vergiftigingsgevaar) zijn zijde zou kiezen, zich zou laten overhalen tot een onder-
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zoek in den gebruikelijken vorm, werd nog onwaarschijnlijker door de omstandigheid
dat de onderhandeling niet onder vier oogen maar in tegenwoordigheid van een derde,
den kontroleur van Hemert, plaats vond. Na een zoo hoogen toon te hebben
aangeslagen, zich tegenover zijn chef als de minste te gedragen, zou hem
waarschijnlijk - zelfs zonder de geheime dreiging van het ‘vermoeden’ - reeds te
zwaar zijn gevallen; dezen korten draai te nemen onder het oog van zijn
ondergeschikte was zéker een te hard gelag voor zijn eigendunk. - De conferentie
was aldus gedoemd tot onvruchtbaarheid.
*
Niet om haar resultaat dan ook maar om de voorstelling ervan door Multatuli, is zij
merkwaardig. Er staat in zijn verslag bijna niets feitelijks dan dat hij, zooals te
voorzien was, aan het kortste eind trok in dezen bureaukratischen strijd; maar dank
zij een paar bladzijden overwegingen, exclamaties en insinuaties, brengt hij den lezer
onder den indruk alsof hij het is die zijn tegenpartij in 't nauw drijft en die het krijt
als overwinnaar verlaat. Nergens laat hij Havelaar meer fierheid ten toon spreiden
en meer ridderlijkheid aan den dag leggen - vooral ten gunste van ‘den armen
Verbrugge’; en nergens tevens laat hij den resident zulk een poover figuur slaan. Hij
heeft het effekt zijner schets van Havelaars heldhaftige grootmoedigheid versterkt
door haar te zetten in de lijst der ambtelijke dorheid en der verraderlijke intrigues
van zijn tegenpartij.
Intusschen heeft hij dezen tour de force niet kunnen uitvoeren zonder zeer
gedwongen houdingen aan te nemen. Nergens in zijn Boek ligt het tendentieuze
zijner voorstelling zoo aan de oppervlakte, is zijn toeleg zoo tastbaar den lezer voor
te bereiden op den indruk, dien hij behoort te ontvangen. Van de eerste tot de laatste
zinsnede is zijn verslag doorzuurd van de bedoeling den resident verachtelijk te doen
schijnen... Zijn tweede missive eindigt hiermede dat hij ‘opnieuw zoo vrij’ is hem
te verzoeken
‘wel te willen goedkeuren den Regent van Lebak zonder voorafgaande
direkte of indirekte waarschuwing van hier te verwijderen en voorts te
doen instellen een onderzoek naar hetgeen ik meedeelde in mijn schrijven
van gisteren No. 88.’
‘Deze bede om de schuldigen niet in bescherming te nemen, ontving de Resident
onderweg’, gaat hij voort. Inderdaad maakte de heftige aandrang om buiten het gevaar
van vergiftiging te blijven dit verzoek meteen tot een ‘bede’; maar niet om de
schuldigen zijn bescherming te onthouden - voor deze verdachtmaking was vooralsnog
geen reden en daartegen zou de resident zeker hebben geprotesteerd - doch enkel om
in 's hemelsnaam niet te laten blijken dat er van een beschuldiging sprake was: mocht
dit uitlekken vóór de regent
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‘verwijderd’ was, dan dreigde Havelaar zelf ‘de schuldigen in bescherming te nemen’
door de weigering om zijn steun te verleenen bij hunne vervolging... Daarna
veroorlooft Dekker zich een inleiding tot zijn verslag van het onderhoud, waarvan
de misplaatstheid aan iemand die zich niet volslagen kritiekloos aan zijn
antecipeerende introdukties overgeeft, nauwelijks kan ontgaan.
‘Een uur na zijne komst te Rangkas-Betoeng, legde hij een bezoek af bij
den Regent, en deed aan dezen de twee volgende vragen: “Wat of hij konde
inbrengen tegen den Adsistent-resident?” en “of hij, Adhipatti, geld noodig
had?”
Op de eerste vraag antwoordde de Regent: Niets, dat moet ik bezweren!’
Op de tweede vraag antwoordde hij toestemmend, waarop de resident hem
een paar bankbriefjes gaf ...
Men begrijpt, dat Havelaar niets hiervan wist; wij zullen straks zien, hoe
deze schandelijke handelwijze hem bekend werd’.
Het is duidelijk dat de vermelding van deze ‘schandelijke handelwijze’ hier niet op
haar plaats is en dat Multatuli deze litteraire ‘voorbarigheid’ begaat om des lezers
vooringenomenheid tegen den resident te versterken niet alleen, maar tevens om zich
een succès d'estime te verzekeren door dit onderhoud, waarin hij zoo zwak stond en
waardoor hij niets bereikte. Hij hult zijn tegenstander in een waas van
onbetrouwbaarheid vóór hij hem ‘ten tooneele voert’ en bemoeilijkt aldus een zuiver
en billijk oordeel over diens persoon en opvatting. Hij maakt het den lezer met
voorbedachten rade bezwaarlijk in 't oog te houden dat Havelaars optreden in dit
twistgesprek geheel onafhankelijk is van en verklaard moet worden buiten eenige
reden tot wantrouwen in zijn chef; hij mocht twijfelen aan diens ijver om met hem
de beschuldigden te vervolgen, hij had geen enkel motief voor de verdenking, dat
de resident geneigd was met den regent samen te spannen tegen hem. Alles wat hij
Havelaar aan achterdocht tegen den resident in de schoenen schuift, doet afbreuk
aan het juiste inzicht: dat het tot en op deze conferentie enkel het wantrouwen jegens
den regent was waardoor - in verband met zijn drang het lot der bevolking te verlichten
- zijn handelingen werden bestuurd.
Afgaande op zijn verslag zou men meenen dat het voornamelijk de kontroleur is
wiens gevoelens hem belang inboezemen en met wiens positie hij begaan is:
‘Verbrugge’ fungeert als het bestendige voorwerp van Havelaars zorgvolle
edelmoedigheid, terwijl de enghartigheid en de onbetrouwbaarheid van ‘Slijmering’
haar tot repoussoir strekken. De kontroleur wordt al dadelijk in het middenpunt der
belangstelling geplaatst: de resident begint, volgens het verslag, met hem te vragen,
waarom hij ‘niet beproefd had Havelaar terug te houden van zijn aanklagt’. De
kontroleur kon naar waar-
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heid getuigen dat hij van den prins geen kwaad wist: Havelaar had hem de beide
laatste dagen zijn vertrouwelijkheid onthouden, niet onwaarschijnlijk in 't belang der
‘geheimhouding’, waartoe hij zich door het ‘voorval’ genoopt voelde. De voorlezing
van de beide missives, waartoe de resident vervolgens overgaat, brengt hem op de
hoogte, mag men Multatuli gelooven: ten koste van zijn totdusver door Havelaar
geëerbiedigde gemoedsrust:
‘Wat Verbrugge leed bij 't aanhooren daarvan, is niet te beschrijven.
Hij was een eerlijk man, en zou niet gelogen hebben als Havelaar zich had
beroepen op hem, om de waarheid te staven van den inhoud der brieven,
Maar ook zonder die eerlijkheid, hij had in vele schriftelijke rapporten
niet altijd kunnen vermijden, de waarheid te zeggen, ook waar die soms
gevaarlijk was. Hoe zou het zijn, als Havelaar daarvan gebruik maakte?’
In de uitgave van den Havelaar van '81 vond Multatuli het genoemde lijden van
Verbrugge inplaats van ‘niet’, ‘moeilijk te beschrijven’. De voorkeur verdient de
eerste lezing: immers de inhoud der beide missives - voor verreweg het grootste
gedeelte bestaande uit beschouwingen, verzekeringen en verzoeken, met de ‘waarheid’
waarvan hij niets uitstaande had - was bij uitstek geschikt om elk desbetreffend leed
van den kontroleur te voorkomen en hem volkomen op zijn gemak te stellen: Dekker,
zijn chef, weigerde daarin pertinent eenig feit van ‘machtsmisbruik’ of ‘knevelarij’
te noemen, vóór dit ongevaarlijk was geworden voor hemzelven, physiek of ambtelijk;
en dus, zoo mogelijk, nog ongevaarlijker voor zijn ondergeschikte, die niet als
aanklager optrad en, op zijn hoogst, in zijn rapporten slechts enkele ongerechtigheden
had laten doorschemeren. En deze moeten, bovendien, van betrekkelijk onschuldigen
aard zijn geweest, anders had Dekker naderhand, in het dertigste der ‘Vraagpunten’
aan hem, den kontroleur, niet de vraag behoeven te stellen: ‘of er knevelarij bestaat
te Lebak?’ Van de beschuldigden had hij door zijn onthullingen niets te vreezen en
van den resident - zooals Dekker ons deze schetst - wegens hare bescheidenheid
evenmin. Ten overvloede mocht hij, tot vóór een paar dagen de vertrouwde van zijn
chef, de overbrenger van de vertrouwelijke mededeeling naar Serang, en van de
twee-en-dertig vragen aan den regent - veronderstellen dat Dekker over veel meer,
veel duidelijker en sterker gegevens beschikte dan die hij zelf in vroegere rapporten
had aangebracht. En Dekker zelf wist dit alles: hoe kon hij dan aan ‘den armen
Verbrugge’ zooveel ‘niet’ of ‘moeilijk’ te beschrijven leed toekennen?
‘Na het voorlezen der brieven betuigde de Resident, dat het hem aangenaam
zoude wezen indien Havelaar die stukken terugnam, om die te kunnen
beschouwen als niet geschreven, hetgeen deze weigerde met beleefde
vastheid.
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Na vergeefs te hebben getracht hem daartoe te bewegen, zeide de Resident,
dat hem dan niets overbleef dan een onderzoek in te stellen naar de
gegrondheid der gedane klagten, en dat hij dus Havelaar verzoeken moest,
de getuigen op te roepen, die zijn beschuldiging konden staven ...’
Hier is sterke twijfel geoorloofd aan de trouwheid van Dekkers geheugen: het klinkt
zeer onwaarschijnlijk dat de resident op eigen verantwoordelijkheid, waar hij tot
dusver zijn best had gedaan om het onderzoek te beperken, waar hij in zijn half
particulieren brief aan den assistent-resident diens volgens hem overdreven dienstijver
in dit opzicht had gegispt en geremd, dat hij het zou zijn geweest die hem zou hebben
uitgenoodigd het als voorbarig veroordeelde onderzoek voort te zetten in dier voege,
dat het procedeeren tegen den regent er zijn beslag door kreeg. Het was in strijd met
wat hij totnogtoe had gedaan niet alleen, maar bovendien met wat hij naar alle
waarschijnlijkheid als resident meende te mogen doen ... Het wordt tijd ook hem
eens ‘aan het woord te laten komen’ ter verkrijging van een waarschijnlijker
voorstelling der discussie.
*
De resident Brest van Kempen heeft drie dagen later, den 29sten Februari, den
gouverneur-generaal een overzicht gegeven van den gang en den stand van zaken te
Lebak. Na de inleidende gebeurtenissen te hebben geschetst, geeft hij aldus de ‘bij
(hem) gerijpte overtuiging’ weer ten aanzien van zijn onderhoorige, de
assistent-resident Dekker, na het ontvangen van diens tweede missive:
‘dat in de handelingen van den Assistent-Resident van Lebak werden
gemist bezadigd overleg, beleid en voorzichtigheid, naardien hij zonder
voorafgaande raadpleging van den Resident van Bantam, onmiddellijk na
de aanvaarding zijner betrekking het Hoofd van het Inlandsche bestuur
tot het doelwit was gaan maken van opzettelijke, dien Regent bezwarende
onderzoekingen ...’
Het is de, reeds door ons besproken grief, die door Dekkers eigen toedoen, niet
geheel gegrond was: de ‘opzettelijkheid’ was veel geringer en het ‘onderzoek’ veel
beperkter geweest dan het den resident moest schijnen, Verder:
‘dat welke edele aandrift dien ambtenaar daartoe ook moge hebben
geleid, en al mogen ook werkelijk - hetgeen ik wel verre ben van reeds
vooruit als mogelijk te verwerpen. - de door hem tegen den Regent
verzamelde grieven worden bewaarheid, - de op een dusdanig vague wijze
geformuleerde aanklagt wegens misbruik van gezag (zonder het dadelijk
voortbrengen van feiten, veel minder van bewijzen) en de bloote
verdenking van knevelarij, van den kant van een, ik herhaal het, weinig
dagen geleden in zijn afdeeling werkzaam geworden ambtenaar, voor mij
echter niet dadelijk van genoegzame kracht mogt worden beschouwd, om
een Inlandschen ambtenaar van dien stempel, - den hoogsten in rang
aanwezigen Regent in deze Residentie, - eenen ruim zestigjarigen, doch
nog ijverigen landsdienaar, aan naburige aanzienlijke Regentengeslachten

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

vermaagschapt, - over wien door mijn beide laatste voorgangers, na jaren
ondervinding gunstige getuigenissen waren uit-

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

268
gebracht, - zonder voorkennis der Regeering aan eene hem moreel geheel
vernietigende bejegening, als de voorgestelde te onderwerpen;
en dat ik integendeel trachten moest al aanstonds krachtig te stuiten, al
hetgeen reeds op dien weg van overijling verrigt was en nog zoude kunnen
verrigt worden ....’
Aldus waren de inzichten van den resident - geheel in overeenstemming met zijn
vroeger schrijven en zijn voorafgaande houding - en tevens zoozeer met de
opvattingen van de regeering-zelve, dat deze ze later bijna woordelijk overneemt in
de overwegingen waarop hare besluiten berusten. En volkomen consequent is het
standpunt dat hij in verband met deze beschouwing tegen Dekker zegt te hebben
ingenomen tijdens de conferentie:
‘Vervuld van dat besluit... gaf ik den Assistent-Resident, bij het daarop
met dezen gevolgd onderhoud te Rangkasbetoeng, op duidelijke wijze te
kennen, dat ik verre was van zijne verrigtingen te kunnen goedkeuren;
dat ik niet tot zijne gedane voorstellen kon toetreden en eindelijk dat het
mijn stellig verlangen was, dat hij zich stipt zoude onthouden, van verder
iets ter zake te doen en zelfs behoorde te vermijden, wat het reeds
opgewekte vermoeden als zoude er tegen den regent van Lebak een
onderzoek aanhangig zijn, zoude kunnen aanwakkeren. Ik wenschte te
meer nog de zaak tot dien stand terug te brengen, bij de spoedig ophanden
komst van den Regent van Tjanjor, die mij geschreven had, den 28sten te
Rangkas-Betoeng te zullen aankomen’.
Dat de resident aan Dekker het genoemde verzoek zou hebben gedaan wordt niet
enkel onbevestigd gelaten maar direct weersproken in dit verslag; juist het tegendeel
heeft hij zijn ondergeschikte als zijn ‘stellig verlangen’ op het hart gedrukt; het is
niet alleen in volkomen overeenstemming met zijn taktiek, het wordt bovendien,
zooals we zullen zien, door Dekker-zelven in zijn volgende missive bevestigd... De
omzichtigheid die deze hem toekent, schreef hem voor, zoodra er sprake was van
eenigerlei ‘onderzoek’ ten opzichte van zulk een gewichtig personage als een regent,
zoo spoedig mogelijk de regeering te raadplegen, aan haar de beslissing en de
verantwoordelijkheid te laten - met of zonder voorstellen zijnerzijds - omtrent wat
er gedaan of nagelaten moest worden. Het proces te beginnen door het ‘oproepen
van getuigen’ was hem niet toegestaan, maar hoever hij mocht gaan met het
voorbereidend ‘onderzoek’ is niet duidelijk; zelfs het hoogste regeeringscollege, de
Raad van Nederlandsch-Indië, blijkt daaromtrent in twijfel te verkeeren: aan het slot
van zijn ‘Consideratiën en Advijs’ in deze aangelegenheid, gedateerd 11 Maart d.a.v.
zegt deze, dat hij
‘de vrijheid neemt op te merken, dat hij de bevelen van het opperbestuur,
om niet zonder voorafgaand overleg met het hoofdbestuur onderzoek te
doen naar strafbare handelingen van regenten, vervat in het geheime besluit
van 6 Augustus 1840 La La buiten beschouwing heeft gelaten, vermits hij
meent zich te herinneren, dat hetzelve door latere bevelen van het
opperbestuur is vervangen’.
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Hoe dit zij, voor den Dekker van vier jaar later, voor den Multatuli van het verslag
in den ‘Havelaar’, dient deze ‘oproeping’ om zijn bezorgdheid voor de ‘getuigen’ te
luchten:
‘Arme lieden, die u gewond had aan de doornstruiken in den ravijn, hoe
angstig zouden uwe harten geklopt hebben, als ge dien eisch had kunnen
hooren!’
En, natuurlijk, tevens voor Verbrugge, aan wiens gemoedsrust hij zijn bijzondere
zorgen heet te wijden:
‘Arme Verbruggel gij eerste getuige, hoofdgetuige, getuige ex officio,
getuige uit kracht van ambt en eed, getuige die reeds getuigd had op schrift,
dat dāār lag, op de tafel onder Havelaars hand.’
Grootmoedige Havelaar!... met de eene hand de inboorlingen verdedigend tegen
het gevaar omgekocht of geïntimideerd te worden (maar door zijn eischen blootgesteld
blijvend aan dat van ‘machtsmisbruik’ en ‘knevelarij’) en tegelijkertijd de andere
beschermend uitstrekkende boven het hoofd van den zwakken, bedreigd geachten
broeder... Maar nogmaals: waar stak eigenlijk het gevaar voor dezen veelzijdigen
‘getuige’? In zijn Brief aan den gouverneur-generaal in ruste, van '58 beweert zijn
vroegere chef
‘dat er in de Konferentie tusschen hem (den resident) en mij volstrekt
geen spraak geweest is over de gegrondheid der aanklacht - dat was een
uitgemaakte zaak! - maar over het principe of het gouvernement gaarne
zag dat men dusdanige zaken bij den naam noemde.’
Verbrugges bescheiden bijdragen tot de schuld van de regentenfamilie kwamen
dus in 't geheel niet in aanmerking geraadpleegd te worden: de gegrondheid van
Havelaars aanklacht gold immers als ‘een uitgemaakte zaak’!... Maar waarom oefent
Multatuli dan voortdurend zijn ridderlijkheid op hem uit en stoort hij hem in zijn
rust als neutrale toehoorder van het ambtelijk debat? ... En wat is in werkelijkheid
de inhoud daarvan geweest? Gelukkig hooren we Dekker vervolgens een toon aanslaan
die zuiverder en overtuigender klinkt: theatraal nog altijd, maar in plaats van
aanstellerig en sentimenteel, zelfbewust en aanmatigend. ‘Havelaar antwoordde’ op
den beweerden eisch tot het oproepen der getuigen:
‘Resident, ik ben Adsistent-resident van Lebak; - ik heb beloofd de
bevolking te beschermen tegen afpersing en knevelarij; ik klaag den Regent
aan, en zijn schoonzoon van Parang-Koedjang; ik zal mijn aanklagt
bewijzen, zoodra mij daartoe wordt gegeven de gelegenheid die ik
voorstelde in mijn brieven; ... ik ben schuldig aan laster als die aanklagt
valsch is!’
En alweer denkt Havelaar aan het effekt dat deze fiere woorden maken op den ...
als zeer weinig fier voorgestelden kontroleur:
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Niet vreemder, mag men veronderstellen, dan diens tweede missive, die hij pas
gelezen en daarna ter conferentie voorgelezen had: zij bevatten daarvan de
quintessence. ‘Vreemd’ is hij het waarschijnlijk blijven vinden dat de assistent-resident
van Lebak zoo halsstarrig vast bleef houden aan de zoozeer ongebruikelijke
‘gelegenheid die (hij) voorstelde in (zijn) brieven’ als onmisbare voorwaarde voor
de voorloopige rechtvaardiging van een ‘aanklacht’ waarvan de ‘gegrondheid’
tusschen hen beiden ‘een uitgemaakte zaak’ heet. ‘Vreemd’ ook mag, nu hij met een
verruimd gemoed aan iets anders dan aan eigen gevaar zijn aandacht kon wijden,
Verbrugge de woorden van zijn chef gevonden hebben, voorzoover zij getuigden
van een zoo geheel andere opvatting der verhouding van ambtelijk mindere tot
meerdere dan waarvan hij tegenover hem blijk placht te geven ... Het slot was dat
deze over zijn chef triomfeerde:
‘Het onderhoud duurde lang. Met beleefdheid - want beleefd en
welopgevoed was de heer Slijmering - trachtte hij Havelaar te bewegen
van zoo verkeerde grondbeginselen af te zien. Maar met even groote
beleefdheid bleef deze onverzettelijk. Het slot was dat de resident moest
toegeven, en als bedreiging zei, wat voor Havelaar eene zegepraal was,
dat hij zich dan genoodzaakt vond de beide brieven te brengen onder de
aandacht der Regeering.’
Aan dit voornemen heeft hij gevolg gegeven; en in zijn begeleidenden, reeds door
ons geciteerden, dienstbrief, geeft hij naar aanleiding van hun inhoud, de regeering
in overweging:
‘Voorloopig buiten eenig gevolg te laten de door den Assistent-Resident
van Lebak bij missive van 24 dezer No. 88 gedane voorstellen; en van
dien ambtenaar te vorderen dat hij alsnog aan den Resident van Bantam
volle opening geve van al hetgeen hem ter zake van de handelingen van
het Inlandsche Bestuur dier afdeeling mogt zijn ter oore gekomen, ten
einde door den Resident nader ter kennis der Regeering te worden gebracht,
om te kunnen beoordeelen, wat ter zake verder zal behooren te worden
verrigt’.
En ter toelichting voegt hij daaraan toe:
‘Ik zie mij wel tot het doen van dit voorstel verpligt, naardien de
Assistent-Resident van Lebak op mijn bepaald geuit verlangen, dat vooraf
stellige feiten en bewijzen tot staving zijner aanklagt, aan mij zouden
worden kenbaar gemaakt, daarin zwarigheid heeft gevonden, zoo niet
vooraf door mij werd overgegaan tot den door hem voorgestelden maatregel
van verwijdering.’
Dát was het dus: het toonen van zijn beschuldigingsmateriaal - en niet het zoo
onwaarschijnlijk klinkende: ‘doen oproepen’ van ‘de getuigen’ - wat Dekker aan
zijn superieur weigerde; aan dezen eisch, zoo billijk, zoo voor de hand liggend dat
hij onder elk rechtssysteem zou worden gesteld, wenschte hij niet te voldoen. Dát
blijkt de beteekenis te zijn van de uiting in zijn tweede missive dat hij zich ‘niet
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verwijdering van de beschuldigden als eerste maatregel van het onderzoek. Gebeurde
dit niet dan had men niet alleen af te zien van zijn medewerking daaraan, maar dan
miste men daarbij de noodige gegevens, dan werd het onderzoek-zelf zoo niet
onmogelijk, dan toch in hooge mate belemmerd. Dekker bracht zijn chef aldus in
deze positie: te voldoen aan zijn eisch op een ‘aanklacht’ en een ‘verdenking’ in 't
wilde weg, den regent en diens schoonzoon in preventieve hechtenis te stellen; óf
een onderzoek uit te lokken zonder gegevens; óf daarvan af te zien terwijl hij in
laatste instantie verantwoordelijk was - Dekker laat niet na er in zijn Boek op te
wijzen - voor een stand van zaken, waaromtrent hij naar zijn eigen erkenning in den
dienstbrief, het volstrekt niet onwaarschijnlijk rekende, dat er iets aan haperde. Geen
wonder dat hij den man, die hem in dit dilemma bracht, de ‘zegepraal’ heeft bezorgd
van de regeering op de hoogte te brengen en haar in de eerste plaats voor te stellen
dezen eigenmachtigen onderhoorige te nopen hem datgene mede te deelen wathij
den plicht had te vragen en het recht te weten. Geen wonder tevens dat de mededeeling
van dit voornemen voor den missiveschrijver als een ‘bedreiging’ heeft geklónken.
Twee jaar later, in den ‘Brief’ - waarin hij zooveel heeft gephantaseerd - heeft hij,
tegen alle waarschijnlijkheid in, zijn weigering ontkénd; hij beweert daarin: ‘dat
(zijn) houding tegenover den resident van Bantam is geweest, respectueus’ - ja, naar
den vorm; en ‘dat (hij) niet geweigerd (heeft) hem inlichtingen te geven.’ Wederom
na twee jaar - in het quasi-historische gedeelte van het Boek, waartoe de Brief tot
grondslag heeft gestrekt - vermijdt hij deze werkelijke weigering te noemen en
vervangt haar door die van te voldoen aan een hoogstonwaarschijnlijk klinkenden
anderen eisch omtrent de oproeping der getuigen ...
De resident had inderdaad reden te over, de houding van zijn onderhoorige ‘vreemd’
te achten; zij vindt alleen voldoende verklaring in het ‘voorval’, waarvan de beteekenis
hem niet ontsluierd werd. Of Dekker al dan niet op dezen morgen van den 26sten
Februari het antwoord van dokter Bensen op zijn informatie van eergisteren ontvangen
had - de aanleiding ertoe oefende nog haar werking uit... In den ‘Havelaar’ zet hij
aan het slot van het Negentiende Hoofdstuk zijn verhaal aldus voort:
‘Zonder uitspraak te willen doen omtrent de gegrondheid van het
vermoeden der Weduwe Slotering betreffende de oorzaak die hare kinderen
tot weezen maakte en alleen aannemende wat bewijsbaar is, dat er in Lebak
nauw verband bestond tusschen plichtsbetrachting en gif - al bestond dit
verband slechts in meening - zal ieder inzien ...’ etc.
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Zijn houding ter conferentie is werkelijk een nader bewijs van dit ‘verband’ tusschen
wat hij als uitsluitend gevolg zijner ‘plichtsbetrachting’ wil verslijten en het ‘gif’ dat
de Weduwe Carolus heet gemaakt te hebben tot moeder van ... ‘weezen’. Hierin komt
het verslag van Dekker met dat van den resident volkomen overeen: dat er in hun
onderhoud van het ‘voorval’ niet gerept is; en het lag zoozeer voor de hand dat de
assistent-resident er bij zijn chef - wiens verantwoordelijkheid ermee gemoeid was
- in de eerste plaats naar informeerde, inzonderheid bij deze mondelinge behandeling
van de misstappen der regentenfamilie, dat deze omissie niet anders dan als een
bewuste vermijding van het onderwerp is te beschouwen. Waarom, als er door den
aard zijner voorstellen niets compromitteerends voor hem zelven in de mededeeling
van deze verdenking had gelegen, waarom zou hij haar dan zoo willekeurig verzwegen
hebben?... Tot verontschuldiging van zijn zonderling gedrag tegenover den resident
heeft men beweerd, dat hij deze wantrouwde, hem ervan verdacht met de
beschuldigden, inzonderheid met den regent te heulen. Maar, nogmaals, de waarheid
is, dat hij dit in geen enkel geval deed vóór of tijdens deze conferentie; eerst daarna,
dit blijkt uit zijn verhaal zelf, heeft hij deze verdenking aan zijn overige toegevoegd.
Door de opzettelijke vermelding ervan als inleiding van zijn verslag, heeft hijzelf
zich blootgesteld aan de verdenking op deze manier in 't bijzonder des lezers vraag
naar kommentaar van deze hernieuwde verzwijging te hebben willen voorkomen ...
En in verband met deze misleiding van zijn chef omtrent de ware oorzaak van zijn
‘vreemde’ handelwijze, was op deze conferentie de aanwezigheid van zijn
onderhoorige in werkelijkheid van zooveel belang. Deze toch kon wat de resident
niet vermocht: de oplossing aan de hand doen van het raadselachtige in Dekkers
gedrag. Hij kon na de voorlezing van de beide missives, waaruit hij leerde wat er
sedert eergister gebeurd was, met eenige snuggerheid het verband zien tusschen deze,
voor hem geheim gehouden, hartstochtelijke voorslagen tot verwijdering der
regentenfamilie en het ontstellende ‘voorval’ waaromtrent hij op dienzelfden datum
door Dekker was ondervraagd. Intusschen, snuggerheid was zeker niet zijn
gevaarlijkste eigenschap; veeleer was het zijn onnoozelheid die hem het gevaarlijke
onderwerp kon doen aanroeren, dat Dekker-zelf angstvallig vermeed; hoe gemakkelijk
kon hij door te kikken van het, ook door hem ‘pas gehoorde voorval’, den resident
op het voor hem verborgen gehouden spoor brengen dat naar de ware reden van
Dekkers plotselinge taktiekwijziging leidde... Onjuist is het hoogstwaarschijnlijk,
zooals wij zullen zien, dat deze erin geslaagd is hem tijdens dit onder-
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houd alle leed te besparen; maar overeenkomstig de waarheid, dat hij zijn bijzondere
aandacht aan hem heeft gewijd. Want ‘de arme Verbrugge’ was zijns ondanks in het
Lebak-conflikt een personage van gewicht geworden.
(Sept. '27)

II
Heeft de controleur Van Hemert in werkelijkheid gedurende deze conferentie zulk
een onbeteekenende rol gespeeld als Dekker het doet voorkomen; is er niets van hem
gevergd dan dat hij zijn onwetendheid zou betuigen omtrent diens aanklacht; zijn
hem, die beter op de hoogte moest zijn van den toestand te Lebak dan de
verafwonende resident en de pas in funktie getreden assistent-resident, geen
inlichtingen gevraagd; is er niets, waaromtrent hij opheldering heeft moeten geven;
heeft zijn bijdrage tot dit gewichtige onderhoud zich striktelijk bepaald tot wat zijn
vreesachtigheid en vredelievendheid het welkomst moest zijn: zwijgen en beschermd
worden?... Wanneer men met eenige opmerkzaamheid de beide missives van Dekker
vergelijkt met den dienstbrief, waarin Brest van Kempen den 29sten Februari zijn
bevindingen meedeelt aan de regeering te Buitenzorg, dan ontdekt men althans één
kwestie van belang, waarbij Van Hemert ten nauwste betrokken was en waaromtrent
zijn verantwoordelijkheid ten zeerste in het gedrang moest zijn gekomen. Dekker
heeft hem weliswaar sedert het ‘voorval’ buiten alles gehouden, maar hem daarvóór
zooveel vertrouwen geschonken, dat hij hem met een boodschap van gewicht aan
den resident heeft belast; hij is, zooals men zich zal herinneren, begonnen niet door
een officiëelen brief, noch zelfs met een particulier schrijven zijn chef op de hoogte
te stellen van het - vooralsnog omzichtige - openen zijner campagne tegen den regent,
maar heeft hem daarvan door den te Serang vertoevenden kontroleur mondeling laten
verwittigen. Mag hij aanvankelijk zelf daaraan misschien niet veel hebben gehecht,
door den plotselingen, heftigen keer, dien het conflikt heeft genomen, is het een feit
geworden van zooveel gewicht, dat hij in geen zijner beide missives nalaat erop te
wijzen; het vrijwaarde hem voor het verwijt zijn chef geheel onvoorbereid met zijn
aanklacht en voorstellen op het lijf te zijn gevallen. Den 24sten Februari schrijft hij
aan Brest van Kempen:
‘Van die voorloopige proeve om den Regent door zachtheid tot zijnen
pligt te brengen, heb ik UwelEd.Gestr. ondershands doen kennis dragen.’
Den volgenden dag, in zijn tweede missive, herinnert hij den resident daaraan
opnieuw:
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‘Het was door mijne zorg, aan UwEd.G. bekend, dat ik getracht heb
door vermaningen en bedreigingen den Regent voor schande en ongeluk
te bewaren en mij zelven voor de grieve daarvan de oorzaak te zijn - zij
het ook alleen de onmiddellijk voorafgaande oorzaak.’
Wat lezen wij nu in den dienstbrief van den resident, waar deze zijne opinie
mededeelt over Dekkers eerste missive?
‘De belangrijke inhoud van dien brief gaf alle reden mij te bevreemden,
wanneer ik in aanmerking nam, dat de schrijver daarvan nauwelijks ééne
maand geleden (op den 22sten Januari j.l.) het bestuur der afdeeling Lebak
had aanvaard, en van het in dien korten tijd ter zijner kennis komen van
zulke hoogst gewigtige feiten hoegenaamd geene voorafgaande opening
aan mij gedaan, doch die plotseling tot het onderwerp van zoodanige
aangelegen eindvoorstellen gemaakt had.’
Ook de resident geeft blijk deze kwestie van belang te achten: hij, die zoo spaarzaam
is met onderstreepingen (hij maakt er gebruik van bij de plaatsnamen en voorts bij
slechts twee, reeds door ons geciteerde, woorden in zijn langen brief), hij cursiveert
hier. Hij ontkent in den nadrukkelijksten vorm eenige voorafgaande mededeeling
omtrent Dekkers onderzoek te hebben ontvangen; hij ontkent zoo pertinent mogelijk
Dekkers beweringen hieromtrent en doet zijn ontkenning met opmerkelijke scherpte
in 't oog vallen. Dit punt kán niet onbesproken zijn gebleven op de conferentie en
‘de arme Verbrugge’ kán daarbij niet ongemoeid zijn gelaten. Inderdaad zal hij ‘bij
het aanhooren’ der brieven niet vrij van ‘leed’ zijn geweest, omdat zij officiëel
melding maakten van de boodschap, die hij volgens den voorlezer niet had
overgebracht. Had zijn geheugen hem in den steek gelaten? - aanvaardt men Dekkers
voorstelling dan had hij zich niets herinnerd van de bijzonderheden der ziekte van
zijn vorigen chef; had hij den geheelen inhoud der opdracht voor hemzelven - die
gedurende twee maanden van zijn plaatsvervangend assistent-residentschap natuurlijk
niets aan den heer Brest van Kempen rapporteerde - misschien eenigszins
compromitteerend gevonden en was het aan zijn schuchterheid te wij ten, dat hij zich
niet van haar had gekweten? Hoe het zij, Dekker heeft hem er kort daarna nog eens
uitdrukkelijk aan herinnerd: in het elfde der ‘Vraagpunten’ aan zijn adres komt hij
nog eens op deze belangrijke boodschap terug:
‘Heb ik niet eens, toen ge naar Serang zoudt vertrekken, u uitdrukkelijk
verzocht, den Resident het volgende (in substantie) te zeggen: ...’
en dan volgt, stevig gecursiveerd, een lang relaas van Dekkers voorbereidend
onderzoek, van zijn medelijden met den regent als verontschuldiging van zijn geringe
doortastendheid. De kontroleur antwoordt bevestigend: ja, het is hem ‘uitdrukkelijk’
verzocht. En zijn chef vraagt hem niet tevens: hebt ge aan dat uitdrukkelijk verzoek
voldaan? Die kwestie zal hij, na de ook in dit opzicht niet overbodig
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blijkende voorlezing der brieven, hoogstwaarschijnlijk ter conferentie hebben moeten
oplossen.
*
Er is nog een ander onderwerp, een van veel gewichtiger aard, waaromtrent men
nauwelijks kan hebben nagelaten zijn memorie op de proef te stellen... De resident
drong er bij Dekker op aan, dat hij ‘zou afzien van zoo verkeerde grondbeginselen’,
zooals de vage formuleering in den ‘Havelaar’ luidt; scherper omschreven: dat hij
met zijn feiten, zoo mogelijk met de bewijzen van zijn aanklacht en verdenking voor
den dag zou komen. Dekker weigerde dit pertinent en het kan nauwelijks anders of
het ‘lange’ twistgesprek heeft althans ten deele over deze bevreemdende weigering
geloopen. Beide partijen hebben natuurlijk hun sterkste - en wat Dekker betrof, tevens
de toonbaarste - argumenten tegen elkander uitgespeeld; de assistentresident die van
zijn tweede missive, waarin hij uitweidt over het gevaar, dat hij loopt door de
eventueele onbetrouwbaarheid zijner getuigen: hij ‘is schuldig aan laster als (zijn)
aanklagt valsch is’; maar natuurlijk ook over dat hetgeen zij loopen, wanneer hunne
klachten aan de beschuldigde Hoofden bekend worden: het geheele Vijftiende
Hoofdstuk van den ‘Havelaar’ is gewijd aan de verlichting van dien kant der kwestie.
Aanvaardt men Dekkers argumenten dan was de voorafgaande arresteering der
beschuldigden een noodzakelijke voorwaarde om te verhinderen, dat zij hunne
verdiende straf ontliepen niet alleen, maar dat hunne beschuldigers - in dit geval de
klagers en hun verdediger Dekker-zelf - door een onverdiende werden getroffen. Het
was dus tegen deze beweringen voornamelijk, dat de resident bij zijn verdediging
van den normalen vorm van procedeeren, zijn pijlen moest richten... Kon hij geen
voorbeelden noemen van inlandsche ambtenaren, ook hooge, die gestraft waren,
zonder de ongewone voorzorgsmaatregelen, die zijn ondergeschikte er onmisbaar
voor beweerde te rekenen? De gevallen mochten niet talrijk zijn, zij waren er; en de
actueele gouverneur-generaal had er een aan toegevoegd door zijn ontslaan van den
regent van Kendal. En leverde het eigenste Lebak zelfs in zijn jongste geschiedenis
geen weerlegging van Dekkers bewering omtrent het onvermijdelijk vrije uitgaan
van de inlandsche machtsmisbruikers en knevelaars als resultaat van een proces
zonder den voorzorgsmaatregel van hunne ‘verwijdering’?
Hier moeten wij een weinig vooruitloopen op de gebeurtenissen, ter wille van dit
achterwaartsche onderzoek. - Er is naar aanleiding van Dekkers optreden later te
Lebak gestraft, zonder zijn medewerking en zonder het paardemiddel, dat hij er
onmisbaar voor zeide te
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achten; er is gestraft op advies van Brest van Kempen, na een proces zonder
voorafgaande verwijdering der beschuldigden - wat wel een bewijs inhoudt voor de
onjuistheid van Dekkers opvatting of bewering, maar natuurlijk geen dat nu, op deze
conferentie van maanden tevoren, daartegen kon worden aangevoerd. Er is evenwel
gestraft in verband met door den resident aangevoerde overwegingen. waaronder er
eene is, het jongste verleden betreffend, die deze zijn onverzettelijken ondergeschikte
nauwelijks kan hebben verzwegen ... Wie is het dien wij in den ‘Havelaar’ - tot in
de fiktieve geschiedenis van Saidjah - steeds tegenkomen wanneer er sprake is van
feiten, machtsmisbruik en knevelarij betreffend? Wij herinnerden er reeds aan: het
is de schoonzoon van den regent, de dhemang van Parang-Koedjang, die vooraan
staat in schuld en in Dekkers aanklacht achteraan komt als slechts ‘verdacht’ van
‘medeplichtigheid’. Welnu, hem geldt de volgende clausule der latere voordracht tot
bestraffing, door Brest van Kempen ingediend:
‘dat ... de demang van Parangkoedjang Radhen Wira Koesama,
schoonzoon van den Regent van Lebak... zich aan misbruik van gezag
heeft schuldig gemaakt, waarom de Resident in overweging geeft hem,
die reeds meermalen reden tot ernstige ontevredenheid bij het bestuur
aanleiding gegeven heeft en in het vorige jaar wegens verregaand
willekeurige handeling met veertien dagen arrest op de passeban van den
Regent is gestraft, uit zijn betrekking te ontslaan.’1)
Dit is, naar het ons voorkomt, een mededeeling van bijzonder belang: kort te voren
is, door den resident in persoon, de beruchte dhemang gestraft geworden naar
aanleiding van misdrijven overeenkomstig aan die, welke Dekker pertinent weigerde
mede te deelen vóór hij ‘verwijderd’ was. Het is natuurlijk niet de vraag of men het
vonnis streng genoeg acht, of het driekwart eeuw geleden aan de officieele
rechtvaardigheidsgevoelens in den Oost beantwoordde, noch of het voldeed aan de
bijzondere van Dekker - de kwestie is enkel of met kennis van dit feit, hij zijn
beweringen omtrent de onvermijdelijke straffeloosheid der beschuldigden en de
noodzakelijke bestraffing der klagers kon staande houden, benevens die omtrent de
daaraan evenredige kans, dat hij, de officieele beschuldiger, van ‘laster’ verdacht en
bij mislukking zijner bewijsvoering ontslagen zou moeten worden... Heeft Dekker
dit feit niet van den djaksa vernomen of van den militairen kommandant? Vertelde
de weduwe Carolus het hem niet als een reden waarom het op aandringen van haar
echtgenoot gestrafte Hoofd zich wellicht op deze had willen wreken? ... Dit laatste
moet ons nu veel waarschijnlijker lijken dan

1) Zie de Gids, Jrg. 1910. ‘Het Regeeringsoordeel over de Bantamsche knevelarijen’
door C.J. Hasselman.
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Dekkers mededeeling omtrent haar verhaal over de volslagen onvruchtbare
‘abouchementen’ van haar man met den, evenzeer ‘in het vorige jaar’
funktionneerenden resident Brest van Kempen ... Is het denkbaar dat deze, gedurende
de diskussie over de voorgelezen missives, aan Dekker dit recente vonnis - hetwelk
een afdoende weerlegging van diens belangrijkste stelling beteekende - heeft
verzwegen? En kan ‘de arme Verbrugge’ - die volgens den ‘Brief’ en het Boek wist
te vertellen, dat Carolus het plan koesterde buiten den tot onderzoek en vervolging
volstrekt ongeneigden resident om, zich tot de regeering te wenden - kan deze
voornaamste getuige daarbij geheel ongemoeid zijn gelaten, heeft hij dit belangrijke
zoowel als opzienbarende feit niet moeten bevestigen? ... In elk geval mag men het
onmogelijk rekenen, dat hij in de gesprekken met Havelaar, die er volgens Multatuli
daarna volgden, zijn chef er onkundig van heeft gelaten. Zijn geheugen mocht niet
sterk zijn, er is in dit geval alle reden aan te nemen, dat Multatuli's memorie nog
korter is geweest.
In werkelijkheid was zijn geheugen sterk genoeg om den lezer van het Boek drie-en-een-half jaar later geschreven - omtrent deze kwestie de noodige inlichtingen
te geven. In het verhaal van Saidjah's lotgevallen (Hoofdstuk 17 van den ‘Max
Havelaar’) komt de volgende passage voor; ‘Was 't wonder ... dat hij nauwelijks
luisterde, toen men hem verhaalde, dat het districtshoofd van Parang-Koedjang
wegens roof op den publieken weg was veroordeeld tot veertien dagen arrest ten
huize van zijn schoonvader ...?’ Niet na maar tijdens zijn verblijf te Lebak moet
Dekker dit vernomen hebben; immers daarna heeft hij noch met ‘Verbrugge’, noch
met ‘Duclari’ in correspondentie gestaan. En al ware dit wél het geval geweest, het
is niet aan te nemen dat zij hem deze zoo belangrijke bijzonderheid zouden verzwegen
hebben tijdens zijn aanwezigheid, toen zij van aktueel belang was en er mede voor
den dag zouden zijn gekomen, toen zij dit had ingeboet.
*
Welke rol deze belangrijk geworden Van Hemert in werkelijkheid gespeeld heeft in
dit beslissende onderhoud, kan men slechts gissen; maar zeker is het, dat hij niet met
rust is gelaten en dat Dekker-zelf, wel verre van er voortdurend op bedacht te zijn
hem voor alle ‘leed’ te vrijwaren, hem sommige verwijten niet bespaard heeft. De
gelegenheid was trouwens te schoon om de ter sprake gekomen ‘geest des
gouvernements’ waarvan hij, wat zijn chef betrof, geen rechtstreeksche bewijzen bij
kon brengen, te demonstreeren aan de open en bloot liggende zwakheden van zijn
onderhoorige. En dat hij daarvan gebruik heeft gemaakt, zegt hijzelf met zoovele
woorden

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

278
in hetzelfde Vijftiende Hoofdstuk dat, zooals wij reeds aanwezen, ook in andere
opzichten de weerlegging inhoudt van het onderhavige Negentiende. Er komt daarin
voor een brief, geschreven een paar weken na de conferentie, gedateerd 15 Maart
1856, waarin de assistent-resident zijn onderhoorige even breedvoerig als zachtzinnig
onderhoudt over zijn gebrek aan kordaatheid; waarin hij hem vaderlijk kapittelt over
‘zekeren schroom om sommige zaken bij den waren naam te noemen, iets,
waarop ik u reeds meermalen opmerkzaam maakte, onder anderen onlangs
in tegenwoordigheid van den resident ...’
De eenige bijeenkomst ‘onlangs’ van het drietal was de conferentie; en Dekker
weerlegt hier zijn voorstelling als zou zijn toeleg zijn geweest en zijn geslaagd den
kontroleur alle leed te besparen door hem buiten alle onaangename kwesties te
houden.
Is het niet verwonderlijk, dat deze er zich geheel vrijwillig in gaat mengen? Kort
na de conferentie, aldus verhaalt Dekker
‘trad Verbrugge eens bij hem binnen. De brave man was doodsbleek,
en had moeite te spreken.
- ‘Ik ben bij den Regent geweest’, zeide hij, ‘dat is infaam ... maar verraad
mij niet.’
- ‘Wat? Wat moet ik niet verraden?’
- ‘Geeft ge mij uw woord geen gebruik te maken van wat ik zeggen zal?’
- ‘Weer halfheid,’ zei Havelaar: ‘doch goed! Ik geef mijn woord.’
En zoo ontlastte de kontroleur Van Hemert zijn gemoed en wordt de lezer van dit
Hoofdstuk ten derden male en nu eindelijk ter juister plaatse - beziggehouden met
de beweerde intrigue van den resident. Den volgenden dag komt, opnieuw in een
minder kalme dan zijn gewone stemming, de aanbrenger terug om, op aandringen
van Collard, die ‘hem onder het oog had gebragt, hoe onedel het was, Havelaar, die
te strijden had met zulke tegenstanders, zoo geheel alleen te laten’, deze van zijn
gegeven woord ontheffen:
- ‘Goed,’ zeide Havelaar, ‘schrijf het op.’
Verbrugge schreef het op. Ook die verklaring ligt voor mij.
De lezer heeft reeds lang begrepen, waarom ik zoo goedkoop afstand kon
doen van aanspraken op echtheid der geschiedenis van Saïdjah.
Duurder zijn inderdaad Dekkers verplichtingen ten opzichte van de
geloofwaardigheid zijner eigen geschiedenis in Bantam; de genoemde verklaring
moet gelden als een der waarborgen daarvoor. Hoe onbeteekenend overigens, zij is
van eenige merkwaardigheid hierom, dat zij nimmer door hem is gepubliceerd, laat
staan in een officieel stuk opgenomen. De drie andere, in den ‘Havelaar’ genoemde
schriftelijke verklaringen van den kontroleur - afgelegd, naar het heet, bij diens
ondervraging naar aanleiding van het ‘pas
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gehoorde voorval’ - komen alle voor in de later opgestelde en door Van Hemert
beantwoorde ‘Vraagpunten’; en men kan het vermoeden niet onderdrukken, dat het
in dézen vorm was, dat zij, in overeenstemming met zijn bewering ‘voor’ Dekker
‘lagen’ bij het schrijven van zijn Boek en niet tevens in dien van afzonderlijke
beantwoordingen van vroegere gelijkluidende vragen. Mocht dit juist zijn dan zou
de bovenstaande ‘verklaring’ feitelijk de eerste zijn, die Dekker van zijn onderhoorige
heeft gevergd; en tevens de eenige, waarvan het bestaan niet door ooggetuigen is
bevestigd.
‘Het was zeer treffend op te merken, hoe de beschroomde Verbrugge vóór de verwijten van Duclari - durfde bouwen op Havelaars woord in
eene zaak, die zóó noopte tot woordbreuk!’
En nog treffender is het, hoe weinig Havelaar durfde bouwen op het woord van den
‘eerlijken’ en ‘beschroomden’ Verbrugge; en hoe hij zich dekt tegen diens eventueelen
woordbreuk door hem herhaaldelijk zwart op wit zijn beweringen te doen bevestigen
... Wij kennen dezen kontroleur - een zoo belangrijke figuur in het drama van Lebak,
omdat hij behalve Dekker-zelf er meer van wist, althans weten kon dan iemand anders
- wij kennen hem voornamelijk door den auteur van den ‘Havelaar’ en zijn onmachtig
met nauwkeurigheid vast te stellen, waar in de teekening van zijn figuur de historische
Van Hemert ophoudt en de ‘Verbrugge’ van den roman begint. Maar, dat hij althans
in hoofdtrekken met juistheid is geschetst door zijn vroegeren chef wordt
waarschijnlijk gemaakt door den toon en de houding, die deze zich tegen hem
veroorlooft, door den inhoud van diens pedagogische lessen van den 15den Maart
en, niet het minst, door zijn blijkbare onbetrouwbaarheid in zake de hem opgedragen
boodschap aan den resident. Een kostelijke inlichting omtrent zijn snuggerheid en
de wijze, waarop Dekker daarvan gebruik maakt, vindt men in de authentieke
‘Vraagpunten’. Dekker zal weinig moeite gehad hebben dit lid zijner ‘omgeving’
gebruikelijkerwijs ‘zijn overwicht te doen gevoelen’, hij kon hem maken en breken;
en het schijnt soms, dat hij er vermaak in schepte met hem te spelen.
‘Hebt ge den moed, indien hiertoe naar uwe meening moed noodig is,
ronduit te antwoorden op de vraag of er knevelarij bestaat in Lebak?’
Aldus luidt het dertigste Vraagpunt, waarbij een ‘nota’ wordt gevoegd, inhoudende,
dat het den vrager ‘vrij onverschillig’ is, of het ‘al dan niet’ wordt ‘beantwoord’,
omdat de geïnterpelleerde, hoe omzichtig zijn rapporten ook gesteld mochten zijn,
‘niet heeft kunnen vermijden daarop te doelen.’ De kontroleur maakt dankbaar gebruik
van de hem zoo duidelijk aangeboden gelegenheid om geen moed te toonen en
‘verzoekt vriendelijk hem van het antwoord op
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deze vraag te verschoonen’. Heeft de ‘tip’, die Dekker hier door inkleeding en aanhang
van dit vraagpunt aan zijn tegenpartij geeft, niet veel van een hinderlaag, een lokaas
om zijn vertrouwen te vangen, waar wij hem vervolgens deze andere, meer
bezwarende kwestie zien stellen zonder ontlastende of tot ontwijking uitnoodigende
kommentaar:
‘Erkent ge, mij gezegd te hebben: dat ook mijn voorganger tegen
misbruiken te velde trok, en dat ge daarop liet volgen: ‘Als hij langer hier
was gebleven, ware hij stellig vergeven?’
En de kontroleur, die te ‘half’ was om oneerlijk te zijn - en die bovendien te veel
onder de plak zat, om het te zijn op Dekkers kosten - antwoordt grifweg bevestigend,
daardoor niet alleen erkennende, wat hij juist blijk heeft gegeven te willen verzwijgen,
maar bovendien voor zijn rekening nemend, de veel zwaardere beschuldiging of
verdenking, dat er op het tegengaan der ‘misbruiken’ te Lebak de doodstraf door
vergiftiging stond. Naar aanleiding van een laatste vraag - de derde in het Achttiende
Hoofdstuk van den ‘Havelaar’, de een-en-dertigste van de ‘Vraagpunten’ - laat Dekker
hem zijn ‘halfheid’ eigenhandig bevestigen, onder de verzachtende verklaring, dat
hij voor zijn zusters heeft te zorgen... En om dezen man te redden niet, maar te sparen,
om te voorkomen dat hem iets onaangenaams overkome, om hem in harmonie met
en ter bekroning van zijne taktiek in dit geheele Negentiende Hoofdstuk tegen alle
leed te vrijwaren, heeft Dekker zoovele jaren lang ... dit kostelijke kapittel niet
geschreven, te zijner wille tot het einde van '59 zichzelven in bedwang gehouden en
den ‘Havelaar’ in zijn verontwaardigde pen: het staat, wel niet met zoovele woorden,
maar in den vorm van insinuaties, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten,
in het Boek zelf: ‘En nog iets,’ zoo eindigt Multatuli daarin het verhaal van Verbrugge
betreffende het verraad van den resident.
... ‘Er zijn jaren verloopen, sedert de gebeurtenissen, die ik verhaal.
Havelaar heeft in dien tijd veel geleden, hij heeft zijn gezin zien lijden de geschriften, die voor mij liggen, getuigen daarvan, en het schijnt, dat
hij gewacht heeft... ik geef de volgende aanteekening van zijn hand:
Ik heb gelezen in de nieuwsbladen, dat de heer Slijmering benoemd is tot
ridder van den Nederlandschen leeuw. Hij schijnt thans Resident van Pl
... a [moet zijn: Djokjakarta] te wezen. Ik zou dus nu op de Lebaksche
zaken kunnen terugkomen, zonder gevaar voor Verbrugge ...’
‘Het staat er!’ placht Multatuli later uit te roepen, wanneer hij iets las, dat zijn
verwondering of zijn verontwaardiging wekte; er staat hier, dat de lezer heeft te
begrijpen, hoe de eervol, maar ongedecoreerd ontslagen assistent-resident Dekker
jarenlang ‘heeft gewacht’ met het zoeken van recht voor zichzelven en voor de
inlandsche be-
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volking, zijn gezin aan allerlei leed en zijn opvolgers te Lebak aan het
vergiftigingsgevaar is blijven blootstellen - om den kontroleur Van Hemert niet de
kans te doen loopen voor het aanbrengen van een paar mededeelingen lastig te worden
gevallen door den resident Brest van Kempen... Waarlijk, hij maakt hier ten slotte
van zijn Air Protecteur een karikatuur. En hij prikkelt zoodoende den lezer, die zijn
hoofd koel heeft weten te houden bij zijn blijkbaar opgeschroefde en opwindende
voorstelling van al deze bedrijven, tot het stellen van de vraag: wat zijn bedoeling
mag zijn geweest met deze en andere tastbare overdrijvingen ten opzichte van een
man die er even weinig aanleiding toe schijnt te geven als er zich aan schuldig te
kunnen maken?... Deze Van Hemert, die ons overigens als de kalmte in persoon
wordt afgeschilderd, zou met zijn nieuws - dat hij, zooals we zullen zien, onmogelijk
van zoo buitensporigen aard kan hebben gevonden - bij zijn chef zijn binnengekomen
‘doodsbleek’ en ‘moeite’ hebbend ‘te spreken’? Het is duidelijk dat Dekker hem
misbruikt om de verontwaardiging van den reeds opgewarmden lezer tot deze
kookhitte op te voeren. - En waartoe mag de blijkbaar gefingeerde ‘aanteekening’
dienen? Waarschijnlijk, mogen we veronderstellen, om het gebruik te
verontschuldigen dat de schrijver maakt van de ‘verklaring’ die hij het recht mag
hebben gehad openbaar te maken, maar die hij, ware het hem werkelijk om te doen
geweest Van Hemert alle ‘leed’ te besparen, zou hebben verzwegen; want of Van
Hemert al dan niet onder Brest van Kempen diende, deze verklaring zelve, maar
vooral de voorstelling door Dekker gegeven van de inleidende bijzonderheden,
konden hem gemakkelijk in botsing brengen met dezen hoogeren mede-ambtenaar...
Men houde wel in het oog dat, toen Dekker den ‘Havelaar’ publiceerde, de besproken,
in leven zijnde personen aansprakelijk konden worden gesteld voor alles wat hij
omtrent hen beweerde; dat hij, de Lebak-kwestie aan 't rollen brengend, kon
veronderstellen, hoogstwaarschijnlijk zelfs verwacht heeft dat de beschuldigde
resident het er niet bij zou laten zitten en zou trachten zich schoon te wasschen van
de smetten, die hij op hem wierp; en dat ‘de arme Verbrugge’ in dit geding zou
worden betrokken als ‘eerste getuige, hoofdgetuige, getuige ex officio, getuige uit
kracht van ambt en eed’, van wien, blijkens de hem toegeschreven houding, zelfs
het idee van ‘verraad’ was uitgegaan. In dit licht gesteld, schijnt er een verklaring te
gaan schemeren omtrent de eigenaardige behandeling van deze figuur. Dekker
vertrouwt hem blijkbaar evenmin, al wantrouwt hij hem anders, als den resident; hij
weet dat er om zijn slapheid en onbenulligheid geen staat op hem is te maken. Het
kan hem tevens niet onbe-
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kend zijn geweest dat enkel Van Hemert wist, althans het best kon weten wat er in
het romantische verhaal was verzwegen van, verbogen en toegevoegd aan het
werkelijk gebeurde tijdens deze enkele dramatische dagen te Rangkas-Betoeng en
het aan Dekker feitelijk bekende omtrent het jongste verleden. Stond het niet te
vreezen dat deze zwakke man, in Dekkers tegenwoordigheid blijkbaar op diens hand,
bij zijn afwezigheid zou omvallen naar den kant der zooveel sterkere persoonlijkheid
van Brest van Kempen? Eenerzijds hem intimideerend door hem zijn schuldige
nalatigheden te doen gevoelen, anderzijds ze vergoelijkend niet alleen, maar hem
overstelpend met zijn grootmoedigheid, is Dekkers behandeling van deze hoofdgetuige
geschikt niet alleen, maar wekt door hare blijkbare gewildheid den schijn van tevens
bedoeld te zijn hem te houden in zijn gelid; zij bemoeilijkt op zoo meesterlijke wijze
zijn overloopen naar de tegenpartij dat zij er op gericht schijnt dit te verhinderen.
Het belangrijke Negentiende is het Hoofdstuk van ‘Verbrugge’ geworden, niet
onwaarschijnlijk omdat het in 't bijzonder voor Van Hemert bestemd was.
*
Na deze Conferentie is het conflikt in zijn derde stadium getreden. Van nu at aan
is de strijd van Dekker gericht tegen Brest van Kempen; hij, weigerend de
bewijsstukken zijner aanklacht te toonen, de ander van de hand wijzend de daartoe
gestelde voorwaarden van vooraf den regent met zijn aanhang gevankelijk naar
Serang te doen vervoeren. Nu zijn poging is mislukt, om den resident in dezen vorm
voor zich te winnen tegen den regent, tracht Dekker de regeering op zijn hand te
krijgen tegen den resident. Zijn derde en laatste missive beteekent de inleidende
poging daartoe; zij is een repliek op den korten brief, nog dezen zelfden 26sten
Februari door Brest van Kempen na zijn terugkomst te Serang tot hem gericht en
door Dekker, getrouw aan de taktiek zijner tegenpartij ‘zoo weinig mogelijk’ aan
het woord te laten, enkel voorzoover zijn antwoord erop er een overzicht van inhoudt,
in den ‘Havelaar’ opgenomen. Bij oppervlakkige beschouwing schijnt daaraan voor
den lezer weinig verloren; nieuws hebben de deelnemers aan deze drukke
correspondentie, beiden zich beijverend te blijven staan op hun stuk, elkander
nauwelijks meer te vertellen. De resident herhaalt zijn kritiek op de ‘voorbarigheid’
van zijn ondergeschikte, herhaalt ‘nadrukkelijk’ zijn opdracht ‘zich van alle verdere
verrigting in deze te onthouden’, herhaalt zijn aandrang ‘dus van Uwe zijde alles te
vermijden, wat het welligt reeds opgewekte vermoeden, als zoude er tegen den Regent
van Lebak eenig onderzoek aanhangig zijn, verder voedsel zou kunnen geven’. Geen
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onderzoek zonder er vooraf de regeering in te kennen, blijft zijn leus. Nieuws blijkt
er tóch in dezen brief en van genoeg belang voor Dekker om het bij zijn bewijsvoering
voor het verraad van den resident te verzwijgen; deze gaat voort:
‘Om daartoe mede bevorderlijk te zijn, heb ik dan ook bij mijne
ontmoeting hedenochtend met den Regent van Lebak, zelfs den schijn
vermeden, als waren mij geschreven Uwe beide meer aangehaalde brieven
...’
waaromtrent hij verder mededeelt, dat zij door hem ‘ter kennisse zullen worden
gebragt der Regeering, ten einde de noodige voorschriften te erlangen, omtrent
hetgeen ter zake verder zal dienen te worden verrigt’.
Dekkers antwoord hierop, geadresseerd aan den resident is, naar zijn inhoud, meer
dan tot deze, gericht tot den gouverneur-generaal. Hij begint, na een recapitulatie
van de bekende kritiek op zijn ‘voorbarigheid’, met de verzekering
‘dat de ontvangen bevelen met stiptheid en desnoods met
zelfverloochening worden en zullen worden nagekomen, als ware UwEd.G.
tegenwoordig bij al wat ik doe of zeg (juister bij al wat ik nalaat of niet
zeg).
Ik weet, dat UwEd.G, op mijn loyaliteit ten deze vertrouwt.’
Geheel zonder aanstellerij gaat het nu eenmaal niet bij Dekker: datgene wat hij
‘des noods met zelfverloochening’ belooft ten uitvoer te zullen leggen, was juist
datgene wat hij sedert drie dagen uit eigen beweging deed: het staken van zijn
‘onderzoek’.
‘Doch’, gaat hij voort, elke kritiek op zijn handelwijze ver van zich werpend, elke
aantijging in 't bijzonder van met te groote haast en te weinig omzichtigheid te hebben
ingegrepen, van de hand wijzend:
‘Doch ik neem de vrijheid ten plegtigste te protesteren tegen den minsten
zweem van afkeuring omtrent eenige handeling, éénig woord, éénige
zinsnede, door mij in deze zaak verrigt, gesproken of geschreven.
Ik heb de overtuiging mijn pligt te hebben gedaan - in doel en wijze van
uitvoering, geheel mijn pligt, - niets dan mijn pligt, - zonder de minste
afwijking.
Lang heb ik nagedacht voor ik handelde (dat is voor ik onderzocht,
rapporteerde en voorstelde) en als ik in iets het minste zou gefaald hebben
- uit overijling faalde ik niet.
In gelijke omstandigheden zoude ik opnieuw (iets sneller echter) geheel
- letterlijk geheel hetzelfde doen en nalaten.’
Het is alles aanknooping bij en herhaling in den tartendsten vorm van de krachtigste
gedeelten der tweede missive. Worden zijn beweringen er betrouwbaarder om; had
hij in waarheid ‘lang nagedacht’ voor hij onderzocht? Tot zijn eer moet men hem
nageven dat hij, waar onderzoek wenschelijk bleek, het instelde zònder lang nadenken.
Was hij eerst, na ‘lang nagedacht’ te hebben, overgegaan tot rapporteeren en
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en verzonden, zóó haastig dat hij zelfs vergat er een afschrift van te nemen; het had
nauwelijks ‘sneller’ gekund; en hij moest weten, na het antwoord van Dr. Bensen te
hebben ontvangen, met hoeveel ‘overijling’ hij gehandeld had ... Door deze grove
overdrijvingen, door deze tastbare onjuistheden, maakt hij het den kritischen lezer
zoo moeilijk niet uit het oog te verliezen dat zijn toeleg, de misbruiken uit den weg
te ruimen, althans ernstig en zuiver is geweest. ‘Al ware het’, gaat hij voort te acteeren,
reeds meer dan zijdelings de regeering-zelve in 't geding tegen den resident
betrekkende:
‘Al ware het zelfs, dat eene hoogere magt dan die van UwEd.G. iets
afkeurde in wat ik deed (behoudens welligt het eigenaardige van mijnen
stijl die een deel uitmaakt van mijzelf - een gebrek, waarvoor ik zoo min
verantwoordelijk ben als de stamelaar voor het zijne) al ware het dat...
doch neen, dat kan niet zijn, maar al ware het zoo... ik heb mijn pligt
gedaan.’
Het gaat hier niet om zijn persoon; ‘terstond’ zou hij ‘berusten in wat (hem) eene
miskenning toeschijnt, doch er is een principe in het spel’ en hij ‘heeft
gewetensredenen die eischen dat uitgemaakt worde’ of hij dan wel de resident gelijk
heeft.
‘Anders dienen dan ik te Lebak diende, kan ik niet. Wenscht dus het
Gouvernement anders te worden gediend, dan moet ik als eerlijk man
eerbiedig verzoeken mij te ontslaan ...’
.... Het non-possumus dat de kern uitmaakt zijner latere, jarenlange campagne; de
regeering moet kiezen of deelen; er mag geen sprake zijn van een compromis: ‘er is
een principe in 't spel’. Hij kan zich evenmin vergenoegen met schipperen als dat hij
zich een veroordeeling kan laten aanleunen. ‘Nichts von Verträge, nichts von
Uebergabe’.
De gouverneur-generaal wordt hier rechtstreeks voor de radikale beslissing gesteld;
in de vorige missive was er nog slechts sprake van, dat volgens Dekkers oordeel
datgene ‘behoorde’ te gebeuren wat hij nu uitdrukkelijk verzoekt... Er is voortdurend
stijging, steeds forscher klinkt zijn stem; ook zuiverder? Luister verder: er volgt een
lange tirade om de regeering tot nadenken te brengen. Is het een toelichting en een
verdediging van zijn ‘principe’ aan de voortreffelijkheid waarvan zij het hare moge
toetsen; geldt zij de belangen van Nederland of van den Oost?... Zij houdt zich niet
bezig met het ‘principe’ maar met den ‘persoon’ van den schrijver, die zooeven als
van ondergeschikt of van onbeduidend belang werd ter zijde gesteld; zij is een
ontboezeming die enkel overwegingen omtrent zijn belang en zijn toekomst behelst:
een breede uitwerking van het persoonlijke motief dat in de vorige missive reeds is
aangeroerd in verband met het eventueele ontslag:

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

285
...‘dan moet ik op zes en dertigjarigen leeftijd trachten opnieuw eenen
loopbaan aan te vangen: dan moet ik na zeventien jaren - na zeventien
zware moeijelijke jaren, [(wie twijfelt er aan, dat zij mij drukten?)] dan
moet ik, na mijne beste levenskrachten te hebben ten offer gebracht aan
mat ik voor pligt hield, [na actief zooals nu en passief zooals vroeger te
hebben geduld en geleden en gedragen,] opnieuw aan de maatschappij
vragen of zij mij brood wil geven voor vrouw en kind, - brood in ruil voor
mijne denkbeelden, -’1)
De toon, waarop hij het eventueele ontslag overdenkt, is een andere dan die
waarmee hij het aankondigt, mineur na majeur; en hij zakt meer en meer. Een
homogener pleidooi zou Dekker geleverd hebben, wanneer hij, na zoo kordaat aan
zijn plicht te hebben vastgehouden, de regeering had gewezen op de hare; of, wilde
hij vermijden haar door onbescheidenheid te ontstemmen, zonder verdere, overbodige
ontboezemingen het aan haar zelve had overgelaten zich te richten naar wat haar
‘principe’ haar voorschreef en wat hare ‘gewetensredenen’ haar verboden. In plaats
daarvan gaat hij een beroep te zijnen gunste doen op haar gevoel en tracht hij
zijdelings haar te vermurwen door een hartroerend tafereel op te hangen zijner
mogelijke toekomst... Dit geheele betoog is een dissonant; en het verloopt ten slotte
in rhetoriek:
‘- brood welligt in ruil voor arbeid met kruiwagen en spade als de kracht
van mijn arm meer waard wordt gekeurd dan de kracht mijner ziel.’
Maar zóó geeft het een juiste en kenmerkende proeve van ‘zijn stijl, die een deel
uitmaakt van hemzelven’, zóó levert het de hoofdtrekken van hem, die met de
herinnering aan wat hij ‘geduld en geleden en gedragen’ heeft, zich hier als ‘Multatuli’
aankondigt, bij wien het heroïeke en het larmoyante elkander onmiddellijk begrenzen.
Met een wending, die het slot van den ‘Havelaar’ voorbereidt, richt hij zich evenwel
uit deze inzinking op en herneemt zijn zelfbewuste houding:
‘Maar ik wil en kan niet gelooven, dat de meening van UwEd.G. door
zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal gedeeld wordt, en ik ben dus
verpligt, vóór ik overga tot het bitter uiterste, dat ik neerschreef in de
vorige alinea, UwEd.G. eerbiedig te verzoeken;
aan het Gouvernement voor te stellen:’
Evenals bij de opening van het conflikt, toen hij het initiatief nam tot de procedure
tegen den regent niet alleen, maar tevens tot haar vorm, tracht hij ook hier weer zijne
leiding te geven aan het scheidsgerecht over hemzelven en den resident. In zijn
voorstel geeft hij de regeering de keus tusschen
‘den Resident van Bantam aan te schrijven alsnog goed te keuren de
handelingen van den Assistent-Resident van Lebak ...’

1) Het tusschen [ ] geplaatste komt niet voor in den ‘Havelaar’.
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een beslissing, die hijzelf zeker niet zal hebben verwacht; en
‘genoemden Assistent-Resident te roepen ter verantwoording op de
door den Resident van Bantam te formuleeren punten van afkeuring.’
Met een hoffelijke buiging voor den resident, tot afscheid en tevens tot dank voor
‘de heusche, innemende wijze’ waarop hij in de afgeloopen conferentie Dekkers
‘lang doordachte, en bedaard maar vurig aangekleefde principes’ heeft bestreden,
eindigt het schrijven. Als een blijk van persoonlijke goedgezindheid, buiten alle
verschil van meening om, behoeft men dit niet op te vatten; het is blijkbaar weinig
meer dan een vormelijkheid, die Dekker in acht neemt tegen zijn voornaamsten
tegenstander. Zoo weinig vertrouwt hij van zijn kant op de ‘loyauteit’ van dezen
resident, zoo achterdochtig toont hij zich - zelfs nog vóór de kontroleur het ‘verraad’
aan 't licht brengt, - omtrent zijne bedoelingen, dat hij hem niet overlaat dezen brief,
evenals de beide vorige, uit eigen beweging aan de regeering te zenden en haar aldus
met de voorstellen bekend te maken, maar den volgenden dag, den 29sten Februari,
daartoe zelf overgaat, voor alle securiteit onder vermelding der ongevraagde belofte
van zijn tegenpartij, de beide andere te zullen óverleggen:
‘Met den diepsten eerbied neem ik de vrijheid Uwe Excellentie bezijden
dezes aan te bieden afschrift van mijne gisteren aan den Resident van
Bantam geschreven missive No. 93 onder bekendstelling, dat die
hoofdambtenaar de goedheid gehad heeft mij ongevraagd te beloven, dat
de beide daarin vermelde brieven van 24 en 25 dezer Nos. 88 en 91 in
originali onder de oogen van Uwe Excellentie zouden worden gebragt.’1)
Het was geheel in den haak zóó: deze derde brief althans is voornamelijk voor
Duymaer van Twist geschreven, er op ingericht indruk te maken op hem en niet
zoozeer om hem te overtuigen dan wel te treffen. Zij is de bondige afsluiting van de
bruuske eerste en de langdradige, in herhaling vervallende tweede; inleiding op hare
beurt tot de verlangde, mondelinge toelichting en rechtvaardiging van Dekkers
‘beschuldiging’ en ‘verdenking’ en zijn pertinente weigering er de bewijsstukken
van over te leggen aan zijn chef, Brest van Kempen.
(Nov. '27)

III.
Na de Conferentie speelt de Resident in het conflikt niet langer een actieve rol. Wij
vernemen, na Dekkers twee, dagen later volgende derde, niet van verdere, aan hem
geadresseerde missives, zij zijn er niet geweest, noch van particuliere correspondentie;
voorzooverre zij

1) Zie de Bruyn Prince ‘Officieele Bescheiden’, pag. 147.

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

287
er geweest is, heeft de auteur van den ‘Havelaar’ ze verzwegen. Een enkele maal
worden we nog door Multatuli aan hem herinnerd; en op eene wijze, die ons minstens
evenzeer kan bevreemden als de voorafgaande vermelding der blijken of der
veronderstellingen van zijn verraad. Het is als Dekker gewag maakt van zijn terugreis
naar Batavia:
‘Te Serang stapte de familie bij den heer Slijmering af, die haar met de
gewone indische gastvrijheid ontving.
's Avonds kwam er veel bezoek bij den resident’ ...
Er volgt geen nadere opheldering; en toch was minder dan ergens anders,
‘kommentaar’ hier als ‘overbodig’ te beschouwen. Hoe! ... Dekker ‘stapt af’ niet
alleen, maar gaat met vrouw en kind logeeren bij den man, die tegenover hem een
houding heeft aangenomen, zoo onbetrouwbaar, een daad heeft bedreven, zoo
laaghartig, dat ‘de eerlijke Verbrugge’ ondanks alles waaraan hij in den loop der
jaren te Lebak gewend is geraakt, bij het vernemen en het vermelden ervan tijdelijk
zijn kleur en bijna zijn spraak verliest?! ... Dekker schijnt zijn gebruikelijke
‘excentriciteit’ te overdrijven door van dezen man, die den ouden schelm van een
regent stiekum van de middelen heeft voorzien om door getuigenomkoop de sporen
van zijn wangedrag uit te wisschen en aldus Havelaars edele aktie ondermijnend,
hem uit 's lands dienst heeft helpen dringen - door van dezen schavuit de ‘gewone
indische gastvrijheid’ te aanvaarden!... Eenige opheldering kon ten slotte niet
achterwege blijven: deze daad van vriendschappelijkheid vloekte zoodanig met het
beeld, hetwelk hij, eerst particulier in den Brief en vervolgens publiekelijk in het
Boek, van dezen ‘Slijmering’ heeft opgehangen, dat zelfs de goedgeloovigste lezer
er zich aan stooten moest. Zij volgde in de 182ste der ‘Aanteekeningen en
Ophelderingen’, waarvan hij de uitgaaf van den ‘Havelaar’ in 1875 heeft voorzien.
‘In 'n bataviasche courant werd me verweten dat ik bij den heer Brest van
Kempen afstapte. Dit geschiedde op zijn uitdrukkelijk verzoek en was van
mijn kant 'n edelmoedigheid. De man vreesde voor oproer’.... etc.
Wij kunnen ditmaal zeer beknopt zijn bij het citeeren van Dekkers inlichtingen, die
het zonderlinge geval niet veel begrijpelijker maken: de laksche ‘Slijmering’ die zich
van het lebaksche geval aanvankelijk niet meer heette aan te trekken, dan dat het
hem ‘stoorde in zijn drokke bezigheden’, zou Dekker ‘uitdrukkelijk’ hebben ‘verzocht’
om bij hem te komen logeeren uit vrees voor een ‘oproer’... enkel op grond van de
informatie in diens eerste missive ‘dat de geringe man, naar een getuige (hem) zeide,
poessing is van de vexatie’, een
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kwestie, waarop hij noch in de conferentie, noch in een zijner volgende missives
terug is gekomen! ...
*
Nadere inlichtingen omtrent het ‘verraad’ zijn verschenen in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van den 14den Januari 1861; en werden in onze dagen daaruit
opgedolven door Jhr. de Kock, evenals de, een paar weken later, - den 30sten Jan.
d.a.v. - gepubliceerde uiteenzetting over de ‘vergiftiging’. De schrijver ervan was
de heer H.J. Lion, eenige maanden tevoren afgetreden als hoofdredakteur van het
Bataviasch Handelsblad. Dit is de ‘bataviasche courant’, die wij Dekker hoorden
noemen; inderdaad was hem in dit blad den 24sten Oktober 1860 - zooals later bleek,
door den heer H. van der Hoeven, een der beide broeders van ‘Bram’ - reeds gewezen
op Havelaars dubbelzinnig gedrag tegenover den resident. De destijds nog te Batavia
vertoevende Lion kondigde een week later in een bijvoegsel van dezelfde courant
zijn voornemen aan om, zoodra hij in het vaderland zou zijn teruggekeerd, aldaar
‘uit de eigenhandige brieven van den Heer Dekker de bewijzen (te) leveren, dat
nimmer een schandelijker en fijner gesponnen zamenraapsel van leugens en valsche
aantijgingen is gepubliceerd, dan hetgeen Max Havelaar tegen den Resident van
Bantam bevat’. Ter ondersteuning van overeenkomstig-scherpe kwalifikaties,
verschaft hij - op grond van genoemde ‘eigenhandige brieven’ - den lezer alvast de
volgende informaties omtrent ‘de gift van het geld’:
‘Dat de Resident van Bantam aan den Regent van Lebak twee honderd
gulden heeft geleend.
Dat de leening was geprovoceerd door den Assistent-Resident van Lebak,
den heer E. Douwes Dekker.
Dat deze niet door Verbrugge, maar door hemzelven, wist waartoe dat
geld moest dienen, om namelijk de noodige inkoopen te doen ter ontvangst
van den neef des Regents van Lebak, den Regent van Tjandjor met
gevolg’....
In het rotterdamsche blad komt hij twee en een halve maand later op de kwestie
terug en geeft in een uitgebreid artikel de volgende nadere verklaringen en
aanvullingen, op grond, zooals hij niet nalaat te herhalen, van de ‘eigenhandige
brieven’ der betrokkenen.
De kritikus in het B.H.B., zegt hij, noemt het ‘een leelijken trek’ in het karakter
van Havelaar-Dekker, dat hij na het gebeurde te Lebak de gastvrijheid van den
resident heeft aanvaard: ‘hoe kan een fatsoenlijk man als gast zijn intrek nemen bij
een man, dien hij verachten moet en dien hij zelfs beschuldigt van de misdaad der
omkooping van getuigen!’ De waarheid is, merkt de heer Lion hierbij op
‘dat die leelijke trek in het karakter van M.H. niet bestaat. maar hierdoor
een veel leelijker trek in zijn karakter aan den dag komt’.
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Tot toelichting en bewijs dezer stelling geeft hij, in hoofdtrekken, het volgende
overzicht van den gang en den samenhang der feiten: - De regent heeft aan de
assistent-resident mededeeling gedaan van de komst van zijnen neef, met de
bijvoeging dat hij deze ongaarne verwacht; hij mist het noodige om hem en zijn
talrijk gevolg behoorlijk te herbergen en te onthalen; hij vraagt bovendien koelies
om zijn dalem (het erf zijner woning) schoon te maken.
‘De Assistent-Resident verbiedt hem koelies op te roepen, maar zendt hem
ingesloten in een kort en tegenover een Regent onbeleefd briefje een recepis
(muntbiljet van ƒ 100). De Regent vraagt hem zeer beleefd opheldering
over die ƒ 100, en zegt dat hij het geld met veel dank zal behouden, indien
de heer Assistent het als geleend beschouwt en dat hij in dit geval daarvoor
een bon zal zenden.
De Assistent-Resident schrijft daarop (tegenover een Regent op groven
toon) dat hij die ƒ 100 maar aan hem moet terugzenden (kirem kombali
pada saja), indien hij ze niet hebben wil’.
Dit is het voorspel. De inhoud ervan vindt zijdelingschen steun en indirekte
bevestiging in Dekkers ‘Vraagpunten aan den Kontroleur’, waar herhaaldelijk sprake
is van financieele hulp, door hem aan den regent verstrekt of aangeboden; het
‘voorval’ maakte daaraan een einde. Het vervolg van het verslag knoopt aan bij de
officieele correspondentie tusschen Dekker en Brest van Kempen en leidt ons verder
via de onvruchtbare conferentie tot het bezoek van den resident. Deze
‘zegt aan den Regent de geschiedenis met de ƒ 100 te kennen en daardoor
te weten, dat deze in geldelijke ongelegenheid is. Hij leent hem daarom ƒ
200 in de plaats der ƒ 100, die de Assistent-Resident hem had willen geven,
en zegt dat hij het geld op zijn gemak terug kan geven.
Twee maanden later zendt de Regent ƒ 150 terug, met schriftelijk verzoek
om uitstel voor de nog verschuldigde ƒ 50, die hij een maand later
restitueert’.
Hiermede is de geschiedenis van de financieele verwikkelingen afgeloopen. Voor
een deel schijnt zij op enkele mondelinge mededeelingen te steunen: in de
aankondiging van het Bat. Handelsblad heet het dat ‘de leening was geprovoceerd
door den Assistent-Resident van Lebak’ en dat deze ‘niet door Verbrugge’, maar
door den resident zelven ‘wist, waartoe dat geld moest dienen’; en hier, in de N.R.C.
komt de zich daarbij aansluitende mededeeling, dat de resident ‘aan den regent zegt
de geschiedenis met de ƒ 100 te kennen’. Het geheele, op zichzelf vrij onbeteekenende
geval schijnt zóó in elkaar te zitten: ter conferentie heeft Dekker den resident, als
een der blijken zijner welwillendheid jegens den regent het aanbod van de ƒ 100
medegedeeld; na afloop daarvan is de resident den regent gaan opzoeken en heeft
vervolgens ‘aan den schralen disch’ van Dekker, zijnen gastheer mededeeling gedaan
van de wijze, waarop
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hij den berooiden Adhipatti aan het broodnoodige geld voor het kostbare oponthoud
van den rijken neef heeft geholpen; zóó is meteen verklaard, dat de kontroleur met
dit laatste aanvankelijk niet op de hoogte was en het als nieuws eerst van den regent
zelven vernam. - De heer Lion gaat voort.
‘Ondertusschen heeft Douwes Dekker zijn ontslag gevraagd. De Resident
zendt hem dat verzoek om ontslag terug, met een, in de warmste, meest
belangstellende woorden vervat schrijven, waarin hij op zijne familie en
geldelijke positie wijst en hem tracht over te halen zijn verzoek in te trekken
en naar Ngawie te gaan, D.D. wijst dit in een partikulier antwoord van de
hand, tevens ten volle erkennende de belangstellende en meer dan
vriendschappelijke houding en handelwijze van den Resident tegenover
hem. De Resident biedt hem daarop zijne woning aan bij het doortrekken
door Serang en tevens elke hulp, die hij zoude verlangen en behoeven’.
Deze, op den inhoud van de beweerde partikuliere brieven steunende gegevens, die
natuurlijk door de officieele stukken niet bevestigd kunnen worden, vinden althans
daarin geen tegenspraak; het verzoek om ontslag is gedateerd den 29sten Maart en
de verzending ervan door den resident, den 31sten; geen van beide partijen was in
een stemming om over de aangelegenheid gras te laten groeien; en in éénen dag zelfs
kon men tusschen Serang en Rangkas-Betoeng van gedachten wisselen.
*
De niet malsche kommentaar, die de heer Lion aan dit relaas toevoegt, interesseert
ons minder dan die waarvan Dekker zelf het voorzag, in antwoord op de beschuldiging
van ‘laaghartigheid’ hem door zijn tegenpartij aangewreven. Om de ernst van dit
conflikt te bevroeden, dient men in aanmerking te nemen, dat te dezer tijd door enkele
zijner vrienden of bewonderaars de voorbereidingen werden getroffen ter inschrijving
op een ‘nationaal huldeblijk’ te zijnen behoeve. Op hun aandrang om te antwoorden
op de onthullingen betreffende de ‘vergiftiging’, maar in het bijzonder om zich te
verantwoorden ten opzichte van de beschuldiging, waarvan de heer Lion zich tot
tolk had opgeworpen en die hem zoozeer benadeelde in de publieke opinie - komt
Dekker uit Brussel naar Rotterdam om ter plaatse van repliek te dienen op de verwijten
in de .. ‘bataviasche courant’. Hieraan hebben we het te danken, dat we zijn eerste
indrukken kennen: den 18den Februari schrijft hij er twee brieven over aan Tine.
Kortheidshalve moeten wij volstaan met onzen indruk daarvan te schetsen: duidelijker
nog dan van den ‘bluf’, dien de Kock er in opmerkt, dragen zij de blijken zijner
verlegenheid, die er de bron van is. Hij is er ‘bedroefd over’, dat zijn vrienden er
zich iets van aantrekken; hij ‘wenscht zich vele zulke tegenstanders’; hij ‘zal
aantoonen, dat Lion hem goed heeft gedaan en dat zijn schrij-
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ven den heelen Max Havelaar bevestigt’; ‘niets is gemakkelijker dan Lion te
wederleggen. 't Is al te gemakkelijk zelfs’; hij heeft ‘embarras de richesse van
beantwoording ...’ Men zou het niet zeggen, zijn antwoord in de N.R.C. van drie
dagen later lezend. Na de ‘vergiftiging’ te hebben behandeld, komt hij te spreken
over de omkoopingskwestie - ten minste over het stuk van Lion, dat volgens zijn
bewering in een der brieven aan Tine ‘met weinig talent geschreven is, ook uit een
oogpunt van polemiek’; hij meent zelfs, dat het ‘beneden beantwoording’ is. Inderdaad
heeft het een zwakke stee en daarop zijn verdediging concentreerend, slaagt hij erin
het bijna zonder beantwoording te laten; zijn eigen repliekje is in dit opzicht met
véél talent gearrangeerd. - Hij begint met de bewering dat er in het stuk van zijn
tegenstander ‘vele onwaarheden’ zijn,
‘die ik thans voorbijga om mij alleen te bepalen tot de hoofdzaak: “ik
zou eerst vier jaar later verzonnen hebben aan de bewuste handeling des
residents van Bantam die hatelijke kleur te geven”’.
Men merkt de handigheid: Dekker laat de ‘vele onwaarheden’ onbesproken en
dus onweerlegd en maakt tot ‘hoofdzaak’ de bewering van Lion ‘dat die leelijke trek
in het karakter van M.H. niet bestaat’ - namelijk: ‘als gast zijn intrek te nemen bij
een man, dien hij verachten moet en dien hij zelfs beschuldigt van de misdaad der
omkooping van getuigen’. Dekker kiest voor de formuleering dezer ‘hoofdzaak’ zijn
eigen woorden, en doet het, door ze te plaatsen tusschen aanhalingsteekens, ten
onrechte voorkomen alsof zij als ‘hoofdzaak’ aldus geformuleerd zijn door Lion, in
wiens aanval zij niet voorkomen. Lion gebruikt daarvan enkel een paar termen,
wanneer hij na op grond van de ‘eigenhandige brieven’ den gang van zaken te hebben
geschetst, aan het slot van zijn stuk zijn oordeel over Dekkers gedrag geeft:
‘D.D. vertoeft met vrouw en kind bij den heer B.v.K., verlaat hem met
den handdruk van een dankbaar vriend, wacht vier jaar en schrijft dan een
boek, waarin hij dezen warmen vriend afschildert als den ellendigsten
egoist’... etc.
Dekker laat een en ander zwemmen en hij begint zijn weerlegging aldus:
‘Men leze Havelaars brief van 25 Februari No. 91 geheim, en vrage
zich af, of ik behoefde te verzinnen in 1860 wat Havelaar voorzag en
vreesde in 1856.
Stipt genomen waren deze enkele opmerking voldoende’ ....
‘Stipt genomen’ is ‘deze enkele opmerking voldoende’ om aan te toonen, dat
Dekker er zelfs van afziet het den lezers van de N.R.C. gemakkelijk te maken een
helder inzicht te krijgen in zijn verdedigingssysteem: hij verwijst ze naar een officieele
missive van '56, opgenomen in het Negentiende Hoofdstuk van zijn boek. En daarin
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staat, voor het overige, niets dan dat hij zeer bevreesd was voor omkooping der
getuigen door den regent - met het geld, dat deze van zijn rijken neef zou kunnen
leenen - en dat hij daarom den resident ten dringendste op het hart drukt den regent
geen argwaan te geven. Maar - zooals wij vroeger aanwezen - ‘vier jaar later’ heeft
hij daaraan in het openbaar de interpretatie gegeven van ‘deze bede om de schuldigen
niet in bescherming te nemen’ en deze insinuatie van algemeenen aard dient als
voorbereiding tot de daarop volgende speciale van nog ‘hatelijker kleur’: dat de
resident den regent geld zou hebben gegeven, om de eventueele getuigen om te
kunnen koopen. Wat Dekker blijkbaar wil bewijzen: zijn wantrouwen tegen den
resident reeds tijdens het conflikt, daarvan levert hij door zijn beroep op den inhoud
der tweede missive zelfs geen spoor van bewijs ... ‘Maar ik wil meer doen’, gaat hij
voort.
‘Als het beweren van den heer Lion eenigen grond had, zoude 't slot des
negentienden hoofdstuks van den “Max” onwaar zijn! Het ware in dat
geval den Heer Slijmering ligt gevallen, eene verklaring dienaangaande
te leveren van Duclari en Verbrugge. Welnu! noch de eerlijke Verbrugge,
noch de ridderlijke Duclari zullen een dusdanige verklaring geven. Men
mag veronderstellen dat er om gevraagd is, want het ligt voor de hand dat
een démenti van die zijde groote waarde zou hebben gehad voor de zaak,
die de heer Lion meent te moeten beschermen’.
Bevrijden wij deze alinea van zijn nietszeggende aanhang dan rest een verwijzing
naar het nieuws, dat de kontroleur Van Hemert hem meende te brengen door wat hij
van den regent hoorde aan Dekker over te brieven; voorts de ontheffing van zijn
gelofte van stilzwijgendheid, op aandringen van luitenant Collard; en eindelijk de
beweerde schriftelijke bevestiging dezer ontheffing door Van Hemert. In verband
met dit laatste is het slot der verdediging van nog een ander soort onduidelijkheid
dan het voorafgaande:
‘En eindelijk: Havelaar heeft voor zijn vertrek van Lebak de bedoelde
handeling des residents doen constateren. Hij heeft dus toen voorzien een
bewijs noodig te hebben voor 't geen ik later verzinnen zou; - wat met
andere woorden zeggen wil, dat ik niets te verzinnen had! Ook dāt bewijs
houd ik gereed ter inzage van ieder, die belang stelt in de waarheid. Niets
zou mij gemakkelijker vallen dan te bewijzen, dat Havelaar goed en
verstandig gehandeld heeft: - dat hij in gevaar voor zijn leven den moed
had zijn plicht te doen; - dat hij .... etc.
Het ‘bewijs’, dat hij ‘ter inzage gereed houdt’ en waarin hij ‘de bedoelde handeling
des residents’ doet ‘constateeren’ kan moeilijk anders zijn dan het stukje dat hij den
kontroleur heeft doen onderteekenen; en dit behoort tot de gegevens van ‘het slot
des negentienden hoofdstuks’, dus is reeds in de voorafgaande alinea ten bewijze
van Dekkers wantrouwen gedurende het conflikt herdacht; en terecht ditmaal, naar
het schijnt. Maar wat beteekent het dan, dat
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hij hier spreekt van: ‘ook dát bewijs’, alsof het iets nieuws ware? ... Hoe dit zij, hij
is er, door te herinneren aan dit dokumentje in geslaagd, iets van belang aan te voeren
voor het bewijs dat hij reeds in '56 te Rangkas-Betoeng den resident wantrouwde;
hij had eraan toe kunnen voegen: zijn van gebrek aan vertrouwen getuigende
maatregel, van buiten den resident om, zijn derde missive aan den G.G. te zenden.
Te wantrouwen, zeggen we, wat nog niet behoeft te zijn: te wantrouwen in dezen
zin, dat hij den resident er werkelijk van verdacht den regent van omkoopingsmateriaal
te voorzien. Hoe beter hij er evenwel in slaagt te bewijzen, dat hij te Rangkas-Betoeng
reeds den resident van minderwaardige praktijken verdacht, hoe nadrukkelijker hij
den aanvaller in ... ‘'n bataviasche courant’ in het gelijk stelt, op wiens veroordeelende
meening de heer Lion zich beriep. En terwijl hij het aldus klaarspeelt diens opinie
te weerleggen: dat hij vóór de gastvrijheid van den resident te aanvaarden, aan diens
handelingen nog niet de ‘hatelijke kleur’ gaf, waarmede hij ze later verfde, ontwijkt
hij op in 't oog springende wijze het door deze te berde gebrachte bewijsmateriaal te
bespreken, laat staan te weerleggen, dat er voor dit wantrouwen geen redelijken grond
aanwezig is geweest. Door een vergissing of althans een onvoorzichtige bewering
van Lion tot ‘hoofdzaak’ te promoveeren, maakt hij het zich gemakkelijk zich de
behandeling van deze hoofdzaak van den hals te schuiven. Terwijl hij het publiek
oproept om inzage te nemen van de bekende verklaring van den kontroleur, ontwijkt
hij zelf de gelegenheid om kennis te nemen van de ‘eigenhandige ‘brieven’ - ook
van zijn eigen hand - waaruit volgens het relaas van Lion ten duidelijkste blijkt dat
hij den man, wiens vriendschapsblijken hij heeft erkend en aanvaard, naderhand op
de ergerlijkste manier belasterd heeft... Zóó erbarmelijk is zijn verdediging, dat de
strijdlustige Lion verder zwijgt, blijkbaar zijn pleit gewonnen rekenend. En Dekker
zelf erkent tusschen haakjes aan Tine - tegenover wie hij zoo hoog heeft opgegeven
van zijn strijdbaarheid - het onvoldoende zijner repliek door haar den 22sten Februari
te schrijven: ‘Gij hebt gezien, hoe ik Lion (voorloopig) heb beantwoord.’ De ‘enkele
opmerking’ met betrekking tot den inhoud der tweede missive rekende hij ‘stipt
genomen’ naar het schijnt, toch niet ‘voldoende’.
*
Met behulp van de door Dekker - hoezeer daartoe getart - niet tegengesproken en
derhalve feitelijk bevestigde gegevens van Lion, is het ons mogelijk, zoo niet met
zekerheid vast te stellen, dan toch met groote trefkans te veronderstellen, hoe de vork
in de steel heeft gestoken. - Dekkers wantrouwen tegen den resident is blijkbaar
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versterkt geworden door de berichten, die Van Hemert hem bracht; opgewekt was
deze achterdocht reeds blijkens zijn voorzorgen ten opzichte van de verzending der
missives - daartoe was trouwens enkel noodig dat zijn chef hem den voet dwars zette:
hem tegen te werken of zelfs maar hem zijn medewerking te onthouden is voor
Dekker gewoonlijk voldoende gebleken, om van ontoonbare bedoelingen beticht en
als een minderwaardige aangeblaft te worden. Wat kon hij intusschen voor
aanstootelijks vinden in de door Van Hemert overgebriefde mededeelingen van den
regent? Hij wist immers, volgens de onthullingen van Lion - die hij niet aanroert,
laat staan weerlegt - dat de resident den op zwart zaad gezeten regent met een paar
honderd gulden was bijgesprongen... Ware het dus bij deze - enkel door Lion
behandelde en door Dekker zelven zoozeer op den voorgrond geplaatste - financieele
aangelegenheid gebleven, dan zou zijn verontwaardiging bij het vernemen van dit
oude nieuws zuivere komedie zijn geweest. Men dient evenwel te letten op de andere,
door Lion niet aangeroerde mededeeling: de resident zou den regent hebben gevraagd:
‘wat hij kon inbrengen tegen den assistentresident?’ zooals het in het Boek - of hebben
‘getracht hem te bewegen iets tegen hem in te brengen’, zooals het in den Brief luidt
... Wat de regent in werkelijkheid aan Van Hemert toevertrouwd en hoe deze dit aan
Dekker heeft overgebracht, kunnen we alleen putten uit deze bronnen, waarvan de
zuiverheid reeds zoo dikwijls betwijfelbaar is gebleken. Alleronwaarschijnlijkst is
het, dat Brest van Kempen, wiens toeleg het was de zaak zooveel mogelijk te remmen,
in dezen of in een anderen vorm gepoogd zou hebben den regent tegen de
assistent-resident uit te spelen; maar niet onmogelijk, dat hij - ofschoon hij in zijn
dienstbrief van een paar dagen later ook aan de regeering meldt alles te hebben
vermeden wat de waarschijnlijk reeds gewekte argwaan van den regent kon versterken
- terloops gepoogd heeft uit te visschen hoe deze, van zijn kant, stond met den ander.
In elk geval schijnt hij zich in dit onderhoud iets te hebben laten ontvallen, dat evenals
de geldleening den regent gelegenheid gaf zijn malice tegen Dekker bot te vieren;
mogelijk ook: een bescheiden poging te wagen om beide dwarskijkers van zijn
bezwaarlijk beleid tegen elkander in het harnas te jagen... Mocht dit zoo zijn, dan is
hij niet kwalijk geslaagd: dit deel der berichten van den kontroleur bevatte nieuws,
onaangenaam nieuws voor Dekker, dat hem de aan Van Hemert toegeschreven
verontwaardiging oprechtelijk kon doen deelen... Wat deze betreft, hij mag volkomen
onwetend zijn geweest ten opzichte van de aan den regent verstrekte leening, maar
uit zich zelven kan hij er zich tegenover Dekker moeilijk
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over verbaasd, laat staan vertoornd hebben; immers, wist hij, blijkens de Vraagpunten,
dat deze kort te voren evenzeer bereid was geweest in allerlei vorm de financieele
positie van den berooiden ouden heer te verbeteren. Zijn bevreemding en ontstemming
mogen dus eveneens bij voorkeur het andere onderwerp betroffen hebben. Intusschen
ligt het voor de hand dat de financieele hulp - waaraan Dekker sedert het, aan den
resident verzwegen, ‘voorval’ zulk een bedenkelijke bij-beteekenis toe was gaan
schrijven - aldra in den door de andere kwestie verspreiden schijn van verdachtheid
werd gesteld. En er wordt geen poging aangewend om zich daaromtrent zekerheid
te verschaffen: Dekker gaat niet op kondschap uit bij den regentzelven, met wien hij
officieel nog op redelijken voet staat, evenmin als hij, anders zoo overvloedig in het
schrijven, zich rechtstreeks wendt tot Brest van Kempen in persoon. Na de conferentie
gedraagt hij zich alsof het hem aangenamer is tegen dezen onplooibaren tegenstander
een verdenking te koesteren, die hem bij de regeering verdacht kan maken, dan de
waarheid aan 't licht te brengen en hem recht te doen.
*
Dekker heeft naderhand Brest van Kempen langen tijd met rust gelaten, na hem
in den Brief van '58 tegenover Duymaer van Twist en in het Boek van '60 tegenover
het publiek te hebben aangevallen. In zijn volgende publikaties is het, onder
voorbijgaan van den ondergeschikten resident, de figuur van den tot dusver met
verschooning bejegenden vroegeren gouverneur-generaal, waarover hij zijn gal
uitstort. - Gerst in de reeds geciteerde noot 182, in 1875 aan de nieuwe uitgaaf van
den ‘Havelaar’ toegevoegd, komt hij niet alleen op zijn vroegeren chef terug, maar
voegt een nieuw element van beschuldiging of liever van verdachtmaking toe aan
zijn oude grieven. ‘Gelijk uit den Havelaar blijkt’, lezen we daarin, ‘dacht ik slechts’,
waar het Brest van Kempen gold, ‘aan een door gewoonte verwrongen plichtsbesef
van de soort als ik sedert jaren overal ontmoet had’; het veronderstelde verraderlijke
samenspannen met den regent wordt hier blijkbaar over het hoofd gezien.
‘Later evenwel ontdekte ik dat het ontzien van den “geest des
gouvernements” in dit bijzonder geval samenhing met 'n indruk van nog
lager soort, van... de allerlaagste soort. Het lust me niet mij daarover op
dit oogenblik uit te laten. Misschien is de gewezen minister van koloniën
H a s s e l m a n genegen den belangstellenden onderzoeker nader in te
lichten. Ook kan deze staatsdienaar - een mijner voorgangers te Lebak getuigen of ik de beschuldiging van “overdrijving” in het schetsen van
den toestand der provincie verdien. Hij zal erkennen, dat ik beneden de
waarheid bleef.’
Gelukkig, dat het den auteur had gelust deze duistere insinuatie in

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

296
een brief (van 25 April '74) aan zijn vriend Vosmaer toe te lichten en dat de Uitgeefster
der Brieven deze opheldering later als bijlage aan de noten heeft toegevoegd.
... ‘Toen er onder het ministerie Van Zuylen, S. Hasselman kwestie van
was de kamer te ontbinden... zei mij Hasselman eens:
- ... maar dat begrijp ik niet van je, dat je niet mijn rapport over den toestand
in het Lebaksche hebt gepubliceerd! Jij hebt bij lange na het ergste niet
genoemd! 't Was me een boeltje!
Ik begreep hem niet, omdat ik me niet herinnerde, dat hijzelf een mijner
voorgangers te Lebak was geweest.
- Wel zeker! Ik zat telkens uit te kijken, of je mijn rapport niet publiceerde.
Daar stond meer in, dat verzeker ik je.
Een oogenblik later over Brest van Kempen sprekende:
- Ja, dat die er geen eind aan maken zou, was te begrijpen. Je weet toch,
dat-i onder den Regent zat! De regent leverde hem meiden. - Stipt letterlijk!
...’
In een brief aan den heer Roessingh van Iterson, gedateerd 8 Jan. 1882 worden deze
verklaringen herhaald: de minister van koloniën, Hasselman beweert als
assistent-resident van Lebak indertijd een rapport over de toestanden in dat distrikt
te hebben opgesteld, waarin ‘wat meer staat dan in je Havelaar’ en dat bij zijn
nasporingen in het archief van Rangkas-Betoeng aan de aandacht van Dekker is
ontsnapt; hij heeft tevens de bovenstaande inlichting verstrekt betreffende de
verhouding van Brest van Kempen tot den regent:
...‘wáár is het, dat de hierbedoelde beschuldiging tegen B.v.K. werd
ingebracht, en wel door den heer Hasselman, minister van Koloniën! Hij
heeft me gezegd: “Wel, wist je dát niet. B.v.K. zat onder den regent, omdat
die hem meiden leverde.” (letterlijk!).
Die woorden geschreven of gedrukt kijken iemand vies aan ...’
Laten wij dit in het oog houden: Dekker was zóó opgetreden, dat ieder normale
resident, in een normale verhouding staand tot den regent, onder gelijke
omstandigheden niet anders tegenover hem zou gehandeld hebben dan Brest van
Kempen ... Intusschen, dit meidenpraatje heeft opgeld gedaan: men vindt het voor
goede munt aanvaard bij een van Dekkers levensbeschrijvers, de heer Meerkerk, die
hoe kritisch hij zich overigens tegenover hem moge stellen, niet twijfelt aan zijn
waarheidsliefde en aan de betrouwbaarheid zijner mededeelingen. Wordt het er
geloofwaardiger om? De heer Brest van Kempen was als resident van Bantam bij
Dekkers aankomst te Rangkas-Betoeng ongeveer twee jaar in functie, korter dan, in
hunne diverse ambten, de beide leden van Dekkers omgeving, Van Hemert en Collard.
Zij zijn op zijn hand geweest tegen den resident, inzonderheid de kommandant blijkt
zijn partij te hebben gekozen tegen ‘zulk een tegenstander’. Mag men afgaan op de
inlichtingen van den heer de Kock - en zij klinken zeer plausibel - dan wordt een feit
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als het bovengenoemde ten platten lande in den Oost altijd ruchtbaar, ‘zulke
liefhebberijen blijven nooit geheim in 't Binnenland’; trouwens de beweerde
voorganger van Dekker te Lebak, heet ermee bekend te zijn geweest: hoe komt het
dan, dat de kontroleur en de kommandant er blijkbaar geen weet van hebben gehad?
Waren zij ervan op de hoogte geweest, Dekker had het ongetwijfeld van hen en niet
een dozijn jaren later voor het eerst van een minister van koloniën vernomen...
Bovendien: hoe kon de vroegere assistent-resident van Lebak, Hasselman, zoo
bijzonder vertrouwd zijn geworden met de beweerde relatie tusschen den resident
van Bantam en den Radhen Adhipatti, terwijl niet hij maar de assistent-resident
Carolus gedurende Brest van Kempens aanwezigheid te Serang in functie was te
Lebak? Het antwoord op deze vraag vindt men in Dekkers eerste verslag van zijn
onderhoud met den minister, aan Tine verzonden denzelfden dag, waarop het plaats
had, den 19den Maart '68:
... ‘de ontvangst was meer dan goed, want in plaats van te moeten pleiten
of betoogen, begon hij met te vertellen, dat hij persoonlijk als ass.-resident
van Pandeglang (je weet wel, de aardbeien-afdeeling) alles van Lebak wist
en zelf een memorie had geschreven waarin de knevelarijen werden
aangetoond. Hij verwonderde zich, dat ik die nooit had aangehaald, en
zei, dan hebben ze 'm zeker verdonkeremaand! Hij vertelde mij knoeierijen
van Lebak, in plaats dat ik 't hoefde te doen.’
Niet van Lebak dus, maar van een ander bantamsch distrikt is deze Hasselman
indertijd assistent-resident geweest. Was hij het gedurende de beide jaren van Brest
van Kempens residentschap, die aan Dekkers komst te Lebak voorafgingen? Hij was
het jaren vóór het residentschap van Brest van Kempen, van '47 tot '49. Overigens
is de brief aan Tine in dit geval welsprekend genoeg, niet om wat men er in leest,
maar om wat men er in mist: de vermelding van de scabreuze relatie tusschen den
resident en den regent. Had de minister hem in werkelijkheid dienzelfden dag daarvan
deelgenoot gemaakt, men mag aannemen, dat hij zich gehaast zou hebben het, naast
de andere welkome bijzonderheden, aan Tine mede te deelen, maar evenmin als in
dezen, vindt men er gewag van gemaakt in een der volgende brieven. Eerst jaren
later, in '74, duikt plotseling in zijn correspondentie naast andere onjuistheden, het
schandaaltje op, dat Hasselman hem hoogstwaarschijnlijk niet verteld heeft en
waarvan juist zij, die het hadden moeten weten. Van Hemert en Collard, blijkbaar
onkundig zijn geweest.
*
Hoe hij er dan aan gekomen mag zijn?... Het is waarschijnlijk een der onnaspeurbare
permutaties en combinaties van feiten en ver-
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moedens in dit wanordelijke hoofd. Niet onmogelijk is het, dat in een of ander der
vele gesprekken die hij in de lente van '68 met dezen minister heeft gevoerd, als
veronderstelling is geopperd wat hij zich later als confidentie heeft herinnerd. De
heer Hasselman, dit is voor ieder, die in Multatuli's correspondentie kennis neemt
van hunne verhouding, praatte evenals de minister Van Zuylen en als de oude
Rochussen, die voor bemiddelaar speelde, wat met hem mee: de algemeene toeleg
is geweest geen last met hem te krijgen en eventueel als brochureschrijver voor het
bedreigde ministerie zooveel mogelijk profijt van hem te trekken; daarvoor hield
men hem in een goede stemming en paaide men hem met vage beloften van herstel
zijner indische carrière: erbarmelijk menschenkenner als hij was - ook volgens zijn
eigen bekentenis - heeft hij nauwelijks lont geroken en zijn nu en dan opduikende
vermoedens het zwijgen op laten leggen door zijn voldoening zoo welwillend, zoo
gemeenzaam zelfs, te worden bejegend door zoo gewichtige medestanders. Ook deze
Hasselman is, tot zijne verrassing, voor hem en stelt hem in het gelijk, overtroeft
hem zelfs: hij heeft nog wel andere schandalen van Lebak geweten niet alleen, maar
beschreven, maar in een rapport vastgenageld, waarover hij zich verwondert, dat het
niet door Dekker is aangehaald. En deze, in zijn lichtgeloovigheid, neemt dit alles
voor goede munt en verwondert er zich zelfs niet over, dat een assistent-resident van
Pandeglang een memorie opstelt over den toestand in het ambtsgebied van een collega
niet alleen, maar dat een dusdanig rapport zelfs in diens archief te Rangkas-Betoeng
terecht komt. Zou het niet zijn om dezen misstand te herstellen, dat hij hem, jaren
later, wanneer zijne herinneringen verzwakt zijn, onwillekeurig een aanstelling te
Lebak-zelf bezorgt, ofschoon hij hem, vlak na het desbetreffende onderhoud, ‘stipt
letterlijk’ zijn buurschappelijke contrôle te Pandeglang doet uitoefenen?
Het gemak, waarmee men hem iets aangenaams op den mouw kan spelden, is de
keerzijde der lichtvaardigheid, waarmee hij ten eigen voordeele met de feiten
omspringt; zijn kinderlijk vertrouwen in welkome mededeelingen beantwoordt aan
zijn onbetrouwbaarheid als verslaggever van zijn dubieuze aangelegenheden. Mag
men daarom beweren, dat hij een leugenaar is geweest, dat hij, die wij vóór ‘Lebak’
zoo dikwijls de ‘opregtheid’ hebben hooren roemen en die daarna als de apostel bij
uitnemendheid van het wáár-zijn is opgetreden, zijn hoorders en lezers niet zelden
bewust een rad voor de oogen heeft gedraaid? Zijn reputatie is er in den loop des
tijds niet op vooruitgegaan: gold hij voorheen als de oprechtheid in persoon, als de
man, die nooit gelogen had, de heer de Kock wil hem ons
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daarentegen verslijten als iemand, die nauwelijks iets anders deed en die speciaal in
de Lebak-kwestie zichzelven in dit opzicht heeft overtroffen. En inderdaad schijnt
hij hier zonderlinge proeven zijner waarheidsliefde te hebben geleverd. Mag men
den heer de Gruyter gelijk geven, die bij gelegenheid zijner vluchtige behandeling
van deze aangelegenheid, de concessie doet, dat Dekker wel eens gelogen heeft?
Zoo ja, dan stelt, naar wij meenen, dit compromis wel verre van een oplossing te
beteekenen, ons voor de nieuwe vraag: wanneer hij het deed?
Is het waarschijnlijk, dat hij op later leeftijd, als Multatuli, zooveel menschen met
wie hij vertrouwelijk heeft omgegaan en voor wie hij als een voorbeeld van
oprechtheid gold, op een dwaalspoor heeft geleid? ... Herinneren wij ons hoe zijn
vriend De la Valette, tegenover wien hij de juistheid volhoudt van bijzonderheden
der Lebak-geschiedenis, die deze als deskundige volkomen ongeloofwaardig rekent,
niettemin geen oogenblik twijfelt aan zijn goede trouw. En bezien wij zijn brief aan
Roessingh van Iterson, omstreeks denzelfden tijd opgesteld, eens nader, dan mag het
ons treffen, dat hare onjuistheden veeleer tegen dan voor zijn toeleg om te misleiden,
pleiten. Er is - om slechts enkele voorbeelden te noemen - de bewering, dat ‘Collard
den kontroleur bewoog mij mee te deelen, dat de Resident aan den Regent geld had
gegeven’, wat moet gelden als een der blijken van de volkomen juistheid van het
verhaal in den ‘Havelaar’ en bij vergelijking er volkomen mee in strijd blijkt te zijn.
Er is de mededeeling, dat zijn voorstelling van Carolus' overlijden indertijd door Dr.
Bensen is tegengesproken, terwijl dit feitelijk was geschied door ‘een ingezetene van
Serang’, die zijn naam verzwijgt; door welke slordige berichtgeving Dekker kracht
laat bijzetten aan de betrouwbaarheid der op hem uitgeoefende kritiek, wat hij zeker
zou hebben vermeden, ware het zijn bedoeling geweest, de juistheid zijner verdenking
tegen beter weten in waarschijnlijk te maken. Er is, samenhangend met deze
hemzelven overbodig bezwarende onjuistheid, de mededeeling dat hij indertijd zich
te zijner rechtvaardiging ‘uit Brussel naar Rotterdam’ begaf; waarom hij dit ‘met
heel veel moeite’, zooals hij er bijvoegt, deed, blijft voor den geadresseerde geheel
in het duister. Ongevraagd van ‘Rotterdam’ gewagend, waardoor bij nadere informatie
de beide ingezonden stukken uit de N.R.C. aan het licht zouden zijn gekomen, schijnt
Dekker hier te spelen met vuur. Blijkbaar is hij integendeel juist datgene vergeten,
wat hem indertijd het onaangenaamst is geweest; hoogstwaarschijnlijk mag het ons
nu voorkomen, dat hij eenige jaren tevoren in den noot van zijn ‘Havelaar’ gewagend
van ‘'n bataviasche
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courant’, waar hij dezelfde N.R.C. had moeten noemen, zich niet bewust is geweest
van een toeleg dit blad te verzwijgen. Er is - onder zooveel meer nog - deze tastbare
dwaasheid in zijn relaas van wat hem te Rotterdam wedervoer, dat hij aan Dr. Bleeker
- een lid der bekende kommissie voor hulpbetoon aan Havelaar, die tengevolge van
den voor Dekker zoo fnuikenden pennestrijd, schipbreuk leed - dat hij aan dezen
verstandigen man, behalve andere onmogelijkheden, de woorden toeschrijft dat ‘die
dokter Bensen nu ook graag eens genoemd wil worden’ in verband met den opgang
dien 't Boek had gemaakt; terwijl de inzender van het bezwarende stuk in de N.R.C.
- die niet Dr. Bensen was en er toen door Dekker-zelf blijkens zijn repliek ook niet
voor gehouden werd - daarentegen zijn naam verzweeg en enkel genoemd wenschte
te worden indien zijn beweringen in twijfel werden getrokken ... Er is, als bekroning
van al deze flaters - te onnoozel en te onvoorzichtig voor een scherpzinnig man als
Dekker, om als misleiding bedoeld te zijn, - de onderstreepte bewering dat ‘behalve
de aanmerking van Dr. Bensen, er nooit op eenig in den Havelaar vermeld feit iets
is afgedongen. Ja zelfs: dit is niet beproefd ...’
Blijkens het even overbodige als gevaarlijke debiteeren van onjuistheden, die bij
nader onderzoek zijn reputatie van roekelooze waarheidsspreker aan het wankelen
moesten brengen, is hij in deze latere jaren althans, van een oprechtheid, die
nauwelijks onderdoet voor zijne onbetrouwbaarheid. De waarheid zijner verdraaiingen
geldt voor hem te volstrekter omdat zij bij zijn tegenpartij even weinig tegenspraak
als bij zijn volgelingen ongeloof hebben ontmoet. De revisie van sommige even
belangrijke als hinderlijke feiten is sedert lang voltrokken en bij hemzelven voorzoover hijzelf er zich van bewust is geweest - in het vergeetboek geraakt. Zij
heeft haar beslag reeds gekregen in den Brief van '58 aan den Gouverneur-generaal
in ruste; het verraad van den resident Brest van Kempen, van wien hij
vriendschappelijk afscheid heeft genomen en die hem sedert niets in den weg heeft
gelegd, is daarin een feit voor hem geworden, even vaststaand als het vergif van zijn
voorganger Carolus, dat hij in een enkele slechts van zijn vroegere missives niet
heeft durven aanduiden dan om het tegelijkertijd aan de aandacht te onttrekken; wat
hij aanvankelijk als een blijk zijner vrees heeft verborgen achter een vage motiveering
van zijn verontwaardiging, stelt hij nu, twee jaar daarna, in het volle licht als een
bewijs zijner doodsverachtende plichtsbetrachting; en zoozeer is hijzelf daarvan
overtuigd, zoozeer is het onomstootelijke waarheid voor hem geworden, dat hij
naderhand, in den eersten door hem herzienen druk van het naar den
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Brief gefatsoeneerde Boek zich niet ontziet, om wat hij in de authentieke tweede
missive aan de aandacht heeft onttrokken, door een even willekeurige als
ongeoorloofde onderstreeping zooveel mogelijk in het oog te doen vallen... Hij heeft
in dezen tijd anderen niet bedrogen dan nadat hij zichzelven had misleid; en juist
toen hij de ergste onwaarheden heeft staande gehouden, is hij, naar wij meenen,
waarschijnlijk het minst de leugenaar geweest, die hij schijnt.
(Dec. '27)

C. Het Ontslag
I
Na de conferentie was het woord aan het Gouvernement, in 't bijzonder aan den G.-G.
Duymaer van Twist, na ingewonnen advies van den Raad van Indië. Zoo scherp
stonden de beide lebaksche partijen tegenover elkander dat dit advies en de uitspraak
die de G.-G. erop zou baseeren, minder voor hen beteekende een raadgeving aan hun
adres dan wel de uitspraak van een scheidsgerecht. De ass.-resident Dekker handhaaft
zijn ‘beschuldiging’ en ‘verdenking’ maar is slechts bereid tot mededeeling van de
‘feiten’ en ‘bewijzen’ waarop zij steunen, wanneer de Regent en zijn dienstdoende
familie-aanhang tevoren door een preventieve inhechtenisneming onschadelijk zijn
gemaakt; bovendien stelt hij zijn ontslag in uitzicht wanneer zijn beleid in deze
aangelegenheid mocht worden afgekeurd. De resident Brest van Kempen laat het
aan deze kritiek niet ontbreken, stelt voor, de desbetreffende voorstellen van zijn
onderhoorige af te keuren door ze te negeeren en opdat het gouvernement zijn
besluiten kunne nemen met de kennis van zaken die hij, resident, het door de
eigenmachtige houding van zijn onderhoorige, niet kan verschaffen
‘van dien ambtenaar te vorderen, dat hij alsnog aan den Resident van
Bantam volle opening geve van al hetgeen hem terzake van de handelingen
van het Inlandsche Bestuur dier afdeeling mogt zijn ter oore gekomen ...’
Het gouvernement maakte zich niet schuldig aan overhaasting. Het werd voor
beide partijen: wachten; bijna gedurende de geheele maand Maart. Wat Dekker
betreft, hij was er in zijn ambtelijke carrière mee vertrouwd geraakt; en zelfs, mag
men aannemen, in zijn voor-ambtelijke: hoe dikwijls en hoe lang stelt hij Woutertje,
in wiens lotgevallen hij zooveel van zijn eigene vervlochten heeft, niet bloot aan
deze beproeving. Wachten is hem jarenlang als Oost-Indisch ambtenaar beschoren
geweest na zijn schorsing als kontroleur te Natal; wachten op zijn algeheele
rehabilitatie was zijn voorland, na-
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dat hij in ondergeschikter funkties weder tot den actieven dienst was toegelaten;
wachten op een reddende beschikking van den Minister van Koloniën Pahud was
het noolottig slot van zijn pas-geëindigden verloftijd, toen hij zijn financiën zoo
deerlijk in 't honderd had laten loopen.... Maar telkens, al was hij er niet zonder
kleerscheuren afgekomen, was hij erin geslaagd zijn hachje te redden; dank mede
zijn pogingen om den indruk te wekken, dat zijn geschiktheid voor den dienst niet
enkel steunde op zijn niet in twijfel getrokken bekwaamheden. - Ook nu blijft hij
niet met de handen in den schoot zitten; het draagt er den schijn van, omdat hij in
het beslissende Twintigste Hoofdstuk van zijn boek het zwijgen bewaart over zijn
tusschentijdsche activiteit ter verbetering van zijn kansen. Men kan er getuige van
zijn door de lectuur van het Vijftiende Hoofdstuk, waarin hij ten volle een twee
pagina druks langen brief aan den kontroleur citeert; daarin onderhoudt hij deze over
zijn laksche houding tegenover de door hem geconstateerde misbruiken, en wekt
hem op zijn eigen voorbeeld te volgen van kordaat maar bedaard optreden daartegen.
Totzoover is er niets bijzonders aan dit schrijven, behalve dit, dat de
Assistent-Resident een langen brief opstelt aan zijn onderhoorige, die dagelijks bij
hem in- en uitloopt en niet meent te kunnen volstaan met hem mondeling deelgenoot
te maken van deze gebruikelijke paedagogische wenken. Het meest opmerkelijke
eraan evenwel is de datum van dit dokument: 15 Maart, meer dan veertien dagen na
de intrede van den wachttijd en dus nadat Dekker reeds menigmaal - ook nog
gedurende de conferentie - op zijn slapheid heeft gewezen. En uit zijn brief aan den
G.-G. in ruste van twee jaar later blijkt, dat hij den kontroleur reeds den 5den Maart
een overeenkomstig, helaas verloren gegaan, schrijven op zijn dak heeft gestuurd....
‘Havelaar was excentiek’ mag men denken, nadat Multatuli het reeds herhaaldelijk
als verklaring van diens ongewoonheden heeft vermeld. Maar in dit geval blijkt
Douwes Dekker dan toch bijzonder veel op iemand van normale omzichtigheid te
hebben geleken. Datum, toon en inhoud van deze stukken wijzen erop, dat hij ze in
zijn verwachte verantwoording tegenover den G.-G. wilde gebruiken ter verdediging
van zijn ‘bedaard maar vurig aangekleefde principes’, zooals het in de derde missive
heet. De vurigheid had totdusver niets te wenschen overgelaten; de bezadigdheid
intusschen kon wel een argumenteel steuntje of een stichtend voorbeeld velen. *
Eindelijk dan toch, den 29sten Maart, ontving Dekker, via Brest van Kempen, de
gouvernementeele beslissing, die het derde stadium
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van het conflikt beëindigde. Het wachten mocht hem langdurig hebben geschenen,
het kon gelden als een aanwijzing, dat het resultaat niet zonder moeite was bereikt,
dat de opvattingen van zijn tegenpartij althans, zooal dan toch niet zonder slag of
stoot hadden gezegevierd en dat er in het gouvernementeele oordeel ook rekening
was gehouden met de zijne.... Men kent uit den ‘Havelaar’ het tooneeltje, waarin de
ontvangst van de kabinetsmissive wordt beschreven. Het zeer kleine gezelschap van
Europeanen te Rangkas-Betoeng, de kontroleur en de kommandant, zijn op
avondbezoek bij de familie Dekker.... ‘Daar komt de post aan’, riep Verbrugge. En
hierop volgt dan de kennismaking met de missive, die de beslissing van den
Gouverneur-Generaal inhield. In hoofdzaak een strenge afkeuring van Dekkers beleid,
zoowel wat zijn overijld optreden tegen den Regent betreft, waarin het vereischte
‘bezadigd overleg, beleid en voorzichtigheid’ worden gemist, als zijn gedrag tegenover
den Resident, aan wiens ‘billijk verlangen’ hij heeft geweigerd te voldoen ‘om volle
opening te geven van hetgeen (hem) omtrent de handeling van het Inlandsche Bestuur
te Lebak bekend was’.... De réprimande, mag men denken, was niet geheel onverdiend
en in elk geval niet geheel onverwacht. Zelfs mag dit, zooals wij ons voorstellen aan
te toonen, gelden van de gouvernementeele beschikkingen, die erop volgen. ‘Zulke
handelingen verdienen alle afkeuring en doen ligtelijk gelooven aan ongeschiktheid
voor het bekleeden eener betrekking bij het binnenlandsch bestuur.’ Van een ‘ontslag’,
waaromtrent Dekker voorwaardelijk gedreigd heeft in zijn beide laatste missives, is
geen sprake dan voorzoover hij ontheven wordt van zijn funkties te Lebak, waarop
de Resident reeds als wenschelijk had gewezen vanwege de koele verhouding, die
er tusschen Dekker en den Regent was ontstaan. ‘Uit aanmerking evenwel van de
gunstige rapporten vroeger omtrent U ontvangen, heb ik in het voorgevallene geen
reden willen vinden om U het uitzigt op een wederplaatsing bij het binnenlandsch
bestuur te benemen. Ik heb U daarom voorloopig belast met de waarneming der
betrekking van Assistent-Resident van Ngawie. Van Uwe verdere handelingen in
die betrekking zal het geheel afhangen, of UEdG. bij het binnenlandsch bestuur zal
kunnen geplaatst blijven’.
De kennismaking met de oordeelen en besluiten blijkt bij de bezoekers zeer sterke
aandoeningen te hebben opgewekt: de Kontroleur van Hemert (‘Verbrugge’) ‘had
tranen in de oogen, maar sprak niet’, de Kommandant Collard (‘Duclari’) ‘een zeer
beschaafd mensch, barstte in een wilden vloek uit: ‘G.........., ik heb hier in 't bestuur
schelmen en dieven gezien... ze zijn in eere heen-
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gegaan en men schrijft aan U zulk een brief!’.... En hoe heet Dekker zelf erop te
reageeren? De zachtzinnige kontroleur met zijn traan, de krijgshaftige kommandant
met zijn vloek: ze blijven in hun rol. En welbeschouwd ook de overgeplaatste
Assistent-Resident zelf: ‘Havelaar was excentriek’, handelde dikwijls geheel anders
dan waarop men verdacht was. Havelaar zegt ‘gelaten’: ‘We gaan van hier, beste
Tine’; en zijn bezoekers tracht hij zijn eigen kalmte te doen deelen door de
verzekering: ‘'t Is niets’.... Het gelukt hem nauwelijks blijkens de geagiteerde
uitroepen ter begeleiding van zijn daaropvolgende breedvoerige ophelderingen,
waarom de overplaatsing voor hem onaannemelijk is. - Deze bewijsvoering, hoe
zonderling zij in verschillende opzichten mag zijn, heeft bij mijn weten totdusver
niet de aandacht getrokken, die zij verdient; temeer, omdat Dekker haar nimmer als
‘roman’ heeft willen beoordeeld zien, maar haar steeds als werkelijkheid heeft
gehandhaafd en haar, wat haar belangrijkste onderdeelen betreft, in 't openbaar aldus in zijn gepubliceerden ‘Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste’ van twee
jaar later, voor zijn rekening is blijven nemen.
*
‘Het is niets’, zei Havelaar, ‘de Gouverneur-Generaal is een eerlijk man....
Hij moet bedrogen zijn; hoewel hij zich had kunnen hoeden voor dat bedrog
door mij eerst te hooren.1) Maar ik zal tot hem gaan en hem aantoonen,
hoe hier de zaken staan.... hij zal regt doen, ik ben er zeker van.’
- ‘Maar als gij naar Ngawi gaat....’
- ‘Juist, ik weet dit....’
Dekker is dus van plan de veroordeeling van zijn beleid niet over zijn kant te laten
gaan. Hij zal Duymaer van Twist in persoon over de kwestie gaan onderhouden: ‘hij
moet bedrogen zijn’.... Herleest men nu evenwel de kabinetsmissive, dan merkt men,
dat de weerspannige Assistent-Resident daarin enkel en alleen berispt wordt op grond
van de beide feiten, herhaaldelijk en nadrukkelijk door hemzelf in zijn missives onder
de aandacht zijner superieuren gebracht; een te haastig en zonder medeweten van
zijn chef lastig vallen van den Regent en de weigering om den Resident, die daar
recht op had, mededeeling te doen van de feiten, waarop zijn beschuldigingen en
verdenkingen steunden.... En wat beteekent de tegenwerping: ‘Maar, als ge naar
Ngawi gaat’?, die door den gebruikelijkerwijs interrumpeerenden Havelaar wordt
onderschreven met een: ‘Juist, ik weet dit’? Jammer, dat hij den bezoeker niet laat
uitspreken en zoodoende den lezer - schrijver dezes althans - belet

1) In den vierden, voor 't eerst door Multatuli zelf bezorgden druk van den ‘Havelaar’
volgt hierop de tusschenvoeging: ‘Hij is verstrikt in 't net der Buitenzorgsche
Ambtenarij. Wij kennen dat.’
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het ook te weten. De tegenwerping beteekent misschien: ‘als ge naar Ngawi gaat’,
zal er van ‘recht doen te Lebak wel niet veel komen’; maar als Dekker volledig had
medegedeeld, ‘hoe de zaken stonden’ te Lebak, de namen en feiten der klagers had
genoemd, dan had de procedure toch ook zonder hem voortgezet kunnen worden,
zou men zeggen.
Intusschen schijnt de tegenwerping veeleer verband te houden met wat er volgt:
- ‘Maar als ge naar Ngawi gaat....’
- ‘Juist, ik weet dit. Te Ngawi is de Regent verwant aan het Djokjasche
hof: ik ken Ngawi. Ik was te Baglen, twee jaren lang, ik zou te Ngawi
hetzelfde moeten doen, wat ik hier gedaan heb: dat is nutteloos heen en
weer reizen.’1)
Havelaar schijnt te willen zeggen: ‘Wat ge wilt zeggen omtrent Ngawi is “juist”
en “ik weet dit (ook)”; en daarna te laten volgen, wat hij van Ngawi wist. Maar er
wordt door niets waarschijnlijk gemaakt, dat de enkele bijzonderheden, die volgen,
ook een der bezoekers bekend waren; het heeft er veel meer van, dat Dekker hen
daaromtrent inlicht.... Hoe het zij, het verband tusschen de tegenwerping en wat
voorafgaat en volgt, is zeer onduidelijk; duidelijk is enkel, dat zij Havelaar
gelegenheid biedt om te gaan toelichten, waarom hij niet verkiest naar Ngawi te
vertrekken. En deze toelichting - waarvan men in de eerste plaats mocht verwachten,
dat zij, wegens het buitengewone gewicht van dit besluit, overtuigend zou zijn - is
op hare beurt de onduidelijkheid zelve. Het is meer een raadsel dan een verklaring.
Wij hopen hier de juiste oplossing te geven: ik weet, dat te Ngawi de toestand
ongeveer zóó is als hier te Lebak en ik wanhoop eraan daar verbetering in te brengen,
temeer daar de schuldige Regent door zijn verwantschap met het Djokjasche hof,
machtige protectie geniet.... Mochten wij goed hebben geraden, dan schijnt de
aanmerking niet te onpas, dat het acht à tien jaar geleden was sedert Dekker te
Poerworedjo als kommies fungeerde; en dat het in elk geval toch wel het stroogeld
der verhuizing loonde om zich in persoon van den actueelen toestand te gaan
overtuigen, liever dan op oude berichten afgaande de betrekking te weigeren en zich
aldus uit den dienst terug te trekken.1) Bovendien woonde Dekker destijds wel wat
veraf om de omstandigheden te leeren kennen van Ngawi, “dat in de buurt is”, naar
hij beweert, maar op de kaart althans driemaal verder van Poerworedjo verwijderd,
dan Rangkas-Betoeng van Buitenzorg.

1) In den vierden druk is deze zin aldus gewijzigd: ‘Ik ken Ngawi, want ik was twee jaar
lang in de Baglen, dat in de buurt is. Ik zou te Ngawi hetzelfde moeten doen, wat ik
hier gedaan heb... dat zou nutteloos heen en weer reizen zijn.’
1) In den vierden druk is deze zin aldus gewijzigd: ‘Ik ken Ngawi, want ik was twee jaar lang
in de Baglen, dat in de buurt is. Ik zou te Ngawi hetzelfde moeten doen, wat ik hier gedaan
heb... dat zou nutteloos heen en weer reizen zijn.’
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Dekker heeft evenwel voor elk gat een spijker en voor elke tegenwerping zooal geen
weerlegging dan toch een uitvlucht: de bewering omtrent zijn voorafgaande kennis
van Lebak grondt hij o.a. op zijn vroegere zwerftochten (van enkele dagen) in de
Preanger-Regentschappen, die grenzen aan Bantam, en die omtrent Ngawi op zijn
verblijf in de Baglen, dat er door Djokjokarta en Soerakarta van gescheiden is, “daar
men in nabijliggende provincie altijd beter van den stand van zaken onderricht wordt,
dan op de plaats zelf”...1) Hij heeft gelukkig overtuigender argumenten.
“Bovendien is het mij onmogelijk dienst te doen op de proef, alsof ik mij
slecht gedragen had”....
Wanneer Dekker zich bij de motiveering zijner weigering om de nieuwe betrekking
te aanvaarden, bepaald had tot deze even juiste als duidelijke reden alleen, dan zou
zijn pleidooi meer vertrouwen verdienen dan nu hij er een pagina even gezochte als
ongegronde argumenten aan toevoegt; minder ware in dit geval meer geweest.
“... en eindelijk, ik zie in, dat ik, om een einde te maken aan al dat bedrog,
geen ambtenaar moet wezen. Als ambtenaar staan er tusschen de Regeering
en mij te veel personen, die belang hebben bij het loochenen der ellende
van de bevolking”.
Dit is een opmerking, passend in den mond van den Multatuli van '59, maar niet in
dien van den Assistent-Resident Dekker, die na zijn ontslag nog bijna vier jaar zou
wachten met iets van zich te doen hooren en die daartoe eerst te brengen zou zijn
door de uiterste ellende, waarin hij zelf en de zijnen verkeerden.
“Er zijn nog meer redenen, die mij beletten naar Ngawi te Dgaan. Die
plaats was niet vakant, ze is voor mij open gemaakt, zie!”
En hij toonde in de “Javasche Courant”, die met de post was aangekomen,
dat inderdaad, bij hetzelfde besluit der Regeering, waarbij hem het bestuur
van Ngawi werd opgedragen, de Assistent-Resident van die plaats naar
eene andere afdeeling verplaatst werd, die vakant was.’
De geheele bewering bevat geen spoor van bewijs, noch zelfs van waarschijnlijkheid.
Om ons te overtuigen van de vijandige of onvriendelijke bedoelingen der Regeering
tegenover Havelaar, om ons voor 't minste gunstig te stemmen ten opzichte zijner
bewering, dat zij juist Ngawi voor Havelaar had uitgekozen om de ‘proef’ voor hem
te bemoeilijken, zou Dekker, ten eerste, met stelliger bewijzen of althans duidelijker
aanwijzingen voor den dag moeten komen, dat de toestand aldaar inderdaad was zóó,
als hij in dit zonderlinge pleidooi waagt te insinueeren; zou hij, ten tweede, hebben
moeten aan-

1) Van Sandick in zijn ‘Leed en lief in Bantam’ noemt de toestand te Ngawi ‘in alle opzichten
beter’ dan die te Lebak.
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toonen of waarschijnlijk maken, dat de toestand in de andere afdeeling minder
ongunstig was, dan te Ngawi; maar hij neemt zelfs niet de moeite haar te noemen;
en zou hij, ten laatste, hebben moeten bewijzen, dat de Regeering zelve met een en
ander op de hoogte was; maar wat hij uitenterna daaromtrent beweert in de tekst en
de noten van den ‘Havelaar’ is juist hare onwetendheid, bestendigd door de lectuur
van onjuiste, flatteerende rapporten.... Maar Havelaar heeft gelukkig nog andere
pijlen op zijn boog:
- ‘Weet ge, waarom ik juist naar Ngawi moet, en niet naar de vakante
afdeeling? Dat zal ik U zeggen. De Resident van Madioen, waaronder
Ngawi behoort, is de schoonbroeder van den vorigen Resident van Bantam.
Ik heb gezegd, dat hier altijd zoo schandelijk is huisgehouden, dat de
Regent vroeger zulke slechte voorbeelden had gehad....’
Het is Multatuli, die hier cursiveert; en volkomen terecht, want het argument, dat
hij aan deze familiebetrekking ontleent, is in hooge mate opmerkenswaardig; zóó
zelfs, dat wij ook zonder dit nadrukkelijke beroep op onze aandacht ‘onze oogen niet
gelooven’. De Regent van Lebak heeft, naar Havelaar beweert, vroeger in sommige
residenten zulke slechte voorbeelden gehad; èèn daarvan heet te zijn geweest: de
voorganger van den actueelen functionaris Brest van Kempen. Welnu, de toekomstige
chef van Dekker, de Resident van Madioen, onder wien hij als Assistent-Resident
van Ngawi zou komen te staan, is van dezen oud-resident van Bantam de
schoonbroeder! Zit de aanleg om verkeerde praktijken door de vingers te zien, of
het pogen de bestrijding ervan te verijdelen; zit de taktiek van schuldige Regenten
te beschermen niet in de familie? Hij zit, volgens Havelaar, zelfs in de aangetrouwde
familie! De tegenwoordige Resident van Madioen is gehuwd met of weduwnaar
eener zuster van den vorigen Resident van Bantam - van wiens ons wordt te verstaan
gegeven, dat hij de misbruiken aldaar niet tegenging, ze niet bracht onder de aandacht
der Regeering en omtrent wiens nalatigheid zij, grondig onkundig van de Lebaksche
aangelegenheden, naar Dekker beweert, hoogstwaarschijnlijk nimmer is ingelicht ontbreekt er nog iets aan de duidelijkheid, dat het Gouvernement juist dezen
Madioenschen Resident heeft uitgekozen om Dekker tegen te werken bij zijn
toekomstigen strijd tegen den Regent te Ngawi, van wien hij alvast de ‘verwantschap’
(ook schoonbroederlijk?) ‘aan het Djokjasche hof’ kent?
‘Ah!’, riepen Verbrugge en Duclari tegelijk. Zij begrepen, waarom
Havelaar juist naar Ngawi verplaatst werd, om te dienen op de proef, of
hij zich misschien beteren zoude.’
De bolleboozen! Men moet aarzelen aan wien de kroon der scherp-

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

308
zinnigheid uit te reiken: aan Havelaar, die den hem gestelden val in alle richtingen
doorziet, of aan welken van zijn beide toehoorders, die er ‘tegelijk’ achter kwamen,
waarom hij juist naar Ngawi moest. Na dezen heksluiter van de redenen der Regeering
om hem daarheen te zenden, volgt nu nog zijnerzijds een motief om er vandaan te
blijven, dat de deur dicht doet:
‘En om nog eene reden kan ik niet daarheen gaan’, zeide hij. ‘De
tegenwoordige Gouverneur-Generaal zal spoedig aftreden: - Zijn opvolger
ken ik niet en weet niet, wat van hem te wachten valt.1) Om dus nog tijdig
iets te verrigten voor dat arme volk, moet ik den tegenwoordigen
Gouverneur-Generaal spreken vóór zijn vertrek, en als ik naar Ngawi ging,
ware dat onmogelijk’....
Er is om dit slotargument op zijn juiste waarde te schatten, naar het ons voorkomt,
niet in de eerste plaats psychologisch inzicht, maar geographische kennis noodig.
Dekker, als nieuwbenoemd Assistent-Resident, moest zich naar Ngawi begeven, hij
vindt dit, of geeft voor dit te vinden, een onoverkomelijk beletsel om den
Gouverneur-Generaal te Buitenzorg te ontmoeten, die spoedig zal repatrieeren: zijn
opvolger is reeds onderweg. Wat zulk een ontmoeting belemmeren, of verhinderen
kon, wordt niet toegelicht: den lateren lezer van den ‘Havelaar’ wordt in dit opzicht
hetzelfde inzicht toegekend, als den actueelen hoorders, die zonder op- of aanmerking
Dekkers laatstvermeld motief accepteeren. Hij laat ons onder den indruk, dat er
onoverkomelijke moeilijkheden zich stellen op zijn weg van angkas-Betoeng naar
Ngawi, die den landvoogd te Buitenzorg onbereikbaar voor hem maken. Welke dan
toch? vraagt men zich af. Ambtelijke? Maar het is niet in te zien, waarom Duymaer
van Twist den nieuwen functionnaris van Ngawi een onderhoud zou hebben
geweigerd. Plaatselijke misschien? Lag Buitenzorg zoo ver uit de buurt van Lebak?
Hoogstens een paar dagen. Was zijn vertrek naar Ngawi zoo urgent, dat dit tijdverlies
als een inbreuk op de eischen van den ambtelijken dienst zou worden gewraakt?
Maar de kabinetsmissive door Dekker vermeld, maakt volstrekt geen melding van
een vereischten datum van aankomst te Ngawi, noch van een gevorderden tijd van
vertrek van Rangkas-Betoeng; en uit zichzelf is Dekker aldaar nog een halve maand
blijven vertoeven. Ten overvloede: wanneer de nieuw benoemde functionnaris zich
naar zijn standplaats begaf, moest hij langs den grooten postweg, via Serang, over
Batavia reizen; misschien zelfs - onze kennis schiet hier tekort - over Bui-

1) In Dekkers manuscript staat: ‘Zijn opvolger kan ik en weet, dat er niets van hem te
wachten valt’. (De verandering is door Van Lennep aangebracht.) Deze opvolger was
de heer Pahud, de afgetreden Minister van Koloniën, aan wien Dekker, na door dezen
uit den brand te zijn geholpen, vrijwillig zijn belofte van ambtelijke oppassendheid
had afgelegd.
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tenzorg, kwam in elk geval vlak in de buurt. Waarom was het dan ‘onmogelijk’ den
Gouverneur-Generaal ‘te spreken vóór zijn vertrek’, als hij nu naar Ngawi ging? De
mogelijkheid, zou men zeggen, ware veel geringer geweest, wanneer men hem, na
de officieele schrobbeering te Lebak had laten blijven.... Niet in den ‘Havelaar’, maar
in den voorafgaanden ‘Brief’, geeft Dekker iets als een toelichting:
‘Mijn overplaatsing naar Ngawi kon ik echter niet aannemen. Ik wist
niet, hoe ik daar te handelen had, anders dienen, dan te Lebak, konde of
wilde ik niet!
Bovendien zag ik, dat ik Uwe Exc. als ambtenaar niet kon naderen’.
Dus toch ambtelijke bezwaren; maar welke dan? In een overeenkomstig geval, als
geschorste ambtenaar, was hij vroeger, na de strubbelingen te Natal en te Padang,
ter bepleiting van zijn officieel veroordeelde houding, den toenmaligen landvoogd
Rochussen, toch wel ‘genaderd’.1)
Ten slotte is het moeilijk in te zien, waarom Dekker zijn kans om ‘gehoord’ te
worden, zou vergroot hebben door niet langer ‘ambtenaar’ te zijn: men zou zeggen,
dat hij enkel als zoodanig daarop eenige kans had. In welke intriges verstrikt, door
welke adviezen misleid, door welke tegeningenomenheid verblind hij zich het
Gouvernement te zijnen opzichte verkoos te denken, men kan zich moeilijk
voorstellen, dat hij als oudgediende niet heeft ingezien, hoe hij in elk geval de grootste
zekerheid van door den G.-G. gehoord, de minst ongunstige kans om door hem
verhoord te worden had, wanneer hij als overgeplaatst, dus funktionneerend en niet
als ontslagen, vrijwillig weggeloopen ambtenaar bij hem aanklopte; dat hij in 't belang
van zichzelf zoowel als van de verdrukte bevolking op de minste ontstemming mocht
rekenen, wanneer hij bij den hoogsten ambtenaar, den verkeerden geest der
ambtenaren bestrijdend, zelf nog deel uitmaakte van het corps, inplaats van er buiten
te staan; als vriend en ambtsbroeder en niet als buitenstaander en vijand; en tegenover
den almachtigen landvoogd als zich verongelijkt voelend ondergeschikte, die zich
naar zijn bevelen had gevoegd, inplaats van als weerspannig partikulier, die zich aan
zijn autoriteit had onttrokken.... Intusschen, ‘Havelaar was excentriek’ en zelfs zijn
gehoor schijnt het onder zijn aanstekelijk voorbeeld te zijn geworden: het gaat voort
door zwijgen zijn instemming te betuigen. En Dekker besluit dit geheele zonderlinge
pleidooi met deze ten minste logische konklusie; het is dit bekende rekwest aan den
Gouverneur-Generaal:

1) Hij maakt er melding van in zijn brieven aan zijn verloofde (1845). Zie ook de Bruyn Prince,
t.a.p. pag. 81.
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... ‘Ik had de eer te ontvangen Uwer Excellentie's kabinetsmissive van
23 dezer, No. 54.
Ik zie mij genoodzaakt, in antwoord op dat stuk, Uwe Excellentie te
verzoeken mij te verleenen een eervol ontslag uit 's Lands dienst.’
En, eind goed al goed: ook hierbij ontbreekt de gebruikelijke toejuiching van
Havelaars faits et gestes niet. Maar het is ditmaal ten minste enkel zijn eigene:
Multatuli vindt dit ‘een voorbeeld van welsprekendheid’.

II
Wat was er ondertusschen in werkelijkheid te Buitenzorg voorgevallen, in dit broeinest
van politiek gekonkel volgens Multatuli; daar waar men den ‘eerlijken’ landvoogd
om den tuin leidde, teneinde de positie van Havelaar te ondermijnen? Welke blijken
volgens de officieele stukken de overwegingen te zijn geweest, die tot de in de
kabinetsmissive vermelde besluiten hebben geleid?.... Havelaar had zich niet vergist
in den Gouverneur-Generaal voorzoover hij rekende op diens rechtvaardigheid en
zelfs welwillendheid; de laatste intusschen was natuurlijk in hare uitingen beperkt
door wat de eerste van den ambtenaar eischte. Hij bedroog zich bovendien met zijn
veronderstelling, dat er van den kant der adviseurs, de leden van den Raad van Indië,
bedrog in het spel moest zijn geweest om hem in 't ongelijk te stellen. Het geheele
conflikt, voor hemzelf eenigszins ingewikkeld geworden door de diplomatieke
elementen, die hij erin vervlocht, door zijn verzwijging van het zooveel verklarende
‘vermoeden der weduwe’, dat hem plotseling op een voor oningewijden
onverklaarbare wijze van taktiek had doen veranderen en hem had gedreven tot zijn
voor hen even bevreemdende als onaannemelijke voorstellen en beslissingen - het
was voor de ‘ambtenarij’ te Buitenzorg zeer eenvoudig gebleven en nauwelijks
vatbaar voor verschil van uitleg en uitspraak. Had hij, beoordeeld naar zijn eigen
mededeelingen, als Assistent-Resident de vereischte takt getoond tegenover den
Regent en de verschuldigde discipline betracht tegenover den Resident? Moest deze
Raad zich aansluiten bij zijn opvattingen daaromtrent, of bij die van zijn chef, de
Resident Brest van Kempen? .... De Raad, in zijn ‘Consideratiën en Advys’ van den
11den Maart - hierbij tevens blijk gevend van zijn hoogambtelijk karakter door het
nog in zwang zijnde gebruik van twee ontkenningen te gebruiken waar hij met één
bevestiging toe kon - hij ‘vond geen gronden om niet te deelen’ de overtuiging van
den Resident, of ‘diens handelingen niet goed te keuren’; hij gispte op zijn beurt al
wat deze in zijn dienstbrief van den 29sten Februari op de hande-
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lingen van zijn weerspannigen onderhoorige had aan te merken; en kwam tot de
konklusie:
‘dat E. Douwes Dekker, thans Assistent-Resident van Lebak, die voor het
binnenlandsch bestuur niet werd opgeleid, evenzeer mist de bezadigdheid,
het beleid en de voorzigtigheid, als het gevoel van ondergeschiktheid,
welke vereischt worden in een ambtenaar om... hooger toezigt te voeren
over de van regeeringswege aangestelde hoofden;’
De Raad overwoog verder, dat ‘de edele aandrift om misbruik van gezag en
knevelarij .... aan het ligt te brengen, dit gemis aan geschiktheid, dit gebrek aan
onderwerping aan de bevelen van het over hem gesteld hoofd van gewestelijk bestuur,
niet kan vergoeden’, en dat ‘men niet mag dulden, dat het gezag van de hoofden van
inlandsch en gewestelijk bestuur door het eigenzinnig opvolgen van dusdanige, zelfs
edele aandrift, worde in gevaar gebragt ten nadeele van het algemeen.’ De Raad
‘advyseert mitsdien’ om ‘E. Douwes Dekker, Assistent-Resident van Lebak in de
residentie Bantam, als ongeschikt voor die betrekking van derzelver verdere vervulling
eervol te ontheffen’. Voorts:
‘Aan den Resident van Bantam mede te deelen, dat vermits zijn
voorstellen van 29 Februari 1856 dientengevolge niet meer aangenomen
kunnen worden, nadere voorstellen van hem worden tegemoet gezien.’
De Raad maakt dus een schoone lei: Dekker heeft getoond ongeschikt te zijn voor
een post ‘bij het binnenlandsch bestuur’; hiermede zou hij dan zijn gekomen in de
positie van ‘afgelost’ te worden, en - waarschijnlijk - vroeger of later een post
aangewezen te krijgen in een andere afdeeling van koloniaal bestuur, zooals hij er
niet lang tevoren een te Menado heeft bekleed. En de Resident wordt uitgenoodigd,
aan de gewijzigde omstandigheden aangepaste nieuwe voorstellen in te dienen. (Over
zijn voorstel, om den Assistent-Resident de ‘feiten en bewijzen’ van ‘machtsmisbruik
en knevelarij’ aan hem te doen mededeelen, wordt gezwegen.)
Getuigt dit stuk - dat zich in 't algemeen bij de inzichten van den Resident aansluit
- in geen opzicht; van kwaden wil of lust tot misleiding, de beschikking, die de G.-G.
erop baseert, geeft duidelijk blijk van groote tegemoetkomendheid. Met den Raad
verklaart hij in een onderschrift het eens te zijn, dat het, zooals de Resident reeds
deed opmerken, wenschelijk is Dekker als Assistent-Resident van Lebak niet te
handhaven: diens verhouding tot den ouden Regent is reeds te weinig ‘broederlijk’
geworden, dan dat er op de onmisbare vriendschappelijke samenwerking te rekenen
valt. Intusschen verklaart hij van meening te zijn, dat men Dekker, gezien zijn goede
bedoelingen en de gunstige rapporten, die men in 't algemeen over
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hem heeft uitgebracht, het vooruitzicht op zijn handhaving als lid van het
binnenlandsch bestuur niet al te dadelijk moet ontnemen, maar hem liever na een
ernstige terechtwijzing en waarschuwing nog een kans moet gunnen. Voorloopig
wordt hij dus belast met de waarneming der Assistent-Residentie Ngawie. (Men ziet,
dat deze overplaatsing, wel verre van een getuigenis van intrigeerende tegenwerking
te zijn, niet door de ‘ambtenarij’ te Buitenzorg, maar door den welwillenden
landvoogd voor Dekker werd gekozen.) Maar tevens luidde de beschikking, dat de
Resident van Madioen van het gebeurde te Lebak in kennis moest worden gesteld,
aangemaand om ‘de handelingen van den ambtenaar Douwes Dekker nauwkeurig
gade te slaan, en na verloop van zes maanden of vroeger, indien hij daartoe termen
mocht vinden, omtrent genoemden ambtenaar te rapporteeren’.
Zoo werd dan ook, gelijk wij zagen, de kabinetsmissive in hoofdtrekken gesteld,
die Havelaar en zijn bezoekers uit hun voegen heet te brengen. Het wordt hem niet,
zooals hij in den ‘Brief’ van twee jaar later beweert, ‘als een hooge gunst voorgesteld,
dat (hij) langer het Gouvernement mocht dienen;’ maar wel mocht het gelden als een
hooge gunst van den G.-G., dat hij vooralsnog als ambtenaar werd gehandhaafd bij
het binnenlandsch bestuur, waarvoor hij, zooals de Raad in herinnering bracht, ‘niet
was opgeleid’ en waarvan hij de steeds zoo nadrukkelijk onderstreepte eischen van
‘bezadigd overleg, beleid en voorzichtigheid’ zeker niet van nature bezat. Een
dergelijke funktie bracht hem in onmiddellijke aanraking met de hoogere en lagere
Hoofden, die hij met behulp van den kontroleur had te leiden en op wie hij als ‘oudere
broeder’ een omzichtig toezicht had uit te oefenen. Het waren van alle
gouvernementeele funkties over 't algemeen de best betaalde en de meest invloedrijke,
die uitzicht boden op de hoogste koloniale betrekkingen. En mochten die van het
arme Bantam berucht zijn als de minst aantrekkelijke van deze betere soort, het
Assistent-Residentschap van Ngawie, tot Midden-Java behoorend, gold als ‘in alle
opzichten beter’, dan het slecht befaamde (en volgens hem zelfs zeer gevaarlijke)
baantje, waarvan hij nu ontslagen werd.
*
En hoe stond het met de meeningen en bedoelingen van Dekker zelven? Het moge
veeleischend en zelfs onbescheiden lijken na kennismaking met zoovele ervan nog
naar meerdere te verlangen - men zou gaarne de overmaat van ongeloofwaardig
geblekene geven voor een enkele onvoorwaardelijk betrouwbare. Van het oogenblik
af, dat de vrees voor vergiftiging zijn ambtelijk beleid is gaan beheerschen,
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zijn de verklaringen van zijn motieven onjuist, of voor 't minst betwijfelbaar gebleken;
en nadat hij van Dr. Bensen de verzekering van de ongegrondheid zijner vrees heeft
ontvangen, zijn ze het gebleven. De door ons besproken ophelderingen betreffende
zijn weigering om het hem aangewezen ambt te gaan vervullen, zijn klaarblijkelijk,
voor het meerendeel althans, voorwendsels en uitvluchten, niet door hem aan zijn
beide bezoekers gedebiteerd, maar naderhand door hem bedacht en vier jaar later
voor de lezers van zijn boek opgediend. Zijn werkelijke motieven komt men uit zijn
officieele missives en zijn gefantaseerde discoursen niet, althans zeker niet dan
onvolledig en onzuiver, te weten. Zij zijn geschreven met de bedoeling om door de
sensationeele voorstelling eener werkelijkheid, waarvan het beeld zich voor hemzelven
waarschijnlijk in verloop van tijd meet en meer vervormde en verflauwde, den indruk
te wekken of te versterken van zijn helfhaftige plichtsbetrachting en van de
schuldigheid en de verachtelijkheid der door hem aangevallenen, wier kring
voortdurend wordt aangevuld met degenen, tot wie hij zich tevergeefs om volledige
voldoening zijner stijgende eischen en aanspraken heeft gewend.... Welk een
verrassing, welk een troost bijna is het een getuigenis te vinden omtrent zijn
werkelijke, onvermomde inzichten gedurende deze veelbewogen dagen te Lebak en
dan nog wel op het critische tijdstip, den dag waarschijnlijk na de beslissende
conferentie op den 26sten Februari '56. Deze tot dusver bij ons weten over 't hoofd
geziene getuigenis is weinig omvattend weliswaar, maar volkomen betrouwbaar,
omdat hij haar niet voor kennisneming door anderen, maar enkel pro memorie voor
zichzelf heeft neergeschreven. Men treft het kostbare dokument aan in het boekje
van Pastoor Jonckbloet1), die het enkele jaren na Multatuli's overlijden in het
verwaarloosde archief te Rangkas-Betoeng vond. Het is een korte opmerking door
Dekker geschreven als kantteekening bij een door den Assistent-Resident van Lebak
ontvangen aanschrijving van den Resident omtrent de aanwerving van inlandsche
soldaten, waarbij geen andere dan geoorloofde middelen mogen gebezigd worden.
Deze is gedagteekend den 26sten Februari 1856, dus blijkbaar tegelijk met Brest van
Kempens korte missive omtrent zijn dien dag mondeling kenbaar gemaakte
beschikkingen, den zelfden avond aan Dekker toegezonden. ‘Met grimmige hand’
vermeldt Jonckbloet, ‘(Multatuli's hand is zeer welsprekend)’ - een bijzonderheid,
ook door de uitgeefster der Brieven, zijn tweede vrouw, geconstateerd - schreef hij
in genoemde nota o.a. het volgende:

1) G. Jonckbloet. Multatuli, pag. 52.
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‘Voorloopig gedeponeerd in de meening, dat ik niet zeer lang deze
afdeeling zal besturen en dus de mededeeling aan den Regent uitgesteld
tot een opvolger op zich zal durven nemen den Regent ten dezen voor te
schrijven, wat “geoorloofde middelen” zijn.
Ingeval mijne overplaatsing of aflossing niet spoedig plaats vindt, de vraag
rigten tot den Resident van Bantam’....
Dit weten we dus met zekerheid: dat hij na het onderhoud met den Resident erop
gerekend heeft zijn betrekking te Lebak te verliezen. Hij vermoedt dat het conflikt
zal eindigen met een ‘overplaatsing’ of een ‘aflossing’; met dit laatste woord is
blijkbaar bedoeld een ambtelijke toestand als die, waarin hij na zijn ontslag als
kontroleur te Natal jarenlang heeft verkeerd: een periode van nietaktieven dienst met
of zonder wachtgeld; van ‘ontslag’ is geen sprake. En toch ziet men hem reeds in
zijn voorafgaande missive manoeuvreeren met dit vooruitzicht van het uiterste en
ergste; en tegelijkertijd dat hij zijn geheel andere meening voor zichzelf heeft
neergeschreven, stelt hij het den Gouverneur-Generaal voor, alsof er geen andere
mogelijkheid is opengelaten dan zijn ontslag te vragen wanneer hij tegenover den
Resident in het ongelijk wordt gesteld en wanneer hem geweigerd zou worden door
Duymaer van Twist te worden gehoord .... Hij ontvangt nu het voordeeligste van
datgene waarop hij blijkt te hebben gerekend: de ‘overplaatsing’, naast de redenen
van afkeuring zijner ambtelijke gedragingen te Lebak weliswaar, die hem na zijn
onderhoud met den Resident zeker niet bovenmatig kunnen hebben bevreemd. En
niettemin heet het in zijn ‘Havelaar’, dat het op grond juist van deze kabinetsmissive
is, dat hij tot dat uiterste en ergste gedwongen is over te gaan waaraan hij na de
conferentie zelfs niet heeft gedacht. Het is duidelijk, dat hij zijn lezers niet de geheele
waarheid meedeelt, te duidelijker nog, omdat de redenen, die hij opgeeft voor zijn
besluit tot dit ergste en uiterste in 't algemeen niet beter dan uitvluchten blijken.
*
Douwes Dekker heeft na de ontvangst van de kabinetsmissive en het opstellen, dien
zelfden avond van den 29sten Maart, van zijn ontslagaanvraag, in een andere
stemming verkeerd dan de onwaarschijnlijke, die hij voorgeeft. Hij heeft zich, mag
men aannemen, bevonden in een gemoedstoestand, overeenkomstig aan die, welke
hem zijn missive van den 24sten en den 26sten Februari in de pen heeft gegeven.
Hem kenmerkt dezelfde koortsachtige aktiviteit, waarvan in 't bijzonder zijn lange,
heftige, in den nacht van 25 op 26 Februari, aan den Resident gerichte getuigt: dezen
zelfden avond nog van den 29sten Maart wordt de Vragenlijst aan den Kontroleur
opgesteld
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(en tevens beantwoord).... En deze overhaaste bedrijvigheid zou haar drijfveer vinden
in het besluit van zijn ‘overplaatsing’, de voor hem voordeeligste oplossing van het
conflikt, waarnaast hij, vlak na de beslissende conferentie, enkel de voor hem veel
nadeeliger ‘aflossing’ als waarschijnlijke vorm van bestraffing heeft verondersteld?
Het kan hem niet ontgaan zijn, dat er van wat hem het onaangenaamst is gebleken,
van den eisch, hem door den Resident gesteld, om dezen de feiten en bewijzen mee
te deelen, waarop zijn beschuldigingen en zijn verdenkingen steunden en waaraan
hij het recht tot zijn zoo gewaagde voorstellen voorgaf te ontleenen, - dat er wel
afkeurend wordt gewaagd van zijn pertinente weigering om aan dezen eisch te
voldoen, maar dat deze in het ontvangen regeeringsdokument niet herhaald wordt.
De traan van Verbrugge, naar aanleiding zijns excentrieken maar barmhartigen
meesters, mag ad rem zijn geweest, de ‘wilde vloek’ van den krijgsman klonk hier
te onpas; veel beter paste bij de situatie de ‘gelatenheid’ van Havelaar. En wij zouden
geneigd zijn eraan te gelooven, indien wij mochten aannemen, dat de post hem enkel
deze, volgens zijn eigen verwachtingen zoo betrekkelijk goedgunstige, beschikking
had gebracht.
De waarheid is, dat de post dien 29sten Maart 's avonds hem vrij wat rijkelijker
heeft bedacht dan hij het in den ‘Havelaar’ doet voorkomen. Het blijkt om te beginnen
reeds uit de werkelijke bewoordingen van de ontslagaanvraag. Deze is iets minder
kort dan die, waarvan hij tegenover den lezer de welsprekendheid prijst. De werkelijke
bewoordingen, waarmede hij van het Gouvernement zijn afscheid vraagt, luiden:
‘Ik heb de eer gehad te ontvangen het besluit van Uwe Excellentie d.d.
23 dezer, vergezeld van Uwer Excellentie's kabinetsmissive van dien datum
No. 54.
In antwoord op die beide stukken zie ik mij genoodzaakt Uwe Excellentie
te verzoeken mij te verleenen een eervol ontslag uit 's lands dienst’.
Dekker heeft dus nog een tweede, op het conflikt betrekking hebbend dokument
ontvangen naast de gewraakte kabinetsmissive. Het is intusschen hoogstwaarschijnlijk
niet ‘het Besluit’ zelf geweest1), maar een zeer kort ‘Extract’ daarvan, enkel behelzend
twee van de vijf konklusies, waarmee na vermelding der overwegingen die tot den
inhoud der kabinetsmissive hebben geleid, het Besluit zelf eindigt; de twee
voornaamste, de eerste en de derde, die rechtstreeks tot

1) Het is zeer onwaarschijnlijk, dat de Assistent-Resident van Lebak het Besluit zelf heeft
ontvangen, omdat Pastoor Jonckbloet enkel het ‘Extract’ ervan in het archief te
Rangkas-Betoeng heeft gevonden. Was het Besluit aan Dekker toegezonden, dan was er
overigens geen reden om de in het Extract genoemde, Dekker rechtstreeks betreffende,
beslissingen daaraan toe te voegen. Beide, Besluit en Extract daarvan, vindt men bij de Bruyn
Prince.
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den Assistent-Resident van Lebak worden gericht. De derde bevat de benoeming tot
dezelfde betrekking te Ngawi en de financieele voordeelen daaraan verbonden; de
eerste ontheft hem eervol van zijn ambt te Lebak
‘met last om aan den Resident van Bantam alsnog al zoodanige
openingen en mededeelingen te doen, met betrekking tot de door hem
beweerde onregtmatige handelingen van het Inlandsch bestuur in Lebak,
als waartoe hij in staat is.’1)
Verder ontving Dekker, ter begeleiding van de hem via den Resident gezonden
regeeringsstukken, met dezelfde post een derde aanschrijving. Daarin, onder
verwijzing naar het bovenstaande bevel ‘alsnog’ zijn beschuldigingsmateriaal mede
te deelen, geeft hem de Resident een nadere wenk om ‘alsnu’ hieraan te voldoen:
‘Naar aanleiding van dien last heb ik mitsdien de eer UedG. te
verzoeken, om daaraan schriftelijk en onder bijvoeging van al zoodanige
bescheiden, als ter adstructie Uwer klagte mogen dienstig worden geacht,
alsnu nader te willen gevolg geven.’2)
Er scheen nu voor den Assistent-Resident, die als Multatuli dezen last, dezen steen
des aanstoots bij uitnemendheid, voor zijn lezers heeft verzwegen, - er scheen nu
geen uitvlucht meer mogelijk om aan den eisch, hem ter conferentie reeds door zijn
principaal gesteld, te ontkomen. Weigerde hij, dan deed hij tekort aan een bevel,
waaraan te voldoen de beteekenis had der vervulling van een voorwaarde, waarop
hem de ‘overplaatsing’ goedgunstig werd aangeboden. Te beginnen met deze
dienstweigering kon geen minder gevolg hebben dan het eind van zijn carrière bij
het binnenlandsch bestuur zeker en mogelijk van zijn geheele koloniale loopbaan.
Zijn wensch, Duymaer van Twist te bereiken met voorbijgaan van Brest van Kempen,
was op deze wijze volslagen mislukt.
En, alsof veel niet genoeg ware, arriveerde met dezelfde post nog een vierde
dokument, dat ondanks de zeer waarschijnlijk beste bedoelingen van den adressant,
op den geadresseerde blijkbaar de uitwerking had van hem de ondergane vernedering
nog eens extra in te peperen. Het was van partikulieren aard weliswaar, maar stond
in nauw verband met de ontvangen officieele bescheiden. Dekker maakt er gewag
van in den ‘Brief a/d G.-G. in ruste’ van twee jaar later:
‘Tegelijk met de kabinetsmissive van 23 Maart 1865 No. 54 ontving ik
een partikulier schrijven van een ambtenaar uit de omgeving Uwer Exc.,
met wien ik

1) Na het ‘advijs’ van den Raad van Indië - 11 Mrt. '56 is men te Buitenzorg blijkbaar
tot de ontdekking gekomen dat den Resident door hem Dekkers beweerde ‘feiten en
bewijzen’ te doen onthouden, onrecht werd gedaan.
2) Zie G. Jonckbloet, t.a.p. pag. 54.
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vroeger nooit had gekorrespondeerd. Hij raadde mij dringend aan, op de
kabinetsmissive niet te antwoorden.
Men scheen dus in te zien, dat er iets te antwoorden viel!
Hij wenschte mij voorts geluk met den “goeden afloop der Lebaksche
zaken” en zegt: “dat ik dien grootendeels aan de gunst Uwer Exc. te danken
had!”.
Dit was - al bedoelde de schrijver het zoo niet - dit was een bedreiging!
Het beduidde: “als ge niet zwijgt, zal het nog erger voor U afloopen”.
“Après tout, staat er, zijt ge er toch eervol afgekomen!”
Mijn God, alsof er kwestie van oneer geweest was!’
Het is duidelijk, dat deze tusschenkomst van den ongenoemden en in dit geval
eenigszins onhandigen briefschrijver de maat van Dekkers verbittering heeft doen
overloopen. En niet alleen de zijne: hij blijkt in werkelijkheid niet alleen te zijn
geweest dien dag bij de ontvangst van al deze Jobstijdingen; hij wordt begeleid en
gesteund in zijn verontwaardiging door ‘de publieke opinie’ te Rangkas-Betoeng:
‘Verbrugge’ waarschijnlijk, die in den ‘Havelaar’ de post ziet aankomen, en ‘Duclari’
zonder twijfel:
‘O, hadde Uwe Exc. de verontwaardiging gezien van iemand, die ten
mijnent was, toen ik dien brief ontving! Iemand, die zeven jaar in Bantam
de gruwelen had bijgewoond, waaraan ik een eind wilde maken!’.
Heeft de militaire kommandant, ‘een zeer beschaafd mensch’ hier alweder
gevloekt? Het komt ons onwaarschijnlijk voor, dat het geval zich aldus heeft
toegedragen: niet bij het vernemen van den inhoud der kabinetsmissive, die er veel
minder aanleiding toe gaf, maar na de lektuur van dezen niet zeer taktvollen
partikulieren brief - waarvan de als troost bedoelde maar door Dekker en zijn
gelijkgezinde gezelschap als ironie verstane betuiging: ‘er après tout toch eervol
afgekomen te zijn’ bijzonder prikkelend moet hebben gewerkt - is de Luitenant
Collard ‘in een wilden vloek’ uitgebarsten:
‘G .........., ik heb hier in het bestuur schelmen en dieven gezien... zij
zijn in eere van hier gegaan, en men schrijft aan U zulk een brief!’.
Door de uitsluitende vermelding van de kabinetsmissive was het noodig geworden
hierop alleen de uitingen van verontwaardiging te concentreeren die mede of
voornamelijk door de in den ‘Havelaar’ verzwegen dokumenten werden uitgelokt.
Wij hebben reden te vermoeden, dat Dekker - in onderscheid van zijn bezoekers
- nog een intieme, persoonlijke reden had om over dezen brief ontsticht te zijn. Wie
mag de schrijver ervan, ‘een ambtenaar uit de omgeving’ van den G.-G., die zoo
volkomen op de hoogte bleek van den inhoud en de intieme geschiedenis der gevallen
beslissingen, ambtsgeheimen van de hoogste autoriteiten - wie mag deze ingewijde
zijn geweest? Van wien - en van wien alleen - mag men veronderstellen, dat hij den
tijd van ontvangst der teleurstel-
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lende officieele stukken voorziende, ervoor kon zorgen de aankomst van zijn als
kalmeerend bedoeld advies daarmee te doen samenvallen, opdat de in Dekkers
missives aangekondigde onberaden maatregel niet alreeds zijn beslag zou hebben
gekregen; of opdat deze niet door nadere remonstranties zijn carrière, waarvan gered
was, wat ervan te redden viel, nog verder zou gaan bederven? Wie - en wie enkel
kon zoo goed op de hoogte zijn van Dekkers aangelegenheden en van zijn
eigenaardigheden en tevens zoo belangstellend in zijn wedervaren en zijn toekomst,
dat hij ‘die vroeger nooit met hem had gekorrespondeerd’, ditmaal, nu de nood aan
den man kwam, zoo juist op tijd hem met zijn pen tehulp trachtte te schieten? ... Er
was maar èèn man, die aan al deze voorwaarden kon voldoen: dezelfde, die Dekker
kort tevoren bij den G.-G. had geïntroduceerd, de Algemeene Secretaris, door wiens
handen alle belangrijke staatsstukken gingen en die over hunne verzending waakte,
de ‘vertrouwde van Duymaer van Twist’, zooals van Sandick hem noemt - De Waal,
die tevens de aangetrouwde neef was van Mevrouw Dekker .... Het heeft tusschen
haar echtgenoot en haar familie nooit recht willen boteren; deze deftige en
waarschijnlijk een weinig dorre verwanten zijn den excentrieken
oud-Haarlemmerdijker altijd eenigszins als een vreemde eend in hun bijt blijven
beschouwen - en niet zonder reden. Tijdens het verblijf van Tine op het landgoed
van V.d. Hucht te Parakan Salak hebben zij Dekker reeds buiten zichzelven gebracht
door hun belemmerende bemoeiingen met zijn verloving; toen hij, gedurende zijn
huwelijk, gesloten zonder dat één hunner zich verwaardigd had erbij tegenwoordig
te zijn, zich naar de regelen eener goede carrière ging gedragen, is de verhouding
zeer verbeterd, maar natuurlijk altijd wat koel gebleven.... Het kan niet anders, of hij
moet de ongevraagde raadgeving van den aangetrouwden neef, ‘met wien hij nooit
had gekorrespondeerd’, als een ander blijk van hinderlijke familie-inmenging hebben
ondervonden. Niet hem, maar Tine gold natuurlijk de bezorgdheid hem aan lager
wal te zien geraken; en niets - in de toekomst zou zijn ziekelijke prikkelbaarheid er
talrijke bewijzen van leveren - niets was hem ondragelijker dan direkte of indirekte
aanmerkingen op zijn verantwoordelijkheid als echtgenoot van de Baronesse van
Wijnbergen... Als olie op het vuur van zijn verbittering moet deze poging hebben
gewerkt om hem tot kalmer inzicht en meer omzichtigheid te brengen. Alles scheen
samen te spannen om hem te vernederen en zijn gekrenkte trots te dwingen
schadeloosstelling te zoeken in het volvoeren van het uiterste, waarmee hij had
gedreigd.
*
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Dat er bijkomstige redenen - zooals bijv. deze partikuliere inmenging - zijn geweest
om hem uitvoering te doen geven aan de aankondiging van ontslag (terwijl hij tijdens
de vermelding ervan slechts rekening hield met ‘overplaatsing’ of ‘aflossing’), dit
komt ons zeer waarschijnlijk voor. Het manoeuvreeren met dit ‘ontslag’ in zijn
missives van den 26sten en den 28sten Februari deed bij hem voornamelijk dienst
als pressiemiddel, geschikt om, buiten den Resident om, zijn zaken in der minne te
regelen met den Gouverneur-Generaal; het diende in de eerste plaats om het gevaar
van ontslag te voorkómen. - Intusschen kan deze samenloop van hatelijke
omstandigheden zeer wel van invloed zijn geweest op tijd en wijze der uitvoering
van zijn besluit, dat per omgaande en in de kortste bewoordingen zijn beslag kreeg.
Als voortzetting van zijn poging, om door den landvoogd ‘gehoord’ te worden, was
deze bijzondere wijze van afscheid nemen, dunkt ons, al zeer slecht gekozen: na het
antwoord van den chef van het kantoor van de koloniale firma te verlaten op deze
bruuske manier, mocht een zonderlinge inleiding heeten, om - partikulier geworden
- tot voortzetting der konversatie in de huiskamer te worden toegelaten.
Wat is hoogstwaarschijnlijk de werkelijke, althans de sterkste reden geweest der
zoo onbegrijpelijk schijnende halsstarrigheid, waarmee Dekker vasthoudt aan zijn
weigering om te voldoen, aanvankelijk aan den gerechtvaardigden eisch van zijn
chef, den Resident, en daarna zelfs aan het uitdrukkelijk bevel van den
Gouverneur-Generaal zelven, om wat hij aan ‘feiten en bewijzen’ bezat omtrent de
onwettigheden der Hoofden, in handen te stellen van Brest van Kempen? Dit is van
den beginne af aan geweest en dit is gebleven de steen des aanstoots bij
uitnemendheid, nadat door ‘het vermoeden der weduwe’ de zaken in averechtsche
richting waren gestuurd. Nu het gevaar van de onvermijdelijke bestraffing der klagers
geen voldoende drijfveer kon zijn, nu hunnen verdrukkers zelfs de volle gelegenheid
werd gelaten om straffeloos hun praktijken voort te zetten, welke overweging kon
nu voor Dekker gelden, om het door den Resident gewenschte initiatief van het
Gouvernement te dwarsboomen op gevaar zelfs van zijn eigen ambtelijken ondergang?
.... Dekkers eigenaardigheid van zijn taktiek hoogst moeilijk te kunnen wijzigen naar
de veranderde omstandigheden, zijn speelbankmethode van na een verlies door een
dubbelen inzet de proef te wagen van de fortuin te forceeren; zijn afkeer van op stuk
van zaken het hoofd te buigen dat hij begonnen was zoo trotsch in den nek te werpen;
de bijzondere omstandigheden ten slotte, waaronder hij kennis heeft moeten nemen
van zijn échec - zij mogen ertoe hebben bij-
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gedragen om na zijn mislukte gewaagdheden ten slotte niet voor een roekeloosheid
terug te deinzen: het indienen van zijn ontslagaanvraag - er blijft voor wie zoekt naar
een redelijke verklaring van zijn gedrag nog reden genoeg tot onvoldaanheid met
genoemde even duidelijke als oppervlakkige verklaringsfactoren.... De
vastbeslotenheid, waarmee hij van den beginne af aan zich verzet tegen de opening
van zijn dossier, (dat op zoo geheimzinnige wijze gevormd en gevuld heet te zijn)
kan het geen toelichting ontvangen door de waarschijnlijke magerheid van zijn
inhoud; had hij, toen hij den 24sten Februari door het ‘vermoeden’ tot zijn
sensationeele voorstellen werd gedreven, iets toonbaars aan te bieden ter
rechtvaardiging daarvan? In elk geval stond de verdenking van verregaande
misdadigheid, tegenover zijn voorganger bedreven, nog op zoo losse schroeven, dat
hij niet kon wagen er steun bij te zoeken, vóór hij de juistheid ervan zag bevestigd
door den geneesheer, tot wien hij zich om inlichting had gewend; tot zoolang moest
het eventueele terroriseeren der klagers dienst blijven doen als reden van zijn
ongewone voorstellen.... Nader bezien, zat de bedenkelijkheid van zijn waarschijnlijk
zeer mager requisitoir niet zoozeer in de mate, als in den aard van zijn
beschuldigingsmateriaal.... Wat, indien hij ertoe overgegaan ware open kaart te
spelen, wat mocht zijn tegenpartij, de Resident, verwachten erin aan te treffen als
verklaring van zijn even onverwachte als gevaarlijke verandering van koers op den
24sten Februari? Iets bijzonder belangrijks, iets buitengewoon opzienbarends zelfs.
Hij, Dekker, had dit immers zelf beweerd in zijn zoo sensationeele middernachtelijke
missive, die de Resident den 26sten 's morgens op weg naar Rangkas-Betoeng onder
de oogen kreeg .... Dekker wil daarin verklaren, waarom hij van zijn zachte, geheime,
vooralsnog inofficieele taktiek tegenover den Regent tot de harde officieele overging;
dit gebeurde, naar het heet:
‘... toen de maat (zijner) verontwaardiging overliep door een pas gehoord
voorval, toen daardoor langer zwijgen medepligtigheid worden zoude,
werd die geheimhouding noodig ten mijnen behoeve, want ook omtrent
mijzelf en de mijnen heb ik plichten te vervullen.’
‘Immers’, gaat hij voort in een nieuwe alinea, ‘immers’ zou hij ‘onwaardig zijn
het Gouvernement te dienen’, als na het schrijven van zijn missive van den 24sten,
het daarin voorkomende ijdel, voorbarig, ongegrond, uit de lucht gegrepen was ....’
Maar hij licht dit, ook verder, niet toe uit den bijzonder misdadigen aard van dit
‘voorval’; hij leidt integendeel de aandacht daarvan af. Hij geeft een verklaring van
zijn nu versterkten aandrang tot geheimhouding van zijn onderzoek, die de
veronderstelling in de hand werkt, dat dit
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‘voorval’ een nader blijk van onwettigen dwang betreft, niet in aard maar slechts in
mate afwijkend van de hem reeds bekende overige staaltjes van ‘misbruik van gezag’
en ‘knevelarij’; iets anders kunnen noch Brest van Kempen, noch de G.-G. ervan
begrepen of vermoed hebben.... Het is duidelijk, dat dit als opheldering der
konsekwenties van het als ontstellend aangeduide ‘voorval’ niet enkel ontoereikend,
maar verwarrend en misleidend is; te sterker misleidend daar direkt op het ‘immers’
de zinsnede volgt, waarin de opheldering van het ‘voorval’ zich uitdrukkelijk beperkt
tot den inhoud der eerste missive.... waartoe het ‘voorval’ juist niet behoort:
Immers na 't schrijven der missive van gister, zou ik onwaardig zijn het
Gouvernement te dienen, indien het daarin voorkomende ijdel, ongegrond,
uit de lucht gegrepen was....
Tot het ‘daarin voorkomende’ - Multatuli laat niet na er de aandacht op te vestigen
- behooren slechts de beschuldigingen en verdenkingen omtrent ‘machtsmisbruik’
en ‘knevelarij’ met bewuste uitsluiting van het ‘voorval’, ten einde - zooals hij zegt
- ‘niet het stellige (zijner) aanklacht te verzwakken door onzekerheid omtrent een
wel belangrijke, maar nog onbewezen beschuldiging’. En de - vroeger reeds door
ons geciteerde verdere overwegingen in deze tweede missive betreffen niet, zooals
door het inleidende ‘immers’ in uitzicht wordt gesteld, dit ‘voorval’ - hetwelk òf
onbewezen als in zijn eerste missive, òf reeds weerlegd was door de verklaring van
Dr. Bensen - maar de dringende wenschelijkheid der geheimhouding van zijn
onderzoek naar feiten van ‘machtsmisbruik’ en ‘knevelarij’. Hierdoor werd dit even
aangeduide en in 't vage gehouden ‘voorval’ in zijn bijzonderheid verdonkeremaand
en als een gelijkaardig, zij het dan uitzonderlijk brutaal geval onder de algemeenheid
der overige onwettigheden gerangschikt. Het kon in deze geslaagde camouflage de
blunder van zijn door hemzelf, (door zijn loftuiging over de vroegere verzwijging)
veroordeelde vermelding blijven verbergen.... slechts zoolang hij ook zijn overige
beschuldigingsmateriaal in het duister liet.
Ons, lateren, heeft hij daaromtrent geopenbaard, wat hij tegen zijn superieur, den
Resident en voorshands ook tegenover den Gouverneur-Generaal met zooveel
halsstarrigheid bleef verzwijgen. Wij kennen waarschijnlijk niet zijn volledige, maar
althans zijn belangrijkste beschuldigings- en verdenkingsmateriaal. Hij heeft het,
een paar jaar na de verschijning van den ‘Max Havelaar’ gepubliceerd in de
‘Minnebrieven’ als een der bewijzen, ‘dat de Javaan mishan-
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deld wordt’. Het is de ‘Lijst’ van buffels, gedurende één maand ‘afgenomen’ aan de
bevolking van het distrikt, waar de slechts van ‘medeplichtigheid’ door hem
beschuldigde schoonzoon van den Regent zijn praktijken uitoefende. Hierin mocht
men, mocht inzonderheid de Resident verwachten aan te treffen een nadere
opheldering omtrent den aard van het ‘voorval’, dat Dekker naar zijn eigen verklaring
plotseling tot zijn ingrijpende taktiekwijziging had doen overgaan. Waarin bestaat
het, van den norm der onwettigheden afwijkende, zoo hoogst-ernstige karakter van
dit ‘voorval’, 'twelk ongetwijfeld in dit sterkst beschuldigende zijner pas verworven
dokumenten is aan te treffen?.... Het ergste, in de richting van een speciaal ‘voorval’
afwijkende is, dat er in vier van de twee-en-dertig beweerde gevallen van ‘knevelarij’
twee in plaats van de gewone, enkele buffel, worden afgenomen? .... Het moest nu
bij vergelijking van wat er aan dit verklaring belovende ‘immers’ voorafging met
wat erop volgde, blijken, dat de schrijver dezer tweede missive een onbetrouwbare
voorstelling had gegeven van de motieven, die hem tot zijn opzienbarende eerste
hadden gedreven. Met de opheffing der geheimen van zijn dossier, moest de aandacht
op dit ‘voorval’ worden geconcentreerd en zich toespitsen op het verklaren van wat
daaromtrent van onduidelijk, geheimzinnig was geworden; en behalve geheimzinnig
zelfs verdacht door de blijkbare toeleg om een uitleg ervan te ontwijken; de volledige
opheldering ervan althans. En deze volledige uitleg mocht nog gewenschter schijnen
daar de karakteriseering ervan der feiten van ‘machtsmisbruik’ en ‘knevelarij’, niet
de inboorlingen maar in onderscheid daarvan Dekker-zelven betreffend, hem
persoonlijk bedreigend op zoo ontstellende wijze, dat hij plotseling naar het
drakonische verdedigingsmiddel der verschillende preventieve hechtenissen had
gegrepen.... Een op den, hem blijkbaar zoozeer ontstellenden aard van dit ‘voorval’
gericht onderzoek kon niet achterwege blijven. En wie daarmee belast zou zijn was
natuurlijk de man van wiens bemoeienis in deze aangelegenheden Dekker zich in de
eerste plaats wenschte te ontslaan: zijn naaste superieur, de resident Brest van
Kempen.
Deze resident, van zijn kant, zou alle reden hebben gehad dit onderzoek zoo grondig
en doortastend mogelijk te doen zijn: de ontsluiering van een ‘voorval’ dat zulke
gevolgen kon hebben als de in de voorstellen van zijn ondergeschikte aan 't licht
gekomene zoowel als die in de duistere karakteriseering ervan verhuld gehoudene het was voor hem als verantwoordelijke superieur niet alleen een kwestie van
ambtelijke plichtmatigheid, maar tevens van persoonlijke voldoening nu het door
zijn ondergeschikte blijkbaar met opzet meer
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dan half verborgen was gehouden; en de geheimzinnigheid van diens houding moest
de ontdekkingsijver nog te sterker aanvuren nu zij als verdubbeld werd door deze
duistere kwestie, waarom hij dit zoo pikante ‘voorval’ althans een enkel oogenblik
in zijn uitzonderlijkheid van de gewone onwettigheden had onderscheiden, zij het
dan om de aandacht er aanstonds even snel van af te leiden .... Maar zoo handig had
Dekker door zijn camouflage zijn onvoorzichtige openhartigheid in dit opzicht niet
kunnen uitwisschen of de terloopsche karakteriseering van het ‘voorval’ moest de
volledige onthulling ervan vergemakkelijken: een onwettigheid, die in onderscheid
van de gewone, zooveel direkt gevaar voor hem persoonlijk inhield, wees in de
richting van misdadigheid, en moest, gegeven de indische mentaliteit, het vermoeden
van vergiftiging in de hand werken .... Een en ander moet Dekker zelven, die zoo
voortdurend en intens over deze aangelegenheden peinsde, duidelijk zijn geworden:
de uitlevering van zijn ‘feiten en bewijzen’ stelde hem nadat hij het ‘voorval’ in de
keten zijner motieven had ingelascht, voor het gevaar dat zijn chef, die na de
conferentie zijn tegenpartij was geworden, er de ware beteekenis van zou ontdekken
.... En zijn geheim was te minder tegen onthulling beveiligd nu het hem niet alleen
en uitsluitend toebehoorde. Er was in de omgeving van den in de richting van
misdadigheid speurenden resident een dokter, die na de informatie aan Dekker zelven
verstrekt over de overlijdensoorzaak van zijn voorganger, geen reden kon hebben,
bijzondere zorg te dragen, dat er niets uitlekte van deze eenigszins zonderlinge
belangstelling van den lebakschen assistent-resident. Er was in de naaste omgeving
van deze, de medewetende kontroleur, die eerlijk en zwak, bij een ondervraging van
den resident gemakkelijk iets kon prijsgeven van wat Dekker voor zich wenschte te
houden om redenen, die hij niet ten volle aan zijn ondergeschikte had meegedeeld:
wij konden vroeger reeds wijzen op zijn blijkbaren toeleg om dezen wankelen broeder
niet naar den kant van zijn tegenpartij te doen omvallen.
.... Liep de geheimhouding van dit zoo onhandig aangeduide ‘voorval’ aldus ernstig
gevaar - en nu op de Conferentie de uitlevering van zijn dossier omtrent
‘machtsmisbruik’ en ‘knevelarij’ werd gevergd, bleek dit nauwelijks te vermijden dan verdiende het de voorkeur, dat hij tot zijn onvermijdelijke schade door
openhartigheid in dit opzicht voorkwam te worden gedrongen tot de schande der
bekentenis, hoe hij door het praatje van een geheel onbevoegde zoo overstuur bleek
te zijn geraakt, dat hij ernaar had gehandeld, niet na de eventueele bevestiging ervan
door den geneesheer, maar tegelijk met het inwinnen van inlichtingen aan dit eenig
bevoegde adres.
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Waar hij bedreigd werd met een blamage, te vernietigender voor zijn ambtelijke
reputatie, als hij zich door zijn schrikwekkende voorstellen en trotsche houdingen
niet enkel verdacht, maar belachelijk had gemaakt, daar moest hij in elk geval zien
te voorkomen, dat door de openbaarmaking van zijn gewone ‘bewijzen en feiten’ de
toegang tot het beschamende ‘voorval’ werden opengesteld en hij gedwongen zou
worden te biecht te gaan bij het slachtoffer zelf van zijn camouflage: de Resident.

III
Dekker had met zijn ontslagaanvraag een volledig succes: ‘binnen weinige dagen’
kwam het toestemmend antwoord te Rangkas-Betoeng aan. ‘Er was te Buitenzorg
tot het verleenen van het gevraagd ontslag niet zoo langen tijd noodig, als vereischt
scheen voor de beslissing, hoe men Havelaars aanklacht kon afwenden. Dit toch had
een maand gevorderd.’ In deze opmerking, die een aanmerking wil zijn, is naar het
ons voorkomt, de teleurstelling duidelijk te merken. En inderdaad, door hem toe te
staan, wat hij vroeg, had men hem feitelijk geweigerd, wat hij het vurigst wenschte:
het ‘gehoord’ worden door den Gouverneur-Generaal, het voorstel, waarmee hij zijn
laatste missive, die van den 28sten Februari, had geëindigd. Met dit noodschot had
hij feitelijk zijn laatste kruit verschoten. Gewenscht, en hoogstwaarschijnlijk zelfs
verwacht had hij, blijkens zijn dépiteuse aanmerking, dat de beslissing over zijn
verzoek althans meer onzekerheid zou wekken en overweging zou vergen, dan uit
de snelle toestemmende beantwoording ervan mocht worden afgeleid. Maar juist
omdat zijn vorige verzoek, dat van ‘gehoord’ te worden, zoo betrekkelijk omstandige
en langdurige beraadslagingen had gevorderd, kon men nu zoo kort en snel hem van
antwoord dienen op zijn bruuske weigering, het resultaat ervan: de ‘overplaatsing’
te aanvaarden.
En nu begint het vierde stadium: na het heroïek getinte, het larmoyante: wat de
ambtenaar niet met vragen heeft gekregen, zoekt hij als partikulier door dreinen te
bereiken: ‘gehoord’ te worden. Waarom mag men vragen, hechtte hij daaraan zoo
groote beteekenis? En het antwoord moet zijn: omdat hij tot verklaring en
rechtvaardiging van zijn gedrag iets mede te deelen had, wat hij niet langs den
gebruikelijken ambtelijken weg onder de aandacht van Duymaer van Twist wilde
brengen. Want zóó moest het in eerste instantie door de handen juist van Brest van
Kempen gaan. Zijn spreken over een ‘ontslag’, reeds in zijn tweede missive begonnen
en in zijn derde in
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versterkten vorm voortgezet, beteekende niet meer dan een manoeuvre om pressie
uit te oefenen, opdat het gevraagde ‘gehoor’ hem zou worden verleend. Het was de
bijzondere situatie, waarin hij zich door zijn hals over kop - onder den verschen
indruk van het ‘vermoeden’ - den Resident toegeslingerde missives en zijn daarmee
in overeenstemming zijnde eigengereide houding ter Conferentie had gebracht. die
hem dit uiterste en uiterst gevaarlijke middel deed aangrijpen ter verkrijging, ter
afdwinging van een ‘abouchement’. Tijdens zijn vorige, Natalsche, conflict met zijn
superieuren, dat hem op eenige jaren ‘aflossing’ te staan kwam, was hij tot het inzicht
gekomen, dat hem juist de schriftelijke behandeling van zijn zaak beter paste dan de
mondelinge. Weliswaar, was hij toen den G.-G. Rochussen ‘genaderd’, maar volgens
hemzelven niet tot zijn voordeel. In een brief van tien jaar vroeger, uit Buitenzorg
aan zijn verloofde, zijn tegenwoordige echtgenoote, gericht, lezen wij daaromtrent
de volgende beschouwing:
‘Nu moet ik U zeggen, dat ik altijd geloof, dat ik beter gedaan had niet
op audiëntie te gaan. Als ik op zulk een audiëntie spreek, begin ik bedaard,
maar na tien woorden komt het denkbeeld van ondergaan onregt zoo sterk
bij mij op, dat ik driftig begin te spreken. Wat ik dan zeg, is gewoonlijk
wel goed en waar, maar te vurig, te scherp. Men wil dat niet. Men vergeeft
iemand zijn ongelijk, maar men vergeeft hem niet de wijze, waarop hij
beweert gelijk te hebben. Ik wist dit en daarom bleef ik altijd van
Buitenzorg weg. Ik schreef heel bedaard memories en verzoekschriften
en die hadden een heel goed effekt.... Door mijn verdrietige stemming van
het oogenblik heb ik mij laten verleiden, om van mijn principe daaromtrent
af te gaan en het spijt mij.’
Nu, omgekeerd, na zijn vurige missives wenscht Dekker als laatste redmiddel een
onderhoud met een der opvolgers van Rochussen; maar vroeger was hem de ‘nadering’
niet bemoeilijkt door een zoo gevaarlijken tusschenpersoon als de Resident, Brest
van Kempen; en tevens had hij niet, zooals nu, iets verborgens te openbaren gehad,
dat enkel door een officieele oorbiecht voor mededeeling geschikt was. Want, wat
was het, dat hij voor Duymaer van Twist in petto hield? Iets meer dan hij later omtrent
zijn zaak aan 't licht heeft gebracht, iets anders dan wat hij heeft losgelaten nadat hij
zijn pen niet langer in bedwang behoefde te houden, kunnen wij niet veronderstellen,
dat het geweest is. Wij treffen het hoofdzakelijk aan in de confidentie, waarmee hij
twee jaar later, in '58, als partikulier, den evenzeer van zijn ambt ontheven, G.-G.
Duymaer van Twist verraste; enkel de nog later, in de ‘Minnebrieven’ gepubliceerde
Lijst van Afgenomen Buffels mag hierop een uitzondering gemaakt hebben. Daar
was dan behalve de zonderlinge, voor vertooning aan den G.-G. pasklaar gemaakte
dienstbrief van den 15den Maart aan ‘Ver-
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brugge’, alleen de ‘Vragenlijst’ nog dienzelfden 29sten Maart voor zijn décharge
opgesteld en door den kontroleur Van Hemert beantwoord: - want, nadat hij op dezen
datum de inwilliging van zijn ontslagaanvraag had ontvangen, bleef de toestemming
tot de totdusver geweigerde audiëntie de stroohalm, waaraan zijn laatste hoop op
redding zich hechten kon.... Wat bevatte zij ter verdediging van Dekkers optreden?
Van de twee-en-dertig vragen, die erin gesteld worden, houden drie-en-twintig zich
bezig met zijn optreden tegen den Regent, waaromtrent hij door den kontroleur laat
bevestigen, dat het zich heeft gekenmerkt door zachtheid, welwillendheid,
behulpzaamheid en omzichtigheid - de bedoeling hiervan is de bewering te
weerleggen, als zou hij zich, zooals in de kabinetsmissive hem werd verweten,
tegenover den Adhipatti misdragen hebben. Dat hij zich hieraan schuldig gemaakt
had tegenover zijn chef, de Resident, wordt stilzwijgend door hem voorbijgegaan:
de weigering, om aan dezen zijn ‘feiten en bewijzen’ mee te deelen, vindt geen, de
ophelderingen in zijn missives aanvullende, verklaring.... Vervolgens levert hij iets
als een verdediging tegen een niet tegen hem ingebrachte aantijging, alsof hij door
plotseling de zaken op de spits te drijven en niet te aanvaarden kondities te stellen,
zich wilde onmogelijk maken als bestuurder van dit armoedige Lebak .... ter
verkrijging van een betere positie: - hij schijnt de mogelijkheid te hebben voorzien,
dat men de verklaring van zijn ‘excentrieke’ beleid - na het zijn superieuren onbekend
gebleven, door hem verborgen gehouden opdoemen van het ‘vermoeden’ - zou gaan
zoeken in zijn wensch eener ‘overplaatsing’, of iets dergelijks .... Na deze eenigszins
overbodig omstandige inleiding komt hij dan ten slotte te spreken over het gevaarlijke
onderwerp bij uitnemendheid en verkrijgt van den kontroleur de toestemming op
zijn vraag: of deze erkent te hebben beweerd, dat de vorige Assistent-Resident
vergiftigd zou zijn geworden, indien hij ware doorgegaan met zijn pogingen de
‘knevelarij’ tegen te gaan .... Een andere, aanvullende verklaring van de plotselinge
omzwenking van zijn beleid, wenschte hij evenmin als den Resident, den kontroleur
mede te deelen die eerst den 26sten Februari ter Conferentie op de hoogte was
gebracht van wat zijn chef in de beide eerste missives ter opheldering van zijn
opzienbarend gedrag had verkozen los te laten. Een betere inleiding tot de eindelijk
onvermijdelijk gebleken openbaring van zijn geheimgehouden drijfveer kon hij niet
wenschen: het was, nadat de medische inlichting van Dr. Bensen het praatje der
weduwe had weerlegd, de eenige opheldering van zijn gedrag, die tevens tot zijn
verontschuldiging van dienst kon zijn en op de vurig verlangde
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audiëntie tot een welwillende beschikking van den landvoogd beloofde bij te dragen.
*
Hij verlangde bovendien den G.-G. te ‘naderen’, omdat het Duymaer van Twist
was, die hem zou ‘hooren’. Hij wist op deze een gunstigen indruk gemaakt te hebben
toen hij tijdens zijn korte verblijf te Buitenzorg, in afwachting van een benoeming,
door zijn aangetrouwd familielid De Waal enkele malen met hem in aanraking was
gebracht. Op zichzelf was dit natuurlijk onvoldoende om, speciaal na het ontvangen
ontslag, hem weer in het zadel te helpen; evenmin kon de ‘eerlijkheid’, die hij den
landvoogd toekende, daartoe strekken: ook de Resident stond goed aangeschreven
en voor de verdenking van onbetrouwbaarheid, die Dekker tegen deze was gaan
koesteren, heeft hij nimmer den schijn van een bewijs kunnen aanvoeren.... Het was
op een verondersteld dieperen grondslag van overeenstemming dat hij zijn kansen
op een gunstige beschikking bouwde. In Duymaer van Twist vermoedde hij blijkbaar
iemand, die niet enkel gelijk dacht, maar ook gelijk voelde als hijzelf; die zijn
handelingen niet uitsluitend regelde naar wetsartikelen, maar naar de inspraken van
zijn hart; niet enkel een ambtenaar, maar ook een warm voelend mensch was; iemand,
die zich zou kunnen verplaatsen in den samenloop van emotionneerende
omstandigheden, waarin hijzelf zijn handelingen in een onjuisten en zeer gevaarlijk
gebleken koers had gestuurd.... Dat Duymaer van Twist te zijnen opzichte zeer gunstig
gestemd mocht worden geacht, was voor Dekker een gevoelen, dat versche
kennismakingen zeer dikwijls bij hem achterlieten. Hij wilde in zulk een geval zijn
nieuwe kennis behagen en placht dit in de eerste plaats zichzelf te doen zoodra hij
zijn poging tot toenadering door een overeenkomstige tegemoetkomendheid
beantwoord zag. Zijn opgewekte sympathie was weinig anders dan een weerspiegeld
zelfbehagen. Niet kennis maakte hij - hij gaf noch ontving ze dikwijls dan zeer
geflatteerd - maar een sfeer van wederzijdsche gunstige gezindheid, die zich bij hem
gemakkelijk verinnigde tot een engouement, ter inleiding eener even plotselinge
verkoeling.... Menschkunde, zooals hij ditmaal met zelfkennis beweerde, bezat hij;
reeds op jeugdigen leeftijd, vooral tijdens zijn eerste jaren in den Oost, gaf hij blijk
van zijn studieuze ingenomenheid met Fransche moralisten, speciaal Larochefoucauld;
maar om bijzondere menschen in hun eigenaardigheid te doorgronden, daarvoor zat
zijn eigen individualiteit hem te veel in den weg. Bij wien hij het de moeite waard
rekende, was het zijn bedoeling zichzelven te laten zien; en van den ander ontdekte
hij gewoonlijk weinig meer
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dan met zijn eigen aard overeenkwam; wat daarmee niet of niet geheel strookte,
vertolkte hij in zijnen zin en aldus ten eigen gunste. Zich in de positie van een ander
in te denken, was hem bezwaarlijk; en ondoenlijk werd het hem niet zelden diens
onverwachte houding te billijken en zijn argumenten op hun betrekkelijke waarde
te schatten, zoodra die ander een tegenstander geworden; wat niet met hemzelven
harmonieerde, was voor zijn zelfingenomenheid verwerpelijk en wat hem weerstreefde
moest minderwaardig zijn; even eentonig als talrijk zijn in hunne variëteit de smaaden scheldwoorden, waarmee hij aanvankelijke vrienden of medestanders heeft
overstelpt zoodra zij afweken van den weg, dien zijn volgelingen behoorden te gaan
.... De ‘eerlijke man’ Duymaer van Twist zou er eerlang weet van krijgen.
Diens loopbaan als Gouverneur-Generaal is even opmerkelijk door het begin als
door het slot: de ambtelijke afwikkeling van het Lebak-konflikt. Hij behoorde tot de
politiek-geavanceerden van zijn dagen en in 't bijzonder tot de geestverwanten van
Thorbecke. Op niemand minder dan op hem mag de boutade toepasselijk zijn,
waarmede Multatuli in het Vijftiende Hoofdstuk van zijn Boek de algemeene
ambtelijke ‘Ziektegeschiedenis’ der Landvoogden schetst: ‘Eerste stadium. Duizeling.
Wierook-dronkenschap. Eigenwaan. Onmatig zelfvertrouwen ....’ Zoo weinig
zelfvertrouwen bezat deze jonge, met de indische aangelegenheden weinig bekende
liberaal, dat hij aanvankelijk het hem opgedragen G.G.-schap niet wenschte te
aanvaarden, tenzij men hem den als zoodanig vroeger afgetreden Baud als raadsman
ter zijde stelde. ‘Ge gaat niet, of ge gaat alleen’ moet, naar Potgieter in een zijner
Brieven aan zijn Bataviaschen vriend Huet mededeelt, de beslissing van Thorbecke
zijn geweest, waarvoor Van Twist ten slotte gezwicht is. Hij heeft zich de reputatie
weten te verwerven van een rechtvaardig man - dit is nog het minst, wat tijdgenoot
en nakomeling hem in 't algemeen nageven. Ook de Assistent-Resident van Lebak
kent hem, gelijk wij zagen, dien eeretitel toe. Maar deze rekent blijkbaar op iets
anders, iets meerders in hem. Hij verwacht - vóór zijn ontslagaanvraag werd aanvaard
- en mogelijk, waarschijnlijk zelfs, hoopt hij daarna nog, den Landvoogd naar zijn
kant over te halen, indien het hem slechts gelukken mag met hem in persoonlijke
aanraking te komen, indien hij hem beter dan in zijn daarop aangelegde missives
onder den invloed van zijn persoonlijkheid weet te brengen; van zijn voortreffelijke
bedoelingen en zijn, dieper dan het gouvernementeel-ambtelijke, gaande inzichten
.... Natuurlijk moesten zijn daden als Assistent-Resident van dit behulpzame of
reddende oordeel den grondslag vormen, maar juist in wat
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aan volledige en beslissende opheldering daarin nog ontbrak, wilde hij, Dekker, hem
immers inwijden.... Twee jaar later, in '58, den ‘Brief’ tot hem als ‘G.G. in ruste’
richtend, waarin eindelijk datgene wordt gezegd wat hij voor het mondeling onderhoud
had bewaard, verklaart hij:
‘Meermalen als ik dezen of genen aantoonde, hoe de stand van zaken
was in de afdeeling Lebak, vraagde men verbaasd, of Uwe Exc. dat wist.
Of ik aan Uwe Exc. geschreven had?
Neen, Uwe Exc. wist het niet. Ik had het aan Uwe Exc. niet geschreven.
Maar Uwe Exc. had het kunnen weten!
Ik geloof, dat Uwe Exc. het had moeten weten!
Ik had verzocht gehoord te worden’ ...
En daarna verwijst hij hem naar zijn derde missive, die van den 28sten Februari
'56 - waarin het had kunnen en, om zijn verwijt te rechtvaardigen, had moeten staan.
Verder:
‘Het oogenblik is gekomen, waarop Uwe Exc. het weten zal en ik hoop,
dat het Haar na het lezen van dezen brief zal bevreemden, dat ik niet eer
schreef!’
Nu schrijft hij het verhaal van het ‘vermoeden’, maar de zeer gegronde
bevreemding, waarom hij het niet eerder deed, roert hij verder zelfs niet aan. Alleen
zijn bevreemding brengt hij voortdurend ter sprake: ‘Waarom wilde Exc. mij niet
hooren?’ Hij motiveert haar door zijn missives - waarin niets stond, dat het vermoeden
op kon wekken, dat er niet alles in stond, wat hij wist aan te voeren ter verdediging
van zijn ambtelijk gedrag en ter verklaring van zijn door den Resident en daarna
door de hoogste instanties verworpen voorstellen. - Omtrent de zaken, dit erkent hij,
bevatten zij te weinig, maar het moest voldoende zijn, dat zij een beeld gaven van
zijn persoonlijkheid. De Gouverneur-Generaal had moeten beseffen, dat den man,
die zóó schreef, geen gehoor mocht worden geweigerd. Hij had uit sympathie daarmee
aan diens verzoek moeten voldoen; uit respekt voor de houding, die de auter aannam
in
‘(zijn) stukken van 24, 25 en 28 Februari, No. 88, 91 en 93, waaruit
(hij) zoo gemakkelijk te beoordeelen was. Of is er in die stukken niet iets
mannelijks, iets kordaats, iets dat den eerlijken standvastigen man aantoont?
Iets, dat denken doet aan het justum ac tenacem!’
‘Excellentie, toen ik voor weinig dagen, - voor 't eerst sedert lang. - die
brieven weder ter hand nam, maakten ze op mij dien indruk.
Maar Uwe Exc. wist niet, dat ze waren geschreven in doodsgevaar’....
Een en ander dient, in dezen ‘Brief’ - schema van zijn voorstelling van zaken,
twee jaar later in den ‘Max Havelaar’ - ter inleiding van het ‘vermoeden der weduwe’,
waarvan hij speciaal door het resultaat van zijn informatie bij den geneesheer, Dr.
Bensen, wist, dat het elken feitelijken grondslag miste; en het kenmerkt zich door
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denzelfden toon en houding van overtuigdheid waarop hij zich beroept als waarborg
der betrouwbaarheid van zijn missives .... Duymaer van Twist rekende in de eerste
plaats met de feiten, die hij daarin aantrof en ook met het willekeurig en onwettig
weigeren aan den Resident van de beweerde ‘feiten en bewijzen’, waarvan zij de
weerlegging misten. En men kan hem, dunkt ons, daarin geen ongelijk geven.
In dit napleiten ondertusschen verneemt men de echo der verwachtingen, die hij
koesterde van den voorbereidenden invloed zijner missives op den hem verwant
gedachten landvoogd. Het weigeren van de audiëntie, het stilzwijgend voorbijgaan
van zijn verzoek daaromtrent was daarom de schipbreuk van zijn illusies.... En toch,
in zijn binnenste had hij natuurlijk niet durven rekenen op de volkomen goedkeuring
van zijn eigenaardig beleid en op de verwerping der inzichten van zijn correcte
tegenpartij, de Resident: de betrouwbaarste zijner confidenties, die welke hij
zichzelven deed, vlak na de voorloopig beslissende Conferentie, is daarvan het zekere
bewijs .... Maar de mondelinge aanvulling van zijn met zooveel ontroerde
overtuigdheid en kordaatheid gestelde officieele brieven, een vertrouwelijke uitstorting
des harten, zou den gelijkgezinden Heer te Buitenzorg doen vergeven wat men hem
totdusver niet kon laten begrijpen. Zonder kleerscheuren zou hij er waarschijnlijk
niet afkomen, evenmin als bij vroegere gevaarlijke konflikten; maar ook nu zou men
een mouw weten te passen aan de in 't honderd geloopen aangelegenheden van den
als ‘excentriek’, maar tevens als zoo bekwaam te boek staanden ambtenaar. Eenige
veeren zou hij allicht moeten missen uit den tegen den Resident zoo trotsch
opgestoken staart, maar ondragelijke vernedering zou hem, die zoo erkende talenten
paarde aan zoo edele bedoelingen, in elk geval bespaard blijven.1)
*

1) Het is, naar wij meenen, Jhr. W.K.W. de Kock geweest, die voor 't eerst de bewering heeft
uitgesproken, dat de missive van den 24sten Febr. '56 - en waarschijnlijk bedoelt hij ook de
daarop volgende - aan Dekker in de pen is gegeven door zijn vrees voor vergiftiging; vroegere
schrijvers aanvaarden diens voorstelling al zou het de eventueele omkooping en intimideering
der op te roepen klagers zijn die hem tot zijn buitengewoon doortastende voorstellen ten
opzichte van de regentenfamilie dreven. Bovengenoemde bewering komt voor in een van de
Kock's vroegere artikelen - voornamelijk gepubliceerd in ‘de Tijdspiegel’ - (‘De Vergiftiging
van den Assistent-Resident’), die in 1926 door hem gezamenlijk zijn uitgegeven onder den
titel ‘Lebak en de Max Havelaar’. Zij wordt duidelijk uitgesproken, weliswaar, maar door
den auteur van deze eenigszins rommelige opstellen - vol verwarrende uitweidingen en
afdwalingen - zonder voldoende toelichting en uitwerking gelaten; zij blijft zonder relief en
gaat verloren onder de overstelpende massa der overige op- en aanmerkingen van den auteur,
die blijk geeft van nauwelijks een haar aan Dekker goed te vinden. - Het verdienstelijkst ten
opzichte van de ontdekking der waarschijnlijk juiste toedracht van het Lebaksche geval heeft
de schrijver zich onzes inziens gemaakt door de aanvallen waaraan Dekker heeft blootgestaan
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (van Jan. '61) aan het licht te brengen. De hoogst
onvoldoende verdediging van Dekker daartegen is, zooals wij vroeger reeds opmerkten, een
waarborg voor hun gegrondheid en de onbetrouwbaarheid zijner eigen mededeelingen.
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Helaas, Dekker had zijn zaak zoo grondig verknoeid, dat er geen redden meer aan
was.... Heeft hij blijkbaar begrepen, dat de openlegging van zijn dossier onder het
kritisch onderzoek van zijn chef, den Resident, zeer waarschijnlijk zou leiden tot de
voor hem hoogst beschamende ontdekking van al zijn grootere en kleinere
onoprechtheden en onhandigheden, en heeft hij daarom zijn desbetreffende
onontwijkbare ontboezemingen tot den hem sympathieken Gouverneur-Generaal
willen beperken - anderzijds heeft hij er te weinig rekening mee gehouden, dat met
hoe sterker overredingskracht hij zich bleef vastklemmen aan zijn argumenten van
intimideerings- en omkoopingsgevaar der klagers als dwingende en voldoende redenen
der preventieve inhechtenisneming van den Regent en zijn aanhang (dus buiten zijn
aanvankelijk overwegende motieven van eigen ‘doodsgevaar’ om) - in één woord,
dat hoe sterker blijk hij tegenover den Resident had gegeven van zijn eigen
overtuigdheid omtrent het alleszins toereikende van zijn argumenten, met des te
minder waarschijnlijkheid men te Zuitenzorg op het idee kon komen, dat hij ook
maar iets belangrijks tot verklaring en verdediging van zijn beleid had achtergehouden
in zijn wijdloopige missives. De gunst van een audiëntie - hoe weinig men na zijn
gedrag en zijn dreigementen geneigd mocht zijn ze hem te verleenen - miste elken
zin, nu het hem zoo goed gelukt was het ‘voorval’, dat er de aanleiding toe moest
zijn, zoo bedriegelijk te camoufleeren, dat het onherkenbaar en als faktor van
bijzondere belangstelling onwerkzaam was geworden. Nu nog ‘gehoord’ te willen
worden over wat hij voor zijn superieuren zoo duidelijk had toegelicht, mocht gelden
als een nieuwe excentriciteit, waaraan toe te geven van den kant der Regeering een
ongemotiveerde slapheid moest heeten, die zij door haar welwillend door de vingers
zien van zijn vroegere ten overvloede overbodig had gemaakt.
De gouvernementeele beslissingen beteekenden een dor-ambtelijke streep door
zijn gevoels-berekeningen. Nadat hij zich heeft laten vervoeren er niet voor te bukken,
kiest hij een houding, die een onwaardig buigen beteekent. Zonder noodzaak, zonder
ander nut dan zich van alle verdere bruuskheid te onthouden, blijft hij, inplaats van
zijn bestuur over te dragen aan den kontroleur, in wiens handen het na het
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overlijden van zijn voorganger tijdelijk had berust, nog een halve maand hangen te
Lebak en vertrekt eerst, nadat de Resident zijn bevreemding daarover had te kennen
gegeven.... Hij laat niet af van zijn voornemen alsnog een audiëntie bij den G.-G. te
verkrijgen, meer uit onvermogen, schijnt het, om zijn volslagen onjuist gebleken
koers te wijzigen, dan om, nu hij zich zoo beslist buiten en tegenover de ‘ambtenarij’
had gesteld, nog iets door middel van den binnenkort vertrekkenden landvoogd te
bereiken. Hij gaat bij zijn tweedaagsche reis naar Buitenzorg de gastvrijheid inroepen
van den Resident, dien hij tegenover zijn welwillend gehoor te Lebak als een intrigant
had bejegend en dien hij in den vervolge met schimpredenen zal gedenken. Te
Buitenzorg vervolgt hij den G.-G. daarna met zijn verzoeken, zijn dreinen, om dan
toch te worden ‘gehoord’; zijn buigen eindigt met nutteloos bedelen te worden ....
***
‘Goddank, dat je eindelijk jezelf kunt zijn’, laat Multatuli zijn vrouw uitroepen, nadat
de inwilliging van zijn ontslagaanvraag haar bekend is geworden; de arme Tine
vermoedde weinig, dat zij daarmede haar eigen ongeluk aankondigde en dat Dekker
zichzelf eigenlijk niet was geweest sedert hij, niet het minst om harentwille, ervan
had afgezien ‘zichzelf’ te zijn. Zichzelf was hij feitelijk niet geweest, sedert hij door
haar te huwen zich met de verantwoordelijkheid voor haar welzijn had belast en na
zijn ‘aflossing’ als kontroleur te Natal (1842), zijn herstel in den aktieven dienst als
tijdelijk hulp van den Assistent-Resident van Krawang ('45), als Kommies te
Poerworedjo ('46-'48), als Secretaris-Vendumeester te Menado ('48-51) en ten slotte
als Assistent-Resident te Amboina, zich striktelijk naar de eischen van den dienst
had gedragen en naar eigen, door het Gouvernement bevestigde verklaring een
‘gezien’ ambtenaar was geworden, hoofd van ‘een deftig gezin’, zooals het in zijn
derde missive heet. Zichzelf was hij langzamerhand weer geworden in zijn verloftijd,
toen hij vooralsnog ongehinderd naar zijn luimen had kunnen leven, den ‘verkleeden
prins’ had gespeeld, ‘den Rodolphe had uitgehangen’ en dientengevolge ten slotte
door zijn verregaande berooidheid tegenover den Minister van Koloniën, Pahud, den
wanhopigen smeekeling had moeten spelen teneinde zijn terugkeer naar den Oost
financieel mogelijk te maken. Om slechts te toonen, in minder dan drie maanden,
hoezeer de meer dan drie jaar lange gelegenheid zichzelf te zijn hem zijn aangeleerde
ambtelijke geschiktheid had doen inboeten.
De invloed van dezen verloftijd op zijn handelingen en be-
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schouwingen te Lebak is niet enkel toe te schrijven aan zijn afwezigheid uit den Oost,
maar ook aan zijn ondergaan der bijzondere omstandigheden van zijn geboorteland
.... Kort voor zijn overkomst had hij in een niet verzonden ‘praatbrief’ aan zijn broer
Pieter, den Helderschen Dominee, zeer heftig afgegeven op de ‘anti-kwaliteit’ van
het leven in Holland en van de schromelijk achterlijke toestanden, die er heerschten
- nu hij in de gelegenheid is geweest zich daaromtrent nader op de hoogte te stellen,
hoort men hem vroeger noch later op deze uiterst laatdunkende wijze zijn vroegere
kritiek herhalen .... Het geestelijke leven, het politieke inzonderheid, was juist toen
de jonge Dekker, na zijn prille maatschappelijke mislukkingen hier, in '39 een goed
heenkomen had moeten zoeken in den Oost, zich gaan vernieuwen, verjeugdigen, in
elk geval verlevendigen. Het liberalisme had daarin de leiding. En zooals de liberaal
Duymaer van Twist in zijn opvattingen deze volgde, zoo deed het op een andere
manier de evenzeer nog jonge Dekker .... Niet dat hij, in overeenstemming met zijn
te Menado geuite voornemen ‘tot het volk’ ging ‘spreken’ - in 't openbaar heeft hij
zich mondeling zoowel als schriftelijk, zeer rustig gehouden - maar hij heeft
aansluiting gezocht bij een kleinen kring van geestverwanten met min of meer
idealistische neigingen: hij heeft zich aangesloten bij de Vrijmetselaars. Hij van zijn
kant moet er bijval hebben gevonden voor zijn oude, humanitaire denkbeelden, voor
het ideaal van de ‘bevrijding der geknechte volkeren’, waarvan hij nu in de
fakkeldragers der ‘vrijheid’, de jonge liberalen, de vertegenwoordigers moest zien.
Onder hen kon hij voldoen aan zijn behoefte zich te ‘épancheeren’.... en hij heeft er
blijkbaar een even druk als dankbaar gebruik van gemaakt; binnen korten tijd is hij
door de loge Gorkum tot ‘Prins van het Rozenkruis’ gepromoveerd.
Maar niet zoozeer wat hier bijdroeg om zijn, in zijn ‘Jongelings-droomen’ van
1842 uitgesproken, oude universeel-philantropische gevoelens te versterken; niet in
de eerste plaats wat hij hier herwon van zijn vroegere eerzuchtig-edelmoedige
aspiraties, is van belang voor het begrip van zijn Lebaksche daden - maar wat hij
tijdens zijn langdurige afwezigheid verloor van wat hem de routine had bijgebracht
voor zijn hervorming van den aanvankelijk weerspannigen jongeling tot den lateren
zeer bruikbaren en zelfs gezienen kolonialen ambtenaar. Drie jaar lang had hij hier
in de wei geloopen en was er ontwend aan wat haam en kluister der discipline hem
aan beteugeling van zijn spontane eigengereidheid hadden ingeprent. Hij heeft verleerd
zijn edelmoedig-lichtzinnige opwellingen te beheerschen. Het sentiment van plicht
is hem ongewoon, onaangenaam, welhaast ondragelijk geworden, waar het in dienst
staat van een hem van buiten-
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af opgelegden dwang. Het begrip ‘ambtenaar’ is voor zijn gevoel identiek geworden
met dorre dienstklopperij. Intusschen, zoolang hij er zich door zijn onbemiddeldheid
in had te schikken ‘ambtenaar’ te blijven, wreekten zijn buiten-ambtelijke
liefhebberijen van den ‘verkleeden prins’ uit te hangen en ‘den Rodolphe te spelen’,
zich ten slotte door de noodzakelijkheid van zich vernederingen te moeten getroosten,
waar hij bij grooter zelfbeheersching zelfs verzoeken had kunnen vermijden: in
goeden doen in het vaderland teruggekeerd, slaagt hij er slechts in, het te verlaten
als berooid man, schulden achterlatend, die hij nimmer zal voldoen en door den
Minister van Koloniën, Pahud, slechts gered uit zijn uitersten nood ten koste van
diens eigen overtreding der ambtelijke voorschriften.
*
In een van zijn brieven aan zijn lateren vriend Roorda van Eysinga komt hij ter
verklaring van ambtelijk plichtsgevoel in 't algemeen, te spreken over het zijne tijdens
zijn aan den verloftijd (1853-'56) voorafgaande, rustige koloniale carrière. De
omkoopbaarheid van een der meest bekende Hollandsche journalisten, de bekende
redakteur van het konservatieve ‘Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage’
Lion, is ter sprake gekomen; Dekker stelt zijn daarover verontwaardigde tegenpartij
de vraag, waarom speciaal de dagbladschrijver zoo sterk te veroordeelen is om het
verkoopen van zijn pen, waar anderen in ambtelijke dienstbetrekking, zonder dat er
iets berispelijks in wordt gezien, zich aan hetzelfde euvel schuldig maken; zelf heeft
hij er zich vroeger toe geleend, iets anders te schrijven dan hij meende; nu evenwel
zou het hem onmogelijk zijn:
‘... Wat wij betreft, ik zou 't niet kunnen. Niet omdat ik zoo braaf ben,
maar ik “hok” terstond, als ik iets tegen mijn gemoed doe. Ik schreef in
Idee ...: “Zelden schrijf ik, wat ik wil en nooit, wat een ander wil”. Dit is
de zuivere waarheid. Sedert ik die tuchteloosheid in mezelf opmerkte, en
overtuigd was van de verregaande moeilijkheid mijzelf daarin te dwingen,
heb ik dien dwang opgeheven. Maar 20, 30 jaar geleden streed ik ertegen.
Wat me dit gekost heeft! ...’
En hij geeft ter toelichting hierbij een herinnering uit zijn diensttijd als kommies
te Poerworedjo ('46-'48), waar hij - tegen zijn eigen overtuiging, zoowel als die van
zijn chef zelven - een toejuichend advies heeft moeten opstellen op een door het
Gouvernement voorgestelden maatregel .... ‘Wat mij dat toejuichend stuk gekost
heeft ....’ Dit komediespelen, teneinde ‘Buitenzorg’ niet te ontstemmen, is evenwel
nog maar een kleinigheid bij wat hij tijdens zijn daaropvolgenden diensttijd te Menado
over zijn kant heeft laten gaan. Met het volgende voorbeeld van ambtelijke
zelfverzaking komen wij in de buurt der Lebaksche knevelarij:
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‘Zoo heb ik te Menado mishandelde en gevluchte pandelingen moeten
terugzenden aan hun zoogenaamde eigenaars’.
Feitelijk zijn we er hier ver voorbij; want het zou zeker voor zijn gevoel en
opvattingen veel stuitender geweest zijn, wanneer hij van alles beroofde en naar de
Lampongsche distrikten gevluchte onderdanen aan den Regent van Lebak had
teruggezonden dan dat hij ze als Assistent-Resident onbeschermd liet in hun eigen
woonplaatsen.
‘... Dit is zeker, dat ik het nu niet zou doen. In dien tijd kostte mij 't doen
meer inspanning, dan nu noodig zou zijn voor 't weigeren, en ik kan
betuigen, dat ik in die dagen 't gevoel had van moeielijk volbrachte pligt.’
Deze dienstplicht te vervullen werd hem nu bovendien nog bemoeilijkt door het feit,
dat sedert zijn benoeming tot Secretaris-Vendumeester te Menado haar juk hem zacht
was gemaakt door de toevallige omstandigheden, waarin hij het te dragen had. Te
Menado was hij onder den hem zeer welgezinden Resident Scherius meer diens
onafhankelijke hulp dan zijn ondergeschikte geweest; als Assistent-Resident te
Amboina had hij evenmin een Resident te gehoorzamen gehad. Nu op Java, ‘waar
alles anders is’, dan in de Buitenbezittingen, wordt hij herplaatst bij het hem eerst
gedurende zijn kort verblijf te Amboina nader vertrouwd geworden Burgerlijk Bestuur
- maar onder een chef, dien hij als zijn vroegeren mededinger naar het Residentieschap
van Menado - waarvoor de Heer Scherius hem warm had aanbevolen - neiging moest
hebben meer als zijn gelijke dan als zijn meerdere te beschouwen.... En, ten
overvloede, als ware het een uitdaging aan zijn idealistische opvattingen, ziet hij zich
geplaatst aan het hoofd eener afdeeling van het sedert jaar en dag, om de armoede,
die er heerschte en de ongerechtigheden, die er werden bedreven, zoo kwalijk
befaamde Zuid-Bantam .... Daaromtrent leert hij binnen een paar weken uit het archief
meer, dan hem uit eigen praktijk kon zijn toegewaaid, daar talmt hij geen oogenblik
om, met betrekkelijke zachtheid, een doortastender ingrijpen voor te bereiden, meer
dan vooralsnog toe te passen - daar begaat de impressionabele man onder den
verbijsterenden invloed van het ‘vermoeden’, geprikkeld bovendien door den
tegenstand van zijn chef, binnen een paar dagen de grove misgrepen, die hem drijven
naar zijn ambtelijken ondergang.
******
En toch .... Een oude spreuk zegt: men kan gelijk hebben bij de menschen en ongelijk
bij de sterren .... Hoe klaarblijkelijk het is, dat Dekker van het oogenblik af, waarop
hij door de weduwe van zijn voorganger Carolus uit zijn koers gebracht, zich door
zijn vrees voor
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‘doodsgevaar’ tot zijn ambtelijk onbekookte voorstellen heeft laten drijven en zich
in een impasse heeft gestort, van waaruit terugkeer zonder ondragelijke krenking
van zijn trots al moeilijker en tenslotte, tegenover zijn chef, dien hij op en na de
Conferentie zoo hooghartig had bejegend, onmogelijk voor hem werd; hoe
onmiskenbaar hij een hooger toon heeft aangeslagen en een roekeloozer spel gespeeld
naarmate zijn positie hachelijker was geworden - is het enkel artistieke virtuositeit
geweest, waardoor hij erin geslaagd is de verdediging van zijn insubordinatie een
zoo sterken schijn van overtuigdheid te verleenen? Was het enkel zóó, dat zijn trots
hem zijn openhartigheid en vervolgens zijn oprechtheid deed prijsgeven en diende
niet tevens het bewustzijn van wat er oprechts was in zijn streven, als drijfveer tot
instandhouding en bij de tegenwerking waarop hij stuitte, tot versterking van zijn
trots? Het kan hem na de ontvangst van Dr. Bensens even deskundige als
ondubbelzinnige inlichting niet verborgen zijn gebleven, welk een flater hij had
begaan met zijn beide eerste missives, maar het vertrouwen op zijn gelijk-hebben,
wat het wezen van het door hem uitgelokte konflikt betrof, de gegrondheid zijner
verdenking omtrent de ‘knevelarij’, had er niet door geleden. In speciaal ambtelijk
opzicht mocht hij gefaald hebben en genoopt zijn geworden zijn pogingen tot
rechtpraterij ervan telkens met erger onbesuisdheden te overtroeven, maar van
algemeen-menschelijk standpunt beoordeeld was het ongelijk niet onvoorwaardelijk
aan zijn kant. Immers, al kon hij, in 't begin van zijn onderzoek als in een hinderlaag
gelokt, op zeker kritiek oogenblik niet de overtuigende bewijzen zijner beweringen
leveren; zijn tegenpartij zelve had ze tegenover hem bij hun eerste samenzijn
toegegeven (en ‘rekende het volstrekt niet onmogelijk’ in zijn officieele antwoord
aan het Gouvernement op Dekkers beide eerste missives). Dit kritieke oogenblik van
het ontstellende praatje der weduwe Carolus, hij nòch iemand anders had het kunnen
voorzien; het schrikwekkende ‘vermoeden’ is hem op den weg der gerechtigheid,
dien hij, naar eigen meening met omzichtigheid, had ingeslagen, als een stok tusschen
de beenen geworpen; het heeft hem gewelddadig uit zijn koers gedreven: - een
overmachtig toeval, waarvoor hij niet aansprakelijk was te stellen, een overrompeling,
een onrechtvaardigheid bijna, door het noodlot jegens hem bedreven .... Zijn
bedoelingen zijn naar zijn overtuiging vanhuisuit beter geweest en gebleven dan die
van zijn tegenpartij, al mag de schrik, hem aangejaagd door een gefingeerd
‘doodsgevaar’, hem dan ook tot een onjuist gebleken en uiterst moeilijk te redresseeren
manoeuvre hebben gedreven; hij heeft, zijn gewelddadige en hem als opgedrongen
taktiek handhavend, weldoend zonder om te zien
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‘machtsmisbruik en knevelarij’ den kop in willen drukken; naar zijn gevoel bleef
zijn taktiek een element van kostbaarder ethische waarde bevatten dan die, welke de
Resident hem wilde opdringen, en waarbij ook rekening werd gehouden met de
minderwaardige faktoren van ‘voorzichtigheid’ en ‘beleid’, die tot vertraging en
uitstel van rechtsoefening moesten voeren. Bij hem - aldus bleef het konflikt zich
aan hem voordoen - heeft de Plicht, bij den ander de dienstplicht vooropgestaan.
Zijn poging, los te komen van zijn onmiddellijken chef, den Resident, en zijn
Geval, zooveel mogelijk losgemaakt van de voor hemzelf zoo noodlottige toevallige
omstandigheden, direkt te behandelen met hun beider lastgever, den G.-G., is een
uiting van denzelfden toeleg, dien hij aan Brest van Kempen in de schoenen tracht
te schuiven; deze: van ‘de kwestie te verleggen’. De Resident zou hebben geprobeerd,
volgens zijn veronderstelling, de beschuldiging tegen den Regent te vervangen door
eene tegen Dekker zelven, aan welke insinuatie elk spoor van waarschijnlijkheid
ontbreekt. Duidelijk is daartegenover, dat hij, van zijn kant, de aandacht op de
bijzonderheden zijner gestie gericht, tracht af te leiden naar het ruimer terrein der
bedoelingen van het Gouvernement en naar de grondbeginselen der koloniale politiek
in onderscheid van zijn eigen opvattingen. De Raad van Indië heeft in zijn advies
aan den G.-G. op dit verschil reeds de vinger gelegd, door te spreken van zijn ‘edele
aandrift, om misbruik van gezag en knevelarij aan het licht te brengen’ en hem tevens
ongeschikt geoordeeld als lid van het Binnenlandsch Bestuur, als verantwoordelijk
vertegenwoordiger en uitvoerder van de, het gezag der Regenten in 't bijzonder,
eerbiedigende gouvernementspolitiek op te treden, daar men ‘niet mag dulden, dat
het gezag van de Hoofden van inlandsch en gewestelijk bestuur door het eigenzinnig
opvolgen van dusdanige, zelfs “edele aandrift” - waaraan Dekker geoordeeld wordt
zich schuldig te hebben gemaakt - “worde in gevaar gebracht ten nadeele van 't
algemeen”. Het is niet aan de uitvoering der gewenschte officieele politiek, dat een
zoodanige “edele aandrift” wordt toegeschreven; en het mocht niet worden toegelaten
haar bot te vieren dan zóó, dat dit eigenaardige “gezag” - een symbiose van het
inlandsche adellijke en het kommercieele buitenlandsche - eronder leed; dat Dekker
zelf, door de weigering zijn beschuldigings- en verdenkingsmateriaal te toonen; dat
hij door dit alle discipline, dus alle onmisbare gezag in 't gezicht slaand optreden,
het betrekkelijk goed recht van zijn “edele aandrift” tegenover de “raison d'état” ten
zeerste afbreuk heeft gedaan, verandert niets aan hare algemeene superioriteit; het
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nadeel van 't algemeen’ was en bleef in de eerste plaats, dat van het Nederlandsche
Gouvernement, speciaal wat de baten aanbelangt, die de financiën van het verarmde
moederland moesten stijven .... Het meer en meer ontwakende besef van deze
tegenstelling kwam zelfs tijdens Dekkers verloftijd tot uiting in de debatten der
Tweede Kamer, waar de vraag werd besproken of de Oost bij uitstek als een
‘wingewest’, als een voorwerp tot uitbuiting bij uitnemendheid behandeld mocht
worden; sommiger onzekerheid of ontkenning daaromtrent mocht gelden, zooal niet
als een drijven, dan toch als een neigen tot de later gepropageerde ‘sociale politiek’
ook voor de koloniën.
*
In den ‘Brief’ van '58 en vervolgens in de bewerking en uitbreiding daarvan: de ‘Max
Havelaar’ van twee jaar later, is door Dekker zijn bijzondere Geval reeds tot een
algemeener uitgedijd. De beschuldiging en verdenking van onrechtmatige behandeling
der Lebakkers is reeds vervangen door de zooveel meer omvattende aanklacht: ‘De
Javaan wordt mishandeld’. Bij menschen als Dekker is de veralgemeening hunner
kritiek een uiting van hun bij voorkeur beoefende kritiek der algemeenheden. Niet
het bijzondere lokt hen tot den aanval uit, tenzij als aanloop tot de bestorming van
het algemeene. Het zijn bij uitstek de fundamenteele sociale conventies, de meest
gerespekteerde opvattingen, algemeen om hun inhoud zoowel als om hunne
verspreiding, die zij aantasten .... ‘Dit is een algemeen gezegde en daarom te
betwijfelen’, kan men lezen in de ‘Jongelingsdroomen’, de in '42 opgestelde
ontboezeming te Natal - waar hij naar eigen getuigenis zich ‘bewust geworden is’ en waarin hij toont, hoe hij was, wanneer hij was ‘zichzelf’. Deze meening herinnert
sterk aan die van Huet - zijn tijd- en in vele opzichten zijn lotgenoot - waar deze in
zijn brief van den 26sten Oktober '69, dus in zijn eerste konfliktrijke Oost-Indische
jaren, tegenover Potgieter de verklaring aflegt: ‘Datgene, wat mij interesseert (de
keerzijde van algemeen aangenomen opinies te bestudeeren, die keerzijde in het licht
te stellen en aan den vorm, waarin ik dat doe de meest mogelijke zorg te besteden)
is een liefhebberij, welke de meeste menschen koel moet laten en mij in de verdenking
van onhartelijkheid moet brengen’.... Zij beiden behooren tot de tijdelijke of blijvende
maatschappelijke weerspannigen van meer dan middelmatig kaliber; beiden,
vanhuisuit stylisten, zijn de zorg voor hun ‘vorm’ - Multatuli in 't bijzonder na de
overhaast geschreven ‘M.H.’ - blijven koesteren en hebben hun drang naar
oorspronkelijkheid, onafhankelijk van hun veranderlijke ideeën, in het litteraire
gestaafd door hun
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voorliefde ten opzichte van onverwachte redewendingen, paradoxale stellingen en
pikante tegenstellingen; elk op zijn terrein zijn zij voet blijven geven aan de
‘verdenking van onhartelijkheid’. Maar terwijl Huet, vooral na zijn Oost-Indische
jaren, dit terrein is gaan beperken tot literatuur en historie, heeft Multatuli het zijne
uitgebreid, zijn afkeerigheid van de heerschende algemeene opinies botvierend door
zijn tuchteloosheid in de meest verscheiden bijzondere richtingen. En terwijl Huets
‘zorg voor den vorm’ hem enkel voor een kleine groep verstaanbaar bleef maken,
verhinderde die van Multatuli hem niet zijn invloed door te laten dringen tot diepere
lagen der bevolking dan vóór hem door eenig ander bereikbaar waren geweest.
En voor dezen ruimeren kring heeft hij als ‘Max Havelaar’ de groote voorbeelden
ter navolging gesteld, naar welke op te zien en die na te volgen een voorwaarde was
voor eigen verheffing en vooruitgang. In deze hoofdfiguur zijner met elementen van
werkelijkheid vervlochten roman heeft hij dezen lezers, van wie velen zijn volgelingen
zouden worden, de voorproef geschonken van wat zooveel meer is dan het talent, 't
welk zij bovendien slechts in zijn zwakkere vormen kenden: het Genie, waaraan hij
reeds in zijn ‘Jongelingsdroomen’ blijk geeft zich verwant, zooal nog niet
gelijkwaardig te gevoelen. In zijn opvatting van het ‘Genie’, waarvan hij de
uitnemendheidskenmerken meent te erkennen in het uitbroeden veeleer dan in het
uitvoeren van groote concepties (Rousseau stellend boven Napoleon), mag hij voor
zijn zelfrespekt een toevlucht gevonden hebben, nu zijn hoogere voornemens te
Lebak tegenover de routine der ‘gewoonlingen’ zoo jammerlijk schipbreuk leden op
enkele onvoorziene en schijnbaar onbeteekenende omstandigheden. De talrijke
mislukten onder zijn navolgers, bij wie het na-apen van zijn tuchteloosheid tot niets
beters dan smakelooze verwildering leidde, beteekenen de onvermijdelijke en niet
te dure prijs voor de opkomst van meerdere en grootere dan de gewone talenten en
de verheffing van het sedert lang gezonken geestelijk peil .... En met dit Genie in
één persoonlijkheid vereenigd, heeft hij zijn huisbakken landgenooten de hoogere
figuur voor oogen gesteld van den ethischen Held, voortbrengsel in veel hooger mate
van zijn eigenlievende verbeelding, dan ontleend aan de waarheid zijner handelingen,
maar dat hij door zijn buitengewoon litterair talent voor talloozen tot verheffende
werkelijkheid heeft weten te maken. Hij heeft hen grovelijk misleid omtrent de
waarheid van zijn Lebaksch beleid, maar er zat voortreffelijks genoeg in zijn
bedoelingen althans, om door zijn ‘Genie’ zijn persoonlijkheid te kunnen adelen tot
den Held, die tot hun stichting Max Havelaar voor de naastvolgende geslachten is
geweest.

J. Saks, Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren

