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WOORD VOORAF

Max Havelaar jubileert! Maar met hem mee jubi-
leert Batavus Droogstoppel, die niet in de koffie is
gestikt en in goede gezondheid de Havelaar mee
herdenkt.
De Redactie van De Nieuwe Stem heeft dan ook

besloten, de Havelaar op een andere manier te eren
dan de officiële feestredenaars. Wij herdenken het dub-
beltal Havelaar - Droogstoppel, dat zowel in de per-
soon van Multatuli als in de Nederlandse samenleving
een onafscheidelijke twecëenhcid vormt. En wij menen
dit niet beter te kunnen doen, dan door te trachten in
dit speciale herdenkingsnummer aan te tonen hoe
springlevend beiden, en daardoor ook de Havelaar, in
het Nederland van 1960 nog zijn.
Bij het ontwerpen van de opzet en het voorbereiden

van dit nummer ontving de Redactie grote steun van
Mevrouw Dr. Annie Romein-Verschoor en de heren
R. Nieuwenhuys en P. Spigt, waarvoor zij haar dank
uitspreekt. De heer Nieuwenhuys was aanvankelijk
voornemens ook een eigen bijdrage tot dit nummer te
leveren, maar gaf er bij nader inzien, in overleg met de
Redactie, de voorkeur aan zijn bijdrage uit te stellen
tot een latere aflevering in deze jaargang, in de vorm
van een reactie op twee in dit nummer opgenomen es-
says van de hand van P. Spigt en W. F. Wertheim,
waarin bepaalde aspecten van zijn visie op de zaak van
Lebak worden bestreden.
Ook de heer Henri A. Ett heeft een bijdrage voor

een later nummer toegezegd.
De Redactie
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W. F. Wertheim

HA VELAAR'S TEKORT

"Ik houd veel van adel, ik heb er een
soort eerbied voor, wat men ook over de
gelijkheid zeggen moge".
Eduard Douwes Dekker in zijn brief aan

Tine van 5-8 november 1845.

"In alle gevallen, waarin hem de nood en de vertwij-
feling tot daden noopten, bewees hij door zijn handelin-
gen, dat hij een burger was, in de sociologische beteke-
nis van het woord", schrijft P. Spigt in zijn boeiende
analyse Multatuli, minister in spe.l
Anders dan Du Perron, voor wie, om de woorden

van De Jong te gebruiken, "de waardering voor de per-
soon boven die voor de maatschappij" ging,2 zie ik geen
enkel bezwaar, zelfs een genie sociologisch te "plaat-
sen". Maar ik meen, dat Spigt met het voorgaande mis-
schien wel een sociologische waarheid uitspreekt, maar
dan toch slechts een halve waarheid - zoals practisch
elke uitspraak over de gecompliceerde en poly-inter-
pretabele Multatuli in haar dialectisch tegendeel kan
worden omgezet, door een iets andere belichting, een
iets andere groepering van uitspraken en daden. Hoe-
wel in een burgerlijk milieu geboren en getogen, heeft
Dekker zich namelijk hoe langer hoe verder - hoe
langer zo verder, zou Frits Droogstoppel zeggen - van
de burgerij verwijderd, daarbij gedreven door twee min
of meer tegengestelde maatschappelijke stromingen: aan
de ene kant een aan de ideeën der verlichting ontleende
gelijkheids-ideologie, die hij consequenter had doorge-
dacht en verder doorgetrokken dan de hypocriete ne-
gentiende-eeuwse burger in het algemeen durfde en
wenste te aanvaarden; en aan de andere kant een uit
een aristocratische levenshouding spruitende minach-
ting voor alles wat burger is.
Multatuli zou Nederland's grootste negentiende eeu-

wel' worden, omdat hij met één been in de twintigste,
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met het andere in de achttiende eeuw stond.
Met de problematiek van de verhouding van adel

tot burgerij is Dekker nooit tot klaarheid gekomen. In
zijn in 1872 geschreven Naschrift bij het uit 1844 date-
rend De bruid daarboven critiseert hij op felle wijze
zijn eigen jeugdwerk, waarin hij het achtiende-eeuws
"tot op de draad versleten" probleem had behandeld
van het toentertijd actuele conflict tussen adel en bur-
gerij.3 "Het is zeer ondemocratisch, die adel als bijzon-
dere stand door bestrijding tot iets wezenlijks te ma-
ken". Maar misschien spruit deze latere critiek juist
hieruit voort, dat de adel voor Dekker op den duur
wel degelijk iets wezenlijks is gaan betekenen - maar
dan niet in negatieve, maar in positieve zin. Tegenover
zijn uitspraak in 1864, "dat adeltrots gek is",4 staat het
trotse woord van koningin Louise: "Ik ben aristocra-
tisch."
Stuiveling wijst in zijn inleiding over "Dekker's

jeugd" al op de betekenis, voor zijn geestelijke vorming,
van zijn gymnasiumtijd met de daaraan verbonden
"aanraking met aristocratischer kringen dan de gegoede
burgerstand waartoe de Douwes Dekkers behoorden."ll
Onthullend wordt echter zijn brief aan Tine, waaraan
het motto boven dit essay is ontleend. Daarin schrijft
hij: "Uw adel hindert mij volstrekt niet, ik wenschte,
dat gij gravin waart", en even verder: "tot waarlijken
adel zoude ik mij kunnen opheffen, - tot koopmans-
adel (die toch wel beschouwd nonsens is) nooit. Ik zie
wel kans om mij in den Haag te familiariseren. In Am-
sterdam op de Keizersgracht echter, niet!"
Ik geloof namelijk, dat degenen, die met Saks de

gehele Multatuli sociologisch willen herleiden tot zijn
prille jeugd, doorgebracht in de omgeving van de
Haarlemmerdijk, een kapitale vergissing begaan. De-
zelfde vergissing, die de orthodoxe psycho-analytici
maakten, toen zij de vormende invloeden op de per-
soonlijkheid wilden doen halt houden omstreeks het
vijfde jaar.
Saks heeft veel te weinig aandacht geschonken aan

de vormende invloed van Dekker's latere jaren, door-
gebracht in het, de persoonlijkheid in sterke mate be-
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heersend, Indisch milieu.
Van de Europese invloeden, die op Dekker's denken

en voelen hebben ingewerkt, heeft Saks een boeiende
en aantrekkelijke analyse gegeven. Maar van de socio-
logische eigen aard der negentiende-eeuwse Indische sa-
menleving had hij geen notie. Dit blijkt uit de volgende
passage: "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 aan-
raking 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 ver-
ouderd cliché of een verslapt aftreksel voorstellen van
de vroegere en zich intusschen voort-ontwikkelende
vaderlandsche. Hij staat maatschappelijk éénzaam in
zijn verschralende hollandsche potaarde." 6

Terecht merkt Driessen op, dat de Marxist Saks hier-
mee er van afziet, "de klasse-positie van Multatuli als
koloniale ambtenaar duidelijk te omlijnen."7 Dekker
bevond zich allesbehalve in een sociaal vacuum in In-
dië - die bestaan slechts op één eiland: dat van Robin-
son Crusoë vóór de kennismaking met Vrijdag. Hoe
levendig en beeldend zou Nieuwenhuys deze Indische
samenleving van "tempo doeloe" niet schetsen, in zijn
Tussen twee vaderlanden, en met name ook in het op-
stel "De zaak van Lebak". Door dit negeren van Dek-
ker's Indische omgeving verschraalt juist Saks' analyse,
naarmate men dichter bij het einde komt van Dekker's
ambtelijke loopbaan. Omdat Saks de sociologische be-
tekenis van de Lebakzaak niet onderkende, was deze
voor hem niet méér dan "een bureaukratisch con flikt",
en Dekker's ontslag "op zichzelf vrij onbeteekenend".
Du Perron schrijft: "Hoe meer de heer Saks opschiet,
hoe kleinerender zijn geschrift voor Dekker wordt."
Het is juist de taak van de socioloog, de Lebakzaak te
reconstrueren binnen het kader van de toenmalige In-
dische samenleving, maar met volle erkenning van de
"eenmalige" kwaliteit van Multatuli's persoonlijkheid.

Ook Saks spreekt slechts een halve waarheid uit,
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wanneer hij Dekker's afdwalingen van het geijkt bur-
gergedrag uitsluitend aan een, evenzeer burgerlijke, ro-
mantiek toeschrijft. Natuurlijk heeft Dekker zich van
zijn wortels nooit geheel kunnen los maken, en ligt in
zijn diepe haat tegen de Droogstoppels, de Halleman-
netjes en de Kopperlith's een stevig brok "Selbsthass"
verborgen. Natuurlijk is het ook waar, dat de vorm,
waarin hij zijn sociaal protest uitte, vaak de in de bur-
gerij der negentiende eeuw geijkte was van studentikoos
of bohemien gedrag. Maar het sociale milieu, dat Dek-
ker's levensgevoel en maatschappelijk gedrag in toe-
nemende mate zou bepalen, is het aristocratische, waar-
mee hij niet alleen door zijn eerste huwelijk, maar ook
door zijn Indische carrière, "waar ik zoo menigmalen
den baas gespeeld heb over adel van allerlei soort",
nauwe banden had gelegd. Hoe weinig heeft Saks be-
grepen van Dekker's behoefte om in zijn verloftijd de
Nabob, de höge Oosterse ambtenaar uit te hangen.
Het was ook geen slip of the pen, toen Dekker in

1870 zou schrijven, "dat hij feodaal moest reageren op
het veldwinnend liberalisme". Met dit woord is een
even wezenlijke trek in Multatuli blootgelegd als met
de door Spigt op zo indringende wijze geanalyseerde
verborgen wens van Dekker, "keizer van Insulinde" te
worden. Had hij niet tegelijkertijd de speelse wens
geuit, zijn zuster's dochter Sietske Abrahamsz, overeen-
komstig de Minangkabause adat, tot kroonprinses van
Insulinde en Hertogin van Sumatra te verheffen? Geen
toeval is het ook, dat het de, zelf uit een Indisch "feo-
daal" milieu voortgekomen, Du Perron zou worden, die
in Multatuli een zielsverwantschap ontdekte in een
gemeenschappelijke haat tegen het klein-Hollandse bur-
gerdom.
Dekker wàs negentiende eeuwer. Zijn figuur kan niet

los worden gezien van de burgerlijke maatschappij,
waartegen hij zich keerde. Maar binnen die burgerlijke
eeuw behoorde hij niet tot de "verlichte bourgeoisie",
maar tot een in feite slechts uit een beperkt aantal in-
dividuën bestaande groep Europeanen, die zich nooit
als groep hebben beschouwd en aaneengesloten, en toch
als sociologisch verschijnsel van belang zijn. Want mèt

365



hun overeenkomstige maatschappelijke oorsprong, om-
geving en levenshouding oefenden zij ook een overeen-
komstige, niet te onderschatten maatschappelijke in-
vloed.
Dekker behoorde namelijk, sociaal gesproken, tot

die aristocraten, die in de negentiende eeuw, uit verzet
tegen de burgerlijke cultuur en moraal, tegen de burger-
lijke zelfverzekerdheid en huichelachtigheid, hun wijde
gedachtenvlucht richtten op een samenleving, die boven
het burgerlijk ideaal zou uitstijgen. Terwijl de burgerij
binnen de beperkingen van haar 19de eeuw bleef voort:-
bouwen aan haar welvaart, macht en expansie, richtte
een klein deel der aristocratie, in een nostalgie naar ver-
loren menselijke waarden, maar te intelligent en gevoe-
lig om zich aan het oude en vergane vast te klampen,
zich op een droombeeld van een nieuwe wereld waarin
de gelijkheidsideologie niet enkel als dekmantel zou
dienen voor de graaizucht van de derde stand. Wat
Dekker altijd drukte, was niet het standsverschil tus-
sen adel en burgerij, "het is de kloof tusschen den steed-
schen 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"
- dus in moderne terminoloP.'ie, het klassenconflict
tussen werkgever en arbeider.
Dekker's naam kan dus, in dit licht, in één adem

worden genoemd met die van aristocraten als Dr. A.
van Bevervoorde en Frank van der Goes in ons land,
van Graaf de Saint-Simon, George Sand en F. M.
Buonarroti in Frankrijk, G. von Vollmar in Duitsland,
en een hele phalanx in Rusland: voorop Bakoenin en
Kropotkin, Toergenewen Tolstoi. En tot uitdaging
van degenen, die zich afvragen of Dekker wel op grond
van zijn huwelijk met Tine van Wijnbergen tot dit illu-
stere gezelschap kan worden gerekend, wil ik nog wel de
naam van Karl Marx, getrouwd met Jenny von West-
falen, aan de reeks toevoegen. Voor sociologen en histo-
rici lijkt mij dit, zich in de twintigste eeuw in Azië her-
halend, verschijnsel van aristocraten die hun anti-bur-
ge.rlijke idiosyncrasieën omzetten in een revolutionnair
sentiment, een intrigerend probleem.
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Te verklaren blijft dan echter, waarom de in een
aristocratische sfeer levende Dekker op het beslissende
tijdstip van zijn leven juist in botsing kwam met de'
Javaanse aristocratie en haar gedragscode. Aan de hand
van de Have/aar zal ik trachten dit aspect van de Le-
bakzaak te belichten.

Drie hoofdstukken van de Have/aar handelen over
de gebeurtenissen in Natal en Padang - terwijl Dek-
ker's verdere ambtelijke loopbaan tot aan zijn aankomst
in Rangkas Betoeng in nevelen blijft. Men zal mij dus
wel willen vergeven, wanneer ik de door Multatuli
zelf zo op de voorgrond geplaatste Natalse affaire als
inleiding gebruik voor mijn analyse.
Dekker is in Natal opgebotst tegen een van de be-

langrijkste veroveringen der negentiende eeuw: het mo-
dern-bureaucratische ambtenarenapparaat, met de daar-
bij behorende strikte scheiding tussen overheidsgelden
en privé-kas. De achttiende eeuwse Compagnies dien a-
ren leefden, tot op grote hoogte, niet van hun salaris,
maar van emolumenten, die aan de machtsuitoefening
in hun district verbonden waren. Dit maakte deel uit
van een in die tijd over een groot deel van de Eurazi-
atische wereld verbreid regeersysteem, dat dikwijls als
"feodaal" wordt aangeduid, maar met een aan Max
Weber ontleende term beter als "patrimoniaal-bureau-
cratisch" kan worden gekenschetst. Het kenmerkende
ervan is, dat de overheidsmacht wel is waar bureaucra-
tisch geordend is, maar wordt gedragen door een amb-
tenarenstaf, die voor zijn inkomen in hoofdzaak af-
hankelijk is van de opbrengst van de landstreek, waar
hij is geplaatst, welke streek dus voor de plaatselijke
potentaten als een "patrimonium", een landgoed, fun-
geert. 8
Het was een hele dobber voor de Nederlandse amb-

tenaren uit de eerste helft der negentiende eeuw, zich
aan te passen aan het onder Napoleon ingevoerde mo-
derne bestuurssysteem, dat er van uitgaat dat de ambte-
naar uitsluitend van zijn salaris moet leven. Dominee
Sytze Roorda van Eysinga, de gezapige, ietwat cy-
nische vader van Dekker's vriend en medestrijder Sic-
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co, schreef in 1822 uit Makassar: "Het was hier bij
vroeger gouverneurs in waarheid zoo erg met geschen-
ken, dat zij alles om niet hadden: viseh, groente,
vleeseh, het eerste en kostbaarste uit een wankan (vaar-
tuig), ja, met één woord, niets ontbrak, al werd er ook
eene partij gegeven, en niets werd betaald. Maar de
eene dienst was den anderen waardig, dus er hier en
daar eene kleine oogluiking mogt plaats vinden." "Van
ouds wist men wat op te leggen, maar nu zal men zich
met het traktement moeten behelpen. Die dan zoo eens
naar Holland gaat, zal met eene dunne beurs, bij zijn
blank geweten, vet soppen. De oudgasten denken geheel
anders en zijn banjer heeren."9 "Nu, het altijd zoo ge-
weest en het zal nog wel in Indië zoo wat blijven: als
de eene hand de andere wascht, dan blijven beide
schoon."

Voor de jonge Dekker was het een onmogelijke taak,
van zijn traktement rond te komen. Wij weten niet,
welke aristocratische liefhebberijen "de excentrieke
Lord" er in Natal op na hield: biljarten met zijn vriend
luitenant Van de Pool, gokken, de grandseigneur uit-
hangen of eenvoudig weldoen, wáár hij er maar de
grootmoedige neiging toe gevoelde. Maar hij liep met
zijn kas onherroepelijk vast. En niet alléén door een
foutieve en slordige boekhouding, zoals Stuiveling
tracht aan te tonen. 1 0

De Havelaar schrijft het tekort toe aan jeugdige on-
ervarenheid, waarbij weer iets van de aristocratische
minachting voor het burgerlijke klerken- en kassiersge-
doe doorklinkt. De toestand in het Natalse was "z66
verward, alles was zóó onrustig, dat men het een jong
mensch, die liever te paard zat dan dat hij geld telde
of kasboeken bijhield, niet kwalijk nemen kon dat al-
les niet zoo ordelijk en geregeld ging als men zou kun-
nen vorderen van een Amsterdamsehen boekhouder die
niet anders te doen heeft". Zijn jeugd maakte hem "on-
geschikt voor bureauwerk of voor de stijve nauwkeu-
righeid die noodig is tot goed beheer van geldzaken.
Bovendien, ik had allerlei gekheden aan het hoofd ... "
En Dekker's escapades nà zijn schorsing, in Padang,
waar hij practisch, zonder een cent inkomen, geïnter-
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neerd was - het stelen van de kalkoen van Gouver-
neur Michiels, het puntdicht tegen deze "Jan Schors-
al", het eeuwige duëlleren, krijgen in de Have/aar ook
het accent van een aristocratisch protest tegen het mee-
dogenloze burgerlijke Fussoen.

Stuiveling neemt Havelaar's verweer, dat het enkel
ging om fouten in de boekhouding, voor juist aan. Hij
baseert dit vrijwel uitsluitend op Dekker's verweer-
schrift van 3 oktober 184311, waarin deze betoogde,
dat in zijn oog 's Lands kas en de vendukas één was ge-
weest. Door hiervan uit te gaan, tracht Stuiveling aan
te tonen, dat als Dekker de verschillende posten aan de
goede kant geboekt had, er géén kastekort zou blijken.

Stuiveling's verweer in naam van Dekker lijkt mij
niet vol te houden. Dekker moet geweten hebben, dat
hij de inkomsten en uitgaven van de vendukas niet als
inkomsten en uitgaven van 's Lands kas mocht boeken.
Men zoekt in zijn boekhouding van 's Lands gelden dan
ook vergeefs naar enige boeking op de creditzijde van
gelden, ontvangen voor op een vendutie verkochte goe-
deren. Wanneer men er van uitgaat, dat de vendukas
los stond van 's Lands kas, kloppen zijn boekingen vrij
nauwkeurig, en zouden de door Stuiveling voorgestelde
correcties 12 even zovele fouten zijn - behalve dan de
beruchte te lage ontvangstboeking van 3 mei en de
destijds nooit ontdekte achterwege gelaten ontvangst-
boeking van 24 mei 184313, die tezamen moesten die-
nen om een tekort van :t f 5000,- te camoufleren ...
v66rdat de surnumerair Gout op Natal zou arriveren.

Heeft men behoefte, Multatuli tegen de wespen en
luizen van het Fussoen in bescherming te nemen, dan
moet men dit niet doen op de boekhoudkundige basis
van ditzelfde burgerlijke Fussoen - ook al heeft hij
zelf in de Havelaar op een zwierige wijze getracht het
tekort, en daarmee een smet op het blazoen van de
dolende ridder, weg te werken - maar op zijn eigen
niveau van aristocratisch verzet tegen de burgerlijke
normen. Dekker heeft namelijk de f 5000,- niet
gegapt - hij heeft ze uit 's Lands kas, ter aanzuivering
van een God weet hoe ontstaan tekort, willen lenen.
Dit wordt aannemelijk gemaakt door het door C. Th.
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van Deventer ontdekte omslagvel, waarbij Dekker van
zijn eigen knoeierij van 3 mei aantekening heeft gehou-
den.14 Van Deventer leidde hieruit ten onrechte af, dat
Dekker helemaal niet geknoeid, alleen maar zich in zijn
boeking vergist had. Mij lijkt het veeleer een bewijs, dat
Dekker vast van plan was, het uit 's Lands kas "ge-
leende" te zijner tijd terug te betalen. Hierop wijzen
ook zijn weinig elegante pogingen, het bedrag, toen hij
van zijn overplaatsing hoorde, eventjes bij particulieren
te "lenen". Hoe onwaarschijnlijk het ook in onze oren
klinkt, dat Dekker meende zulk een zware schuld, met
zijn salaris van J 3300,- 's jaars (!) te kunnen aflossen
- wij weten dat voor onze Don Quichote, op het ge-
bied van optimisme in financiële zaken, ook in zijn la-
ter leven niets te dol zou zijn. Men zou hem, in het
licht van het Natalse tekort, eerder een Hochstapler
dan een fraudeur mogen noemen, hoewel de overgang
tussen de twee typen niet altijd scherp te trekken is.
Voor de mens Dekker zijn de gebeurtenissen in Natal
in ieder geval een spoorslag geweest om door beter die-
nen dan een normaal ambtenaar het tekort te overcom-
penseren - hetgeen voor hem heel wat belangrijker
moest zijn, dan het rekenkundig tekort aan te zuiveren
- wat hij óók heeft gedaan!

Er is een ander tekort, dat bij Dekker in Natal op-
dook - en dat tekort zou veel wezenlijker blijken voor
zijn verdere levensgang. Dekker wenste zich namelijk in
Natal niet te onderwerpen aan de negentiende-eeuwse
burgerlijke en ambtelijke spelregels. Dat deden trou-
wens meer Nederlands-Indische ambtenaren uit de eer-
ste helft van die eeuw niet, zoals ds. Roorda opmerkte.
Maar zij deden wat anders: zij probeerden nog, zoveel
zij konden, naar de achttiende-eeuwse regels te leven,
dat wil zeggen: hun nering naar hun min of meer seig-
neuriale tering zetten. Dit is, wat ambtenaren onder het
patrimoniaal-bureaucratisch stelsel sinds eeuwen her,
van Amsterdam tot Amboina, en van Lissabon tot Pe-
king, gewend waren te doen, met inachtneming zoveel
mogelijk, van wat de weinig rigoureuze adat op dat ge-
bied sanctionneerde.

Dekker wenste in seigneuriale stijl te leven, maar
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verwaardigde zich niet de daarbij onverbrekelijk beho-
rende seigneuriale inkomsten, ten koste van zijn onder-
danen, te trekken. Hij weigerde - en hier kunnen wij
hem rustig op zijn woord geloven - om zoals zijn
voorgangers deden, drie koelies op te brengen, waar hij
slechts twee betaalde; hij weigerde mee te doen aan een
knoeierij betreffende het salaris van een zoutpakhuis-
mandoer. Als wij de controleur van Natal naar zijn la-
tere gedragingen mogen beoordelen, kunnen wij aanne-
men, dat hij tal van gelegenheden heeft verzuimd om
zijn inkomen ten koste van dat van de bevolking op
peil te brengen, en tal van gelegenheden heeft aangegre-
pen om dat van hem tot medelijden bewegende indivi-
duën te zijnen koste aan te vullen.

En hiermee is het scenario voor de Lebakzaak opge-
steld. Daar zou de gerijpte Dekker, met jarenlange
bestuurservaring - ja, jarenlang, wat Nieuwenhuys er
ook van moge zeggen, want ook op bestuurskantoren,
als dat van Menado, viel cr wat te besturen! - weder-
om als individu bekneld raken in een botsing tussen
twee bestuursstelsels. Maar nu zou hij, Havelaar, het
zijn, die als aanklager zou optreden van knoeiende
ambtenaren.

Omstreeks het midden van de vorige eeuw was de
Nederlandse bovenbouw van het bestllurapparaat op
Java tot op grote hoogte in overeenstemming gebracht
met de eisen van modern-burgerlijke bestllursvoering.
Maar de inheemse patrimoniaal-bureaucratische brede
onderbouw was nog tot op grote hoogte in tact gelaten.
Nieuwenhuys heeft de werking van dit systeem op
knappe en boeiende wijze in De zaak van Lebak be-
schreven. Onder Daendels en zijn opvolgers waren
wel enige pogingen ondernomen om de regenten hun
karakter van op de bevolking terende ambtsadel te
ontnemen, en van hen bezoldigde ambtenaren te maken.
Maar de hieruit resulterende ontevredenheid bij de
Javaanse aristocratie bracht, zoals in de Java-oorlog
bleek, de stabiliteit van het koloniale regime ernstig in
gevaar. Van den Bosch ging overstag, herstelde de re-
gentenaristocratie in haar erfelijke positie, en schakel-
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de haar in bij de kapitalistische exploitatie van de ko-
lonie. De aan bestuursambtenaren toegekende "cultuur-
procenten" in de streken, waar het Cultuurstelsel was
ingevoerd, het in de Preanger nog sinds de compagnies-
tijd in stand gehouden zogenaamd "Preangerstelsel",
waarbij de regenten geen bezoldiging genoten maar op
de bevolking leefden, enkel met de verplichting tot
"leveranties" aan het Gouvernement, en de handhaving
over heel Java van de zogenaamde "pantjen-diensten",
die de bevolking verplichtten tot onbetaalde arbeid op
het erf van de hoofden en tot onbetaalde leveringen,
waren even zovele patrimoniale trekjes in een negen-
tiende-eeuws bureaucratisch stelsel. De socioloog Van
Leur noemt zelfs het Java van het midden van de ne-
gentiende eeuw een "fraaie gesloten eenheid van Patri-
moniale ambtenarenstaat", met een ridderlijk ambten a-
renideaal, een gebondenheid van cultuur en een lande-
lijke hofbeschaving. 1"
In het Lebakse, waar Dekker als assistent resident

was geplaatst, hadden de gedwongen cultures, als ge-
volg van de onvruchtbare kalkarme bodem, practisch
geen betekenis. De Preanger, met zijn nog in volle glo-
rie als zelfstandige hoofden paraderende, aan de regent
van Lebak verwante, rijke regenten, was nabij. Maar
Lebak was arm, en hier moesten de regent met zijn
lagere hoofden zien rond te komen van een salaris, dat
niet voldoende was om in de traditionele seigneuriale
staat te leven. De enige uitweg daartoe was: verzwaring
van de huisdiensten, en onrechtmatige heffingen - dus,
in Havelaar's terminologie, knevelarij en karbouwen-
roofd.1"a.
En in tegenstelling met Natal twaalf en een half

jaar tevoren, was het hier Dekker zelf, die het zich tot
taak stelde, de maatschappelijke restanten uit een
prae-Napoleontisch tijdperk, die hij zag als corruptie
en knoeierij, weg te snijden. Maar daarbij richtte hij
zich niet tegen het met de seigneuriale levenswijze ver-
bonden uitgaven patroon, waar hij zelf het slachtoffer
van was geworden, maar tegen de daarmee correspon-
derende seigneuriale methode om zich inkomsten te
verschaffen - methode waar hij ook in Natal niet aan
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mee had willen doen.
Maar het standpunt, van waaruit hij de misstanden

critiseerde, was niet de boekhoudkundige ambtelijke
norm, waaraan zijn eigen gedrag in Natal was geme-
ten en gebleken tekort te schieten. Havelaar oordeelde
naar een hogere norm, waar de negentiende eeuw nog
bij lange niet aan toe was. Nieuwenhuys schrijft, dat in
de Lebakse zaak verschil in temperament van meer be-
tekenis is geweest dan verschillen in bestuursopvatting
en ideologie. 16 Dekker zou zich van de koloniale maat-
schappij, zoals zij functionneerde, nog geen duidelijke
voorstelling hebben gevormd, en het zou niet in zijn
bedoeling hebben gelegen, het maatschappelijk patroon
te doorbreken.17 Ik geloof dat Nieuwenhuys zich hier-
in vergist: hij spreekt zich zelf ook tegen, wanneer hij
elders stelt, dat het Dekker ging om een principe, dat
moest worden "uitgemaakt" v66r de overgave van het
bewind aan de nieuwe Gouverneur-Generaal.18
Welk was dit principe? Het was dit, dat een eind

moest worden gemaakt aan de corruptie van de Ja-
vaanse aristocratie door een door commerciële overwe-
gingen gedreven koloniale exploitatie. Multatuli be-
strijdt in de Havelaar niet het Javaans aristocratisch
stelsel. Hij bestrijdt evenmin de Hollandse burgerlijk-
heid tout sec. De diepere zin van de Max Havelaar is
de onverzoenlijke oorlogsverklaring aan het demo-
nische samenspel tussen Hollands burgerdom en Ja-
vaans hoofdenstelsel, dat hij tot op het bot ontleedt,
met als conclusie, dat de Javaan wordt uitgezogen.
Constructie achteraf, vier jaren na het gebeurde in

Lebak? Sinds de publicatie, door Du Perron, van de
tekst van de nooit verzonden brief aan de Gouverneur-
Generaal van 9 april 1856, enkele dagen na het ver-
leend ontslag, lil weten wij beter.
Het ging Dekker niet om Lebak. De koffieveilingen

der Nederlandse Handelmaatschappij gingen aan Lebak
voorbij, eenvoudig omdat daar, tot verdriet van Droog-
stoppel, geen koffie werd verbouwd. Het ging Dekker
niet om het cultuurstelsel. In Lebak waren de gedwon-
gen cultures practisch te verwaarlozen.
Het ging Dekker om Insulinde! "Van Houtman af
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tot Uwe Excellentie toe heeft het Nederlandsch bestuur
in Indië zich gekenmerkt door lafhartigheid jegens
sterken, geweldenarij jegens zwakken, door laagheid,
hebzucht, trouwbreuk jegens allen!" "Overal wordt
de knevelaar gesteund. Tegen individuën handhaaft
hem de politie en waar en bloc wordt gekneveld en ge-
plunderd leent het Gouvernement zijne schepen, zijn
vlag, zijn soldaten en matrozen". "Ik zal een kruistogt
prediken tegen de gewapende kooplieden, die onder
aanroeping van God zich vetmesten met bloed!"20 Het
is al, in zijn retorisch pathos, de stijl van de Max Have-
laar. Maar het is ook reeds het in dat boek vier jaar la-
ter beleden politieke credo!

Het deed er voor Dekker niet toe, dat wel eens een
knevelaar gestraft werd; dat Duymaer van Twist en
Brest van Kempen wel eens tegen bepaalde inlandse
hoofden, die het tè bont hadden gemaakt, waren opge-
treden; dat er v66r hem, tegelijk met hem, na hem
anderen waren, die voor de verdrukte Inlander waren
opgekomen. Het deed er ook niet toe, of het cultuur-
stelsel zou worden afgeschaft: het losgelaten particu-
lier kapitaal zou, in samenspanning met de Javaanse
aristocraten, de Javaan zo mogelijk nog harder gaan
uitbuiten. Het hele negentiende-eeuwse koloniale sys-
teem deugde volgens hem niet, bracht deze misbruiken
met een ijzeren noodwendigheid met zich mee.

Het is dan ook niet juist, dat Dekker het Javaans
bestuurssysteem niet kende. Hier lag niet, zoals Nieu-
wenhuys meent, Havelaar's tekort. Hij doorzag het
systeem dieper dan wie ook van zijn tijdgenoten. Hij
wist beter dan welke Indië-kenner ook, "dat het Gou-
vernement liever tien residenten zou ontslaan dan één
Regent". Hij wist, dat het bestuur de hoofden rustig
hun pracht en praal op kosten van de bevolking liet
tentoonspreiden "om op de bevolking den invloed uit-
teoefenen die de Regeering noodig heeft om háár gezag
staande te houden, en weigerde om hen voldoende te
bezoldigen om deze staat te kunnen voeren zonder on-
wettige heffingen". En de beroemde passage uit de Ha-
velaar over het "lief gebruik" om aan zijn hoofden
kleine geschenken aan te bieden, en over de beschaamd-
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heid van de bevolking wanneer de aloen-aloen voor de
woning van de regent in verwilderde staat ligt2°a, een
gebruik dat het zo moeilijk maakt om misbruik van
macht en positie te bestrijden - deze passage vormt
een treffende illustratie van het door Nieuwenhuys zelf
geschetst patrimoniaal-bureaucratisch maatschappelijk
patroon. Dekker kende dit systeem, ook op grond van
zijn ervaringen elders op Java, maar al te goed - hij
wenste alleen in dit systeem niet te berusten!

Havelaar's tekort lag hierin, dat hij meende, dat een
aristocratisch systeem anders kon werken; dat het mo-
gelijk zou zijn te regeren volgens een regeringsstelsel
overeenkomend met het leenstelsel - Indië had dit
volgens Dekker nog twee à driehonderd jaar lang no-
dig2! - zonder dat dit stelsel zou rusten op onrecht-
matige en drukkende heffingen; en dat het in de macht
lag van individuën als hemzelf en Duymaer van Twist
om, als verlichte despoten, dit gezuiverd aristocratisch
bestuur tot stand te brengen. Dekker's stap was van het
begin af aan tot mislukking gedoemd niet alleen op
grond van "beleidsfouten", omdat hij een procedure
wenste, die ambtelijk onmogelijk was, maar ook omdat
hij een oplossing wenste, die sociologisch onmogelijk
was. Dat ten slotte toch een onderzoek werd ingesteld,
dat leidde tot het ontslag van de ergste knevelaar, doet
hieraan noch toe noch af.

Misschien was dus tóch Douwes Dekker's tekort, dat
hij géén aristocraat was van huis uit, en daarom een
romantische negentiende-eeuwse voorstelling had van
wat aristocratie maatschappelijk inhield. Saks heeft
hierin toch weer gelijk: "Juist omdat hij deze wereld
zoo weinig kent, valt het hem te gemakkelijker haar te
phantaseeren naar zijn behoeften en het type harer le-
den te boetseren naar zijn eigen beeld."22 De Javaanse
aristocratie was zelfs zo uitgekookt, dat zij, onder het
mom van onderworpenheid aan het Nederlands gezag,
haar eigen tegenstellingen op de rug van de arme Dek-
ker wist uit te vechten. En zoals de Batakse adathoof-
den door hun intriges de schorsing van een reeks Euro-
pese bestuursambtenaren, waaronder Dekker, hadden
bewerkt, wisten de Javaanse hoofden ook hier met het
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middel der zwakken, de intrige, Dekker tot slachtoffer
te maken van hun aspiraties.23
Het voorstel van Dekker, om met terzijdestelling

van de verantwoordelijkheid van de Resident een on-
derzoek in te stellen, was dus een slag in de lucht. De
Multatuli-wespen hebben, hoe zou het anders kunnen,
het "gelijk" aan hun kant: de overwegingen, die tot het
overhaaste voorstel aan de Resident van Serang van
24 februari leidden, waren niet alle even zuiver. Daar
wàs, inderdaad, de vergiftigingsvrees; daar wàs het
verlangen naar een schitterende beurt, uit zucht naar
promotie, vóórdat de bevriende Gouverneur-Generaal
zou vertrekken; daar wàs de ijdelheid, die geloof hecht-
te aan de vleierijen van de djaksa, aan iedere klager die
uit het ravijn te voorschijn kwam; daar wàs de zelfover-
schatting die leidde tot een wel zeer scheve voorstelling
omtrent eigen invloed op de bevolking. Wij weten het
langzamerhand wel na alle onthullingen. "Zijn karak-
ter is minder groot dan zijn geest, maar wij kunnen
gerust aan de Droogstoppels overlaten dat te meten."24
In volle eerlijkheid kon Dekker dan ook in de niet

verzonden brief aan de G.G. schrijven, "dat ik onwe-
tend een heldendaad deed toen ik mijn brief schreef
van 24 februarij!"
Maar het tekort leidde, als zo vaak, tot een overcom-

pensatie. Uit de nederlaag werd een overwinning gebo-
ren; uit Havelaar Multatuli. Alleen al daarom moeten
wij niet ondankbaar zijn "jegens het Lot, en eischen
dat het ons een nog grooter man gegeven had", schrijft
Sicco Roorda aan Domela in dezelfde brief terecht.
Want de ontslagbrief van 29 maart was Dekker's

antwoord op de nederlaag. Men kan nog zozeer beto-
gen, dat Dekker, met zijn brief van 28 februari, waarin
de trotse woorden voorkomen: "Anders dienen dan ik
te Lebak diende kan ik niet", zichzelf in een dwang-
positie had gemanoeuvreerd; dat hij, nadat hij zo hoog
te paard had gezeten, niet meer met hangende pootjes
de overplaatsing naar Ngawi kon aanvaarden; dat het
slikken van deze schande voor hem psychologisch on-
mogelijk was; of dat hij de namen van de klagers aan
de Resident niet met goed fatsoen kon prijsgeven. Maar
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hiermee zegt men niets anders, dan dàt hij groot was,
dàt hij moed had: de moed om de consequenties te trek-
ken van zijn vroegere brief, de moed om voor zijn
overtuiging pal te staan - letterlijk pal op straat te
staan; de moed om tegen een oppermachtig apparaat
neen te zeggen! Want het ontslagbesluit was een wel-
overwogen besluit. Op 28 maart, na ontvangst van het
overplaatsingsbesluit, heeft Dekker er, blijkens zijn
brief aan de Resident, nog ernstig over gedacht, de
overplaatsing te aanvaarden. Maar de man, die heet
gehandeld te hebben onder drang van vergiftigings-
vrees, en om aan dit gevaar te ontsnappen niets anders
hoefde te doen dan zo spoedig mogelijk naar Ngawi te
vertrekken, tartte deze illusoire vergiftigingskans niet
alleen nog veertien dagen, om zijn afdeling naar be-
horen over te dragen - neen, hij nam een besluit, dat
voor hem en zijn gezin zékere armoede en gebrek be-
tekende.

Terecht schrijft Annie Romein: "Hij was een held
in een tijd, waarin de held een historische figuur scheen
geworden en waarin er zoveel helden nodig waren". 25
Maar ten onrechte rekent zij hem slechts tot de helden
der verbeelding, niet tot die van de daad. 26 Met zijn
ontslagbesluit verrichtte hij een heldendaad, die ons
nog steeds ten voorbeeld kan strekken van de overal
en altijd schaarse, maar in het Nederland van 1860, en
nu weer van 1960, wel zéér zeldzame moed der over-
tuiging.

Havelaar doolde arm en verlaten rond. Hij zocht ...
en zou zijn leven lang vergeefs blijven dolen en zoeken.
F. de Jong schrijft: "Hij bleek niet in staat de concreet-
revolutionnaire krachten te schatten".27 Hiermee kun-
nen wij het eens zijn, mits wij onder de krachten, waar-
aan Multatuli de aansluiting miste, niet verstaan de
liberale, burgerlijke krachten van zijn jaren. Daar was
hij allang over heen. Zijn normen en idealen waren niet
van de negentiende, maar van de twintigste eeuw. Maar
hij meende deze in zijn eentje, als verlicht despoot, te
kunnen verwezenlijken. Hij was te trots, om te zoeken
naar bondgenoten, waar hij die had kunnen vinden:
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in de arbeidersbeweging, welke in zijn latere levensja-
ren aan kracht won.

Maar ondanks hemzelf was hij "bij de groeiende
massa van het ontwakend proletariaat reeds voor zijn
dood heilig verklaard". 28 Zijn grootste betekenis ligt
daarom "niet in zijn daden, noch in de zwakke actie,
die zijn programloos verzet wekte", om wederom Annie
Romein te citeren, "maar in de invloed van de zaaier,
die uitging om te zaaien".

Nu nog, na honderd jaar, is lang niet de volle oogst
binnengehaald. Droogstoppel heeft zijn firma uitge-
breid, is Rooms geworden en bouwt nu straaljagers.
Ds. Wawelaar preekt voor de radio, en bezweert ons
onder aanroeping van God, dat wij de toestanden in
Zuid-Afrika niet kunnen beoordelen. Slijmering be-
stuurt Nieuw-Guinea en zendt rapporten in, waardoor
de Minister "ambtelijk gerustgesteld" wordt. De goed-
willende Ver brugge heeft promotie gemaakt, is lid
van de P.v.d.A. en bekleedt een hoge ambtelijke positie,
maar kan nog steeds niet boven halfheid uitstijgen. En
Van Lennep is hoogleraar in de letterkunde en vindt
nog steeds de Have/aar een bliksems mooi maar gevaar-
lijk boek ...

Indonesië is nu, na honderd jaar, vrij - in zover
heeft de zaaier geoogst. Maar Lebak is nog arm, on-
vruchtbaar en onderontwikkeld. En corruptie en kne-
velarij bloeien op Java als honderd jaar terug.

Maar ook Multatuli leeft - niet alleen onder jonge
Indonesiërs, Belgen en Russen, die Saidjah en Adinda
kennen en in hun hart dragen,20 maar ook bij onze
jeugd - getuige de door Amsterdamse studenten geor-
ganiseerde herdenking van de enige oorspronkclijk-
Nederlandse bijdrage tot de wereldliteratuur.

1 Zie De Nieuwe Stem, Jg. IX (1954), p. 416 e.v.
2 F. de Jong. J. Saks. Literator en marxist, p. 201.
3 Vgl. F. W. Driessen, Multatuli - aanklager, strijder, realist. 1960,
p. 116.
4 Idee nr. 489.
[; Volledige Werken, dl. VIII, p. 39.
6 ]. Saks, Eduard Douwes Dekker, 1937, p. 102.3.
7 F. W. Driessen, Multatuli - aanklager, strijder, realist, p. 138
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8 Zie voor een uitvoerige bespreking van dit systeem de door schrij-
ver dezes gehouden lezing over "Corruptie als sociologisch studie-
object", gehouden voor de Ned. Sociologische Vereniging op 9 janu-
ari 1960, binnenkort te verschijnen in Sociologisch Jaarboek no. XIV.
Vgl. voorts Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaf~ p. 679-75.2.
9 Van Dale: grote heren.
10 Volledige Werken, VIII, p. 289 e.v.
11 ibidem, p. 321-2.
12 ibidem, p. 295.
13 Vgl. hiervoor de kasrekening van het plaatselijke kantoor der
Factorij, bij de Bruyn Prince, OH. bescheiden (1910), p. 251.
14 Volledige Werken, VIII, p. 205.
15 Brieven van ]. C. van Leur, "Java, vreemd en vertrouwd" in
De Nieuwe Stem, XII (1957), p. 290.
15a De twintigste-eeuwse Indischman spreekt namelijk niet van buf-
fels, maar van karbouwen.
16 R. Nieuwenhuys, Tussen twee vaderlanden, p. 172.
1 7 ibidem, p. 188.
18 ibidem, p. 183.
19 Du Perron, Verzamelde Werken, IV, p. 352 e.v.
20 ibidem, p. 364.
20a De Havelaar spreekt hier alleen over de nabijwonende bevol-
king. Ik leg hier nadruk op, omdat men wel eens tegenspraak heeft
gezocht tussen deze passage uit de Havelaar, en het conflict van
Dekker met de Regent, op 20 februari 1856, toen onrechtmatig
opgeroepen grassnijders door hem naar huis werden gestuurd. Maar
er is geen tegenspraak: de grassnijders waren aangevoerd uit veraf-
gelegen districten! De wat krasse maatregel is stellig door Dekker
genomen onder invloed van de door de goedwillende maar slappe
controleur Langevelt van Hemert gestelde schriftelijke vraag, ten-
einde deze een lesje in krachtig optreden te geven. Vgl. Verzamelde
Werken, IX, p. 495-6, 596.
21 Briefwisseling tusschen Multatuli en S. E. W. Roorda van Eysin.
ga, 1907, p. 302.
21a ]. Saks, Eduard Douwes Dekker, p. 59.
22 ]. Saks, Eduard Douwes Delrker, p. 59.
23 Vgl. over de tegenstelling tussen de Javaanse hoofden van Noord-
Bantam, waartoe de djaksa behoorde, en de Soendanese tak, verte-
genwoordigd door de regent en zijn schoonzoon, de demang van
Paroeng Koedjang, o.a. R. A. van Sandick, Leed en lief uit Bantam,
p. 186 e.v.; ]. C. van Leur in De Nieuwe Stem, XII (1957), V. 286.
24 Sicco Roorda van Eysinga in brief aan Domela Nieuwenhuis,
aanwezig in het Domela Nieuwenhuis Archief, tijdelijk ondergebracht
in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
25 Erflaters van onze beschaving, 1956, p. 716.
26 ibidem, p. 718.
27 F. de Jong, J. Saks, p. 196.
28 Erflaters, p. 724.
29 Zowel in Indonesië als in België en de Sovjet-Unie werden dit jaar
Havelaar-herdenkingen gehouden.

J79



EEN - BIJNA - VERGETEN HOOFDSTUK

De redactie ontving op haar verzoek van de heer
Dr. B. Droogstoppel te Amsterdam de hier onder vol-
gende bijdrage, die zij gaarne opneemt in dit nummer
op de plaats, die haar toekomt.

Hooggeachte Redactie,
Niet alleen piëteit tegenover de nagedachtenis van

wijlen mijn overgrootvader doet mij met beide handen
de gelegenheid aangrijpen mij geboden door uw uitno-
diging iets bij te dragen aan het speciale nummer, dat
de N.5. ter gelegenheid van de Havelaar-herdenking
uitgeeft. Ook als cultuurhistoricus werd ik aangenaam
getroffen door de vorm van uw opzet, die immers de
gedachte inhield, de m.i. cultuurhistorisch zo vrucht-
bare gedachte, die zich kort laat samenvatten als: zon-
der Droogstoppel geen Max Havelaar.
In de nuchtere gedachtengang van mijn overgroot-

vader, die zich nooit geschaamd heeft niets meer -
maar dan ook niets minder - dan makelaar in koffie
èn christen te zijn, betekenden die woorden slechts, dat
zonder zijn initiatief en zonder zijn - men moet toe-
geven: goed geschreven - bijdragen, dit merkwaardig
hybridische boek nooit tot stand gekomen zou zijn.
Voor ons, zijn nazaten, betekenen ze veel meer, zeker
voor diegenen, die, als ik, tot de Nederlandse intellec-
tuelen behoren.
Maar laat ik eerst naar het zeker niet in alles ver-

werpelijk voorbeeld van de eerste Batavus Droogstop-
pel mezelf als de vierde aan u voor stellen. De 2de en
3de, mijn grootvader en vader, hebben onder de firma
Droogstoppel & Zn. de zaak op de Lauriergracht 37
beiden tot in hoge ouderdom en met succes voortge-
zet. Ik teken gewoonlijk eenvoudig B. Droogstoppel,
want je moet je geen verdienste aanmatigen, die je niet
toekomt en ik val bovendien niet graag op, tenmin-
ste ... maar daar kom ik nog wel op terug. Ik ben -
neen, gelijk ik al zei, geen makelaar in koffie, aange-
zien mijn jongere broer daar meer aanleg voor had en



mijn vader, die een scherp begrip voor de geest des tijds
had, het wenselijk vond, dat er ook eens een paar uni-
versitaire titels in de familie kwamen. Zo werd ik dan
als integro-socio-cultuurhistoricus verbonden aan een
van onze vaderlandse instellingen voor hoger onder-
wijs en ik woon W. Pieterse-straat 73.
Ronduit gezegd - want bij ons in de familie bestaat

een ik mag wel zeggen traditionele gehechtheid aan de
waarheid - is het een buurt, die ik zonder de huidige
woningnood niet gekozen zou hebben. Alleen al niet
omdat de straten er vernoemd zijn naar een aantal
mannen en zelfs vrouwen, die tijdens de Duitse bezet-
ting hun leven verspeelden, omdat ze liever met revol-
vers liepen om mensen te beschermen, die so-wie-so toch
al verloren waren, dan hun naastbijliggende plicht te-
genover hun gezin en hun maatschappelijke functie te
behartigen en in vertrouwen af te wachten tot onze
wettige regering het roer weer in handen zou nemen.
Ik zei al, dat ik niet houd van mensen die opvallen
en zeker niet als ze daardoor aanstoot geven.
Nu moet ik toegeven, dat dit soort heldenverering

gebonden was aan de onstabiele periode onmiddellijk
na de oorlog en - het boetekleed siert de man - dat
ik mezelf ook niet geheel aan de invloed daarvan ont-
trokken heb, al was het alleen maar omdat zo'n anar-
chistische protesthouding mij te opvallend is. Ik heb
toen dan ook oprecht gemeend het vaderland en daar-
mee mijn carrière en de belangen van mijn gezin niet
beter te kunnen dienen dan door lid te worden van de
P.v.d.A. ter zelfder tijd trouwens, waarin onze groot-
ste levende historicus prof. P. Geyl en onze meest ge-
fotografeerde burgemeester prof. P. Oud dezelfde stap
deden. Ik besloot hiertoe niet omdat ik mij gewonnen
had gegeven aan socialistische leerstellingen, verre van
dien, maar omdat in de zo ingrijpend gewijzigde maat-
schappelijke omstandigheden deze partij en de vakver-
enigingen onder goede leiding mij de aangewezen in-
strumenten leken om, nu de sociale maatregelen een
rechtvaardige verdeling van bezit en inkomsten waar-
borgden, het volk volgens democratische richtlijnen in
het goede spoor te houden. Maar toen zag ik, hoe wei-
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nig principiëel die partij stand hield tegenover de ons
afgedwongen uitlevering van ons Indië aan een stel
oproerlingen en collaborateurs, al hebben vele leden
zich daar later wel voor geschaamd - voor dat uit-
leveren bedoel ik, niet voor hun tekort aan principes.
En toen tegelijkertijd een aantal mannen van naam en
invloed zich achter de V.V.D. schaarden, die ik aan-
vankelijk voor een doodgeboren kindje van een ver-
ouderd liberalisme had gehouden, heb ik me met over-
tuiging bij die partij aangesloten. Ik moet zeggen, dat
ik er nooit spijt van gehad heb, te minder nu in de
laatste tijd de Z.g. kerkelijke partijen, waaraan ik me
toch van huis uit nog altijd enigszins verwant voel,
steeds duidelijker het beproefde oud-liberale beginsel
volgen, dat de welvaart van de grootindustrie de wel-
vaart van het volk betekent, zij het dan zorgvuldig om-
kleed met al die elementen van nationale en internationale
ordening en sociale zorg, waar onze tijd om vraagt.

Het woord Indië brengt me terug op mijn overgroot-
vader, want al ben ik niet direct meer bij de koffievei-
lingen betrokken, het bloed kruipt, waar het niet gaan
kan. Bovendien mijn intellectuele aandacht mag dan
meer geboeid zijn door de dingen des geestes dan door
winstbejag, mijn historisch geweten mag me de hoogste
eisen van onbevangenheid stellen, ik zou de waarheids-
zin en de nuchterheid van mijn befaamde voorzaat be-
schamen en me aan een schijnheilige "objectiviteit" te
buiten gaan, wanneer ik niet met zo vele andere Droog-
stoppels de gevoelige verliezen betreurde door Linga-
djati toegebracht aan onze nationale naam en aan het
familievermogen, waarvan de eerste Batavus de grond-
slagen heeft gelegd.

Door juist mij uit te nodigen aan de eeuwviering van
de Have/aar deel te nemen, geeft u mij, geachte redac-
tie, de kans om voor een daad van eenvoudige recht-
vaardigheid te pleiten ten aanzien van mijn overgroot-
vader. Door de leus, waaronder u die viering als het
ware heeft geplaatst, stelt u het talrijk geslacht der
Droogstoppels en Rosemeyers in staat aan die viering
deel te nemen en ik durf er aan toe voegen haar, die
viering bedoel ik, op een ander niveau te brengen dan

382



wanneer de impulsen ertoe uitsluitend hadden moeten
komen van wat zich in onze tijd nog multatulianen
noemt of van de literaten, die Douwes Dekker bewon-
deren als schrijver en naar kunstenaarswijs tegen de
geordende maatschappij opstandig mens. Wat dat plei-
dooi betreft: het heeft geen zin na honderd jaar er
Douwes Dekker een verwijt van te maken, dat hij, be-
zeten van zijn nobel streven de Javaan recht te ver-
schaffen de figuur van Batavus I gebruikt, ja, misbruikt
heeft als repoussoir voor zijn held en tot een caricatuur
gemaakt. Mijn wetenschappelijk geweten dwingt me
bovendien te erkennen, dat zijn karakter, zoals het in
de Have/aar, zij het dan naar het caricaturale vertrok-
ken, naar voren komt, niet wezenlijk afwijkt van het
beeld, zoals me dat uit andere bronnen bekend is. Maar
wat in de Have/aar niet naar voren komt is, dat hij
behoorde tot die nijvere en ondernemende laag van
de burgerij, die Nederland in de 19de eeuw uit de ver-
suffing van 1813 omhoog gestuwd heeft niet alleen,
maar waaruit ook zeer vele van onze huidige intellec-
tuelen zijn voortgekomen door" de maatschappelijke
eerzucht en de eerbied voor kennis en ontwikkeling van
hun ouders. De Droogstoppels zijn de steunpilaren van
de 19de eeuwse maatschappij geweest, die zich op-
maakte om de uiterste mogelijkheden te realiseren, die
de Industriële Revolutie bood. Wat men hun daarbij
kan verwijten is, dat zij de fantasie misten om hun
baanbrekende daden, de opbouw van onze grootin-
dustrie, de openlegging van Indië, ia, van heel Azië en
Afrika op den. duur een nieuw ethisch fundament te
geven. Ze werden uit historische noodzaak keiharde
"captains of (commerce and) industry", terwijl ze naar
het uiterlijk en god-weet in hoeverre ook in hun hart
de christelijke burgermansmoraal van fatsoen, kuis-
heid en liefdadigheid wilden hoog houden. Vandaar
hun gemis aan stijl en allure, waardoor ze nooit aan-
spraak hebben kunnen maken op de gedenkboeken en
standbeelden, die hun als dank van het Nederlandse
volk toch eerder toekomen dan de schim van Jan van
Schaffelaar of een moreel toch niet helemaal onaan-
tastbare figuur als Bilderdijk.
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Wanneer echter de voortzetters van het werk der
Droogstoppels over de hele wereld, de Rhodes', de Car-
negies, de Fords, de Deterdings, de Colijns, de Philip-
sen, wel de rol van nationale figuren en grand old men
hebben kunnen spelen, dan danken zij dat - zeker ook
aan de Coenen en Warren Hastings' die voor hen uit
gingen en aan hun eigen doorzicht en energie, - maar
ook aan de ... Havelaars. Want dat is het zinrijke van
uw motto, ook het omgekeerde is waar: zonder Have-
laar geen Droogstoppel, d.w.z. zonder het werk van de
afbrekers van de enge, 19de eeuwse burgerlijke ethiek
in onze tijd geen zelfbewust en onbevangen nageslacht
van Droogstoppels. Dekker, evenals die andere icono-
clast der burgerlijke moraal, Nietzsche, heeft door zijn
verachting voor alle femelende huichelarij, zijn hyper-
individualistisch zelfbesef van "keizer van Insulinde",
zijn uitdagend poneren van eigen normen nolens volens
. het naar de macht grijpend imperialisme en de stichters
van nieuwe wereldrijken aan een basis van die morele
of zo men wil amorele autonomie geholpen, die voor
het ruwe werk van empirebuilders onmisbaar is en die
alle wezenlijk grote figuren - denk aan Coen of aan
Napoleon, die Douwes Dekker niet voor niets zo ver-
eerde! - zich hebben toegekend.
De Have/aar en niet minder Dekker's overige wer-

ken, met name de Ideeën zijn een onmiddellijk en lang-
durig succes geweest, maar aanvankelijk vooral een
succes met een bepaalde kleur: zijn volgelingen, de
echte mul ta tu lianen waren alleen in eigen ogen een eli-
te. Bij ons in de familie verhaalt men, dat mijn over-
grootvader achteraf nooit tot een besluit gekomen is of
hij zich helemaal niet met dit boek had moeten inlaten
of dat hij integendeel de financiering geheel in handen
had moeten nemen en Dekker - de beste regeling voor
artisten, waarvan we moeten aanvaarden, dat ze nu een-
maal niet met geld kunnen omgaan - een bescheiden,
maar blijvend percentage uitkeren. Dat hij tegenover die
laatste mogelijkheid huiverig bleef laat zich verklaren
uit het eenzijdig karakter, dat Dekker's succes lang
gehouden heeft en ik als integro-socio-cultuurhistoricus
begrijp maar al te goed, dat wij ook van een schrander
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Fragment uit een brief van Multatuli aan zijn vrouw. Mimi, geschre-
ven op 19 maart 1878 te Utrecht.
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Handschrift van Robert Voûte, kennisgeving van de geboorte van
zijn zoon.



"Och, Multatuli, waarom hebt ge Droogstoppel laten stikken?"

Max Havelaar

Met zeer grote waarschijnlijkheid kan gezegd worden, dat we nu
weten wie de persoon is geweest die Multatuli aanleiding heeft ge-
geven tot de conceptie van Batavus Droogstoppel: Robert Voûte,
die leefde van 1 februari 1810 tot 12 februari 1871. Hij werd ge-
boren en is ook gestorven in Amsterdam, een vooraanstaand make-
laar in koffie aan de Herengracht.

Evenmin als Max Havelaar identiek is met Eduard Douwes Dekker,
Slijmering het portret is van Brest van Kempen, Saidjah en Adinda re-
ële inlandse kinderen waren - even weinig (en misschien ook even-
veel) gelijkt Droogstoppel op de makelaar die Douwes Dekker in
'58 of '59 in een Rotterdams logement korte tijd heeft meegemaakt.
Allerlei gegevens, anecdotes, enig handschrift én de foto vestigen
bij mij de indruk van een uiterst nuchter mens, met een tot scham-
perheid, soms tot bitterheid te verleiden trek van reserve, die ge-
woonlijk als een stroef zelfbewustzijn in dit karakter mag hebben
gedomineerd. Overheersend komt mij wel de neiging voor zich te
verzetten tegen geestdrift of voortvarendheid zonder beproefde
grond - zo enthousiasme al in enigerlei vorm bezit van hem kon
nemen. Een zekere droogheid, hardheid soms. en beslist een behoef-
te aan uiterlijke onbewogenheid ligt aan de oppervlakte bij deze man
- die vermoedelijk onder de invloed van een zeer tragische erva-
ring een goed stuk van zijn onbevangenheid en beschikbaarheid moet
hebben ingeboet, niet zonder in zijn aard daartoe de vatbaarheid
te hebben bezeten: op 10 mei 1839 zond hij zijn relaties het bericht
van zijn voorgenomen huwelijk; vier weken later moest hij er een
circulaire op laten volgen met de mededeling dat zijn bruid na een
ziekte van ruim drie weken was overleden. - Hij drong er bij zijn
omgeving op aan zich in het leven op teleurstelling voorbereid te
houden.

Als ik mij goed voor ogen stel wat ik van deze man weet en nog
meer vermoed, dan verkrijg ik een idee van de mate waarin deze
zakenman prikkelend op Douwes Dekker heeft gewerkt. Uit dat
contact in het logement in Rotterdam, in het wel meest explosieve
jaar van Multatuli's leven. spatten twee vonken weg. Twee extreme
verbeeldingen werden verlicht. Van die ontmoeting tussen die twee
mannen E. DoU\,'es Dekker en R. Voûte vandaan, verwijderen zich
twee voorstellingen de geschiedenis in: Max Havelaar en Batavus
Droogstoppel - de gechargeerde maar eeuwige tegenstelling tussen
geestdrift (niet zonder rede) en bedachtzaamheid (niet zonder grond).

P. Spigt



Robert Voûte. makelaar in koffie te Amsterdam, (l810-18il) (Dit
portret werd door de familie Voûte welwillend aan P. Spigt ter
publikatie in "De Nieuwe Stem" afgestaan).



man als Batavus I niet konden verwachten, dat hij het
dialectisch verloop, dat de historische ontwikkeling
zou nemen, kon voorzien.
Dekker's oudste en meest toegewijde publiek was te

vinden onder het halfintellect (de onderwijzers!) en de
opkomende arbeidersbeweging - al belette zijn ex-
treem individualisme en zijn houding van verlicht des-
poot hem daarmee samen te gaan; onder die groepen
dus, waarvoor het breken met de oude moraal een
maatschappelijke bevrijding betekende, ja, een vaak tot
anarchie overslaande bevrijding. En niet, als voor de
Droogstoppels, alleen maar een beter passende recht-
vaardiging voor hun door de vaart der vooruitgang
bepaald gedrag. Deze laatste waren zich aanvankelijk
nauwelijks bewust wat zij aan Dekker te danken had-
den en stonden terecht huiverig tegenover stromingen,
die a.h.w. met zijn ideeën op de loop gingen, zoals zijn
ideeën wel met hem op de loop gingen.
Men moet de mens in het kader van zijn tijd begrij-

pen en men kan van de Droogstoppels en Rosemeyers
niet verwachten, dat zij zich zouden aangetrokken
voelen tot een wereldbeschouwing, die de koffie en de
suiker, de thee, de kina, de tabak en de olie, die al onze
bronnen van welvaart in gevaar scheen te brengen en
het volk opzette tot anarchie en communisme en voor-
al die zich zo uitdagend en blasphemisch tegenover het
Christendom plaatste.
Maar v66r de eerste wereldoorlog zagen de Droog-

stoppels en Rosemeyers dat al anders. Zij hadden er-
varen, dat de sociale wetgeving, de leerplicht en de
verhoging van het levenspeil van de arbeiders - en
daarmee de verhoging van hun arbeidskracht en bruik-
bare intelligentie - in hun eigen nuchtere en waar-
heidslievende taal gezegd - een goede belegging waren
gebleken. Zij hadden gezien, hoe het door Dekker
en Domela Nieuwenhuis opgezweepte atheïsme en so-
cialisme niet bedwongen waren door de preken van ds.
Wawelaar, maar door dezelfde nog onlangs veraf-
schuwde middelen der democratie er tegenover te plaat-
sen in de christelijke en katholieke arbeidersorganisaties.
Eminente historici maakten hun onweerlegbaar duide-
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lijk, dat het keerpunt der sociale gerechtigheid niet in
1848 bij het Communistisch Manifest lag, maar bij de
Encycliek Rerum Novarum van 1891 - geen anti-
papisme mag ons ervan weerhouden de waarde daar-
van voor wat men later de "arbeidsvrede" is gaan noe-
men te erkennen - en bij Kuyper's sociale congressen,
uit diezelfde jaren '90 der zoveel gesmade, maar toch
zo bewonderenswaardige 1ge eeuw. Zij hadden hem de
algemene staking van 1903 zien bedwingen en zij zagen
in 1914 de grootste en gevaarlijkste socialistische partij,
de Duitse, ineenstorten onder een vloedgolf van een
van de nobelste menselijke impulsen: de vaderlands-
liefde. Van het in 1917 losbarstende communisme _
gelukkig ver buiten onze landsgrenzen - was voor de
Droogstoppels en Rosemeyers voorlopig het belangrijk-
ste aspect zijn verderfelijke invloed op de koloniale
volken, want zij waren te reëel om te geloven, dat dat
in Nederland ooit een voet aan de grond zou krijgen.
De muiterij op de Zeven Provinciën was voor hen een
teken aan de wand, maar helaas een dat niet door allen
verstaan is. Niet door die naieve en wereldvreemde na-
komelingen van Havelaar, die meegesleept door man-
telorganisaties en fellowtravelIers, de "bevrijding" van
de onmondige koloniale volken voor een eerlijke conse-
quentie van de democratie hielden, niet door de die-
hards onder de Droogstoppels en Rosemeyers die met
miskenning van het vaderlandse "zoet lijntje" niet kon-
den inzien, dat de methoden van eoen en Van Heutsz,
hoe efficient en moreel geoorloofd ook in het raam van
hun tijd, nu te kwetsbaar voor de parlementaire critiek
waren.

Hoe onaangepast aan onze tijd deze methoden wa-
ren, bewees Mussolini door zijn optreden in Afrika,
waar hij grote kansen voor een humane (en winstge-
vende!) aanpassing van de achtergebleven Abessijnen
aan de moderne beschaving verspeelde en een zware
slag toebracht aan de goodwill, die het fascisme zich in
zijn opkomst door zijn zin voor orde en zijn principiëel
postvatten tegen het communisme verworven had.

Eer is teer! Daarom dien ik hier wel nadrukkelijk
aan toe te voegen, dat ik mij natuurlijk nooit achter de
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latere betreurenswaardige, ja, afschuwwekkende daden
der nazi's heb gesteld noch dat ik ooit ook voordien lid
geweest zou zijn van welke fascistische organisatie
ook, want ik zei al dat ik er niet van hield op te vallen
en de nationaal-socialisten hebben bij ons bij de ver-
kiezingen nooit meer dan 6010 gehaald. Maar als histo-
ricus dient men nu eenmaal alle emotionele impulsen
uit te sluiten en ook van het fascisme, zelfs van het
fascisme, de uitwerking ten goede te noteren. Het is
geen toeval dat de Westduitse regering, die van zijn
ontstaan af een bolwerk tegen het communisme is ge-
weest, dank zij het geniale inzicht van de grote Aden-
auer niet geaarzeld heeft een aantal van de beste krach-
ten uit de voorafgaande regering tot zich te trekken.
Het is geen toeval, dat de NAVO op zijn beurt zich
door geen gevoelsmotieven heeft laten weerhouden om,
nadat Neurenberg de lucht gezuiverd had, de beproef-
de bekwaamheid van z.g. gecompromitteerde hoofdof-
ficieren van de Wehrmacht in zijn organisatie in te
schakelen. En juist wij Droogstoppels en Rosemeyers
kunnen alleen maar de toch wel echt Duitse rondbor-
stigheid waarderen, waarmee Adenauer daaruit de
consequenties trok, toen hij onderhandelingen opende
over de vestiging van militaire bases in het gebied van,
ondanks alle schijn van het tegendeel, zijn geloofsge-
noot en geestverwant Franco.

Ik kan u zeggen, dat ik als Droogstoppel met mijn
erfelijke zin voor waarheid en realisme steeds weer ge-

troffen word door de onverbloemde openlijkheid, waar-
mee deze en dergelijke na-oorlogse maatregelen geno-
men worden met tactische vermijding van alle obstruc-
tie, waar een verkeerd begrepen democratie zo licht toe
leidt.

Die openlijkheid heeft ook een eerlijk overleg moge-
lijk gemaakt tussen groepen, die voor de oorlog in felle
en onvruchtbare vijandschap tegenover elkaar stonden.
Zo goed als van het fascisme moeten we zonder sen-
timentaliteit de winstpunten van de oorlog erkennen.
Een van die winstpunten was, dat onder de bijzondere
omstandigheden van de bezetting en door - ook hier
mogen we de waarheid-ten-gunste-van-de-vijand niet

387



uit de weg gaan! - de democratische wijze, waarop de
bezetters hun gijzelaars uit alle kringen van de maat-
schappij kozen, het "gesprek" - nieuw en inhoudrijk
woord - mogelijk bleek. Ik denk hierbij niet aan die
geëxalteerde interneringskamp-vriendschappen van
mensen van volslagen tegenstrijdige levensbeschouwing,
die in de nuchterheid van het werkelijke léven snel ver-
schrompelden. Ik denk aan het contact tussen eminente
leiders van het bedrijfsleven en de met realiteitszin uit-
geruste, meer beschaafde vakverenigingsmannen. De
daaruit voortgekomen Stichting van de Arbeid heeft al
menig conflict voorkomen, dat vroeger tot een voor
's lands welvaart zo schadelijke staking had geleid.
Maar op een nog veel grootser, op een internationaal

niveau is het "gesprek" verwezenlijkt in de geniale
schepping van dr Frank Buchman: De Morele Herbe-
wapening. Hij immers is er in geslaagd in zijn organisa-
tie Oost en West te verenigen, de Allergrootsten der
Aarde bij tientallen samen te brengen met eenvoudige
mannen uit de vakbeweging, die onder zijn invloed de
heilloze waandenkbeelden van de klassenstrijd opga-
ven, met communisten, die de schellen van de ogen
waren gevallen en met het Leven toelachende studen-
ten van de meest uiteenlopende huidskleur, zoals dui-
delijk uitkomt op de artistieke polychrome foto's van
zijn propagandageschriften.
Aangezien ik meen, dat men nergens de Waarheid

uit de weg moet gaan - ik bedoel natuurlijk niet het
dagblad van die misbruikte naam, dat men vanzelf uit
de weg gaat - en nooit een gelegenheid verzuimen om
te laten zien, hoe het Goede in iedere vorm kan zegevie-
ren, vermeld ik hier het tot Buchman gerichte verwijt,
dat hij in de voor-oorlogse jaren vriendschappelijke be-
trekkingen onderhield met Himmler en andere voor-
aanstaande nazi's. M.i. getuigt dat slechts voor 's mans
indrukwekkende capaciteiten, dat hij ook in die treu-
rige tijd de leidende figuren voor zijn ideeën wist te
winnen en voor zijn nuchter vooruitziende blik, want
wat zou er van zijn beweging terecht gekomen zijn,
wanneer hij zich door de romantiek van antifascisme
en verzet had laten benevelen en - wat toch aanvan-
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kei ijk niet uitgesloten leek - het Rijk de overwinning
had behaald? Gelukkig hebben dan ook. onze vooraan-
staande industriëlen en oud-ministers, die zijn beweging
steunen, zich niet laten misleiden door dergelijke kort-
zichtige kritiek.

U vraagt zich misschien af wat dit alles met de Ha-
velaar-herdenking te maken heeft, maar u zult zien dat
het er alles mee te maken heeft. Immers wij leven niet
meer honderd jaar geleden, maar nu en nu heeft Buch-
mann bereikt, wat Dekker nastreefde, toen hij schreef:
"Ja, ik wil gelezen worden!. Ik wil gelezen worden door
staatslieden, die verplicht zijn te letten op de tekenen
des tijds ... door letterkundigen ... door handelaren,
die belang hebben bij de koffieveilingen," ..enz. Buch-
man heeft dat bereikt, omdat hij begrepen heeft dat wij
honderd jaar na Multatuli leven en dat iedere tijd zijn
eigen patroon heeft. Omdat hij nooit iets onthuld
heeft, nooit een program opgesteld, nooit op iemand
een direct beroep gedaan, nooit eisen gesteld, behalve
dan die van de Deugd en van de Deugd is immers ieder-
een voorstander. En omdat hij die deugd doordrenkt
heeft van een Christendom, dat zo kundig en kleurloos
in lauw water is opgelost, dat zelfs een socialist er ar-
geloos zijn ethische dorst mee kan lessen.

J a, er is veel veranderd sedert 1860. Het - laten we
het eerlijk zeggen - wat benauwd-kleinburgerlijke
Christendom van Wawelaar en juffrouw Laps, het
Christendom van hel en verdoemenis, van wollen borst-
rokken en hoge halzen heeft plaats gemaakt voor het
Christendom van de sociale dominee, voor het vrolijke
Christendom van het jeugdkamp, waar de predikant
in shorts jazzmuziek speelt op de pingpongavonden.
En anderzijds heeft het klassenstrijderige socialisme van
de straat plaats gemaakt voor een socialisme, neen, voor
een werkerspartij zonder socialisme, maar van sociale
studie, arbeidsvrede en onderlinge samenwerking op
nationale basis, en met een dagbladpers, die wekelijks
zijn ethisch-religieus cursiefje geeft.

Door die wederzijdse doordringing van de stromin-
gen dezer eeuw is er nu pas na honderd jaar een moge-
lijkheid geschapen voor een wezenlijke nationale huldi-
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ging van Douwes Dekker. Mogelijk geworden doordat
al die revolutionaire en anarchistische stromingen, die
zich zo graag op Multatuli beriepen en uit den treure
op hun vergaderingen het Gebed van de Onwetende
voordroegen, of zijn ingeschrompeld tot onbeduidende
groepjes Of zich gezuiverd hebben van al die gevaar-
lijke ideeën en tendenties, die voor christelijk Neder-
land een eensgezind samengaan voor welk doel ook
uitsloten.
De roem van een van onze grootste vaderlanders

kan niet langer gemonopoliseerd worden door het
plompe en blasphemerende atheïsme, nu dat verdron-
gen is door een zoveel redelijker en beschaafder huma-
nisme, dat wij christenen wel met alle middelen der de-
mocratie van iedere mogelijkheid om vat op ons volk
te krijgen zullen uitsluiten, maar waarmee wij toch voor
een algemeen nationaal doel kunnen samenwerken.
Niet door het oude, materialistische socialisme, dat
zich trouwens altijd ten onrechte als zijn erfgenaam
heeft opgeworpen. En zelfs niet door de literaten, die
vonden dat hij zo "verdomd goed" schreef en door de
literaire nonconformisten, die sinds de oorlog wel
veel roeriger zijn geworden dan daarvoor, maar naar
het mij voorkomt toch veel minder gevaarlijk voor de
nationale geest. Ten dele zeker onder invloed van de
koude oorlog - want ook die mogen we een goede kant
niet ontzeggen - waardoor ook de "opstandige jeugd"
vatbaar is geworden voor de dwingende eis, dat alles
vermeden moet worden, wat ook maar in de geringste
mate de vijand in de kaart zou kunnen spelen, ten dele
ook door de intensieve kunstbemoeiing en de bijzonder
tactische subsidiepolitiek van ons departement van O.
K. en W., dat zonder zijn politieke lijn prijs te geven
de jeugd niet balsturig maakt door censuurmaatregelen
tegenover die geschriften, die het er ad usum delphini
eens extra dik opleggen. Zelf sta ik daar wel wat hui-
verig tegenover, want ik zou niet graag zien, dat mijn
kinderen aan mijn tafel de vele onvertogen woorden
gingen gebruiken, die ze in de literatuurles als dage-
lijkse kost te slikken krijgen. Maar ik heb me door een
gereformeerd psycholoog van grote naam laten verze-
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keren, dat zulk taalgebruik als compensatie bij morele
en zelfs bij maatschappelijke spanningen van positieve
waarde is.

Ik twijfel er niet aan of de organisatie van een natio-
nale huldiging van Multatuli zal bij ons waakzaam en
werkzaam departement van O.,K. en W. in goede han-
den zijn en op de hechte basis der Zuilen op zichzelf een
monument van de Nederlandse beschaving kunnen
worden. Het grote aantal ambtsjagers, ik bedoel ambts-
dragers aan dat departement is daar al een garantie
voor. Mocht prof. Van Duinkerken door een of meer
andere huldigingen verhinderd zijn om een van zijn
brillante redes te houden over Douwes Dekker en Bra-
bantia Nostra, dan zal zeker prof. dr Jos Gielen, oud-
minister en literaat van naam bereid gevonden worden
om over de invloed van de Max Have/aar op de be-
vrijding der Generaliteitslanden te spreken. Natuurlijk
is prof. Gerbrandy de aangewezen man om zijn landge-
noten de nabloei van Multatuli's koloniale opvattingen
in "Door de Eeuwen Trouw" aan te tonen en in de
P.v.d.A. zal zeker een begaafd theoreticus van het so-
cialisme of een ruimdenkend literair-historicus als bijv.
G. Stuiveling te vinden zijn, die op zich neemt de
mythe te weerleggen als zou Dekker's optreden van
enige invloed op de opkomst van de arbeidersbeweging
in Nederland geweest zijn. Slechts één element zou,
vrees ik, geen aandacht gevonden hebben: de betekenis
van Havelaar's tegenspeler en van de Droogstoppels en
Rosemeyers in het algemeen voor de Nederlandse wel-
vaart en de Nederlandse cultuur, zoals ik die hierboven
in het kort meen te hebben aangetoond. Het blijft de
onvergankelijke glorie van uw verdraagzame geest,
hooggeachte redactie, dat u mij daartoe de gelegenheid
hebt gegeven.

Met oprechte dank,
B. Droogstoppel.

(voor copy conform A. Romein-Verschoor)
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P. Spigt

LOTHARIO ZAL TOCH HANGEN!

(De Zaak van Max Have/aar)

't Is een merkwaardig feit, dat het tenslotte ook nog
bekroonde essay van R. Nieuwenhuys, over de zaak
van Lebak, in de drie jaren dat het nu bestaat door
niemand uit de kringen van het Multatuli Genootschap
ooit is weersproken geworden. Men kan vlot zeggen
dat dit nogal begrijpelijk is, doordat het opstel een voor
"echte multatulianen" onplezierige onaantastbare re-
constructie zou bevatten. Maar dat is niet waar, in elk
geval niet in die zin, dat er geen weloverwogen bezwa-
ren tegen bestaan. De stilte rondom dit essay, waarvan
velen menen dat het na honderd jaar nu eindelijk de
weldoordachte, objectieve waarheid omtrent Douwes
Dekker in zijn ambtelijk drama heeft gegeven, mag op-
zichzelf in die nu al een eeuw durende rumoerige dis-
cussie over Multatuli hoogst opvallend genoemd wor-
den.
Wat mijzelf betreft, toen het opstel voor de eerste

keer verscheen in de zomer van '57 was het vakantie-
en dan lees ik liever Simenon dan Multatuli, laat staan
de kommentaren. Ik weet niet hoe mijn mede-redak-
teuren van het volledige werk van Multatuli er ter-
stond op reageerden, want het kontakt was maanden-
lang verbroken en daarna ben ik een poos ziek geweest.
Ook herinner ik me van daarna geen afzonderlijke dis-
kussies over het stuk, wèl dat er een opvallende geÏrri-
teerdheid aan de dag trad als het eens terloops in het
gesprek kwam. Na een paar opzettelijke ondervragin-
gen van mijn kant verzamelde ik tenslotte de indruk,
dat me niet elke openlijke reaktie achterwege had gela-
ten door gebrek aan argumenten, maar door te véél.
Nieuwenhuys is allesbehalve een vreemde in de krin-

gen van het Multatuli-Genootschap en ik neem aan,
dat hij aan mijn indruk de betekenis zal hechten die ik
er aan toeken. Er zijn beschouwingen over Multatuli
geschreven, die met groot gemak weerlegd kunnen wor-
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den. Maar dat zijn dan gewoonlijk de allerergste mis-
vattingen niet. Men moet het genie, het geduld of de
verrukkelijke dwangneurose van E. du Perron bezitten
om bijvoorbeeld een katastrofaal boek als dat van de
schoondochter werkelijk bevredigend in de kern te tref-
fen. Er kan ook te veel overhoop gehaald zijn en dan
moet er een g~weldige tegenzin overwonnen worden.
Maar er is nàg een vervelende kwestie. De teneur van

het essay van Nieuwenhuys luidt: wie Indië kent, weet
wel beter. En ook dat is ontmoedigend voor wie nu een-
maal in Holland is geboren en getogen. Wat mijzelf be-
treft, 't hindert mij niet bijzonder, omdat de Nieuwen-
huys, die in de twintigste eeuw in Indië werd geboren
en een aantal jaren daar heeft geleefd, toch vermoede-
lijk wat minder weet van het Indië anno 1856 dan Mul-
tatuli, die er toen ongeveer 15 jaar had geleefd en ge-
werkt. Bovendien is het me menigmaal gebleken, dat
de Indische specialiteiten elkaar vrolijk tegenspreken,
dat de één zwart noemt wat de ander wit acht.

Hoe het ook zij, in dit Jaar van de Max Havelaar is
er een goede reden en dan is het ook de moeite waard
om de nodige kommentaar te wijden aan het essay over
de affaire, waarin ten slotte de schrijver Multatuli
werd geboren.

De bezwaren tegen de daad van Lebak.
Als ik het goed zie, dan is de centrale gedachte deze:
"Gaan we in de zaak van Lebak nu eens niet van

Douwes Dekker uit - ... - maar van zijn tegenspe-
lers, zoals de regent of gouverneur-generaal, dan wordt
Dekkers gelijk reeds gerelativeerd en dit slaat zelfs in
het tegendeel om als we de hele Lebak-affaire tegen de
culturele en sociale achtergrond van die tijd plaatsen.
Dan blijkt dat Douwes Dekker niet - ... - de dupe
geworden is van een bureaucratische mentaliteit, maar
dat hijzelf ernstige beleidsfouten heeft gemaakt die met
zijn persoonlijkheid in verband zijn te brengen, en die
hem in moeilijke omstandigheden als bestuurder hebben
doen mislukken." (161)

In veertig bladzijden wordt deze gedachtengang uit-
gewerkt met de volgende voornaamste overwegingen:
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a. De zedelijke norm van het gezag, die men Multa-
tuli toeschrijft als pionier voor Indië te hebben gesteld,
heeft integendeel "vanaf het begin van de negentiende
eeuw, zo niet tot leidraad gediend, dan toch wel als
sterke overweging gegolden bij elk betoog, bij elk rap-
port, bij elke nota over de "koloniale kwestie" - van
welke zijde zij ook kwam - en ze heeft in talrijke be-
leidskwesties de doorslag gegeven". (162) "Natuurlijk
is er aan de bevolking veel onrecht gedaan, er is ge-
kneveld en gecorrumpeerd, maar dit alles tekent niet
de "geest van het bestuur"". (163)
b. Om over te gaan van de geest des gouvernements

naar de persoonlijke vertegenwoordigers van het be-
stuur - Duymaer van Twist, Brest van Kempen en de
Regent -, het waren respectabele lieden, die met veel
grotere kennis van zaken en met meer wijsheid vooral,
het beleid voerden. (168, 170, 171, 173)
c. Douwes Dekker kende de Indische bestuursstruk-

tuur niet of onvoldoende (166), zijn opleiding was te
bescheiden, zijn ervaring te gering en bovendien beperkt
tot de buitenbezittingen. (167) In het bijzonder trad dit
aan het licht bij de procedure, die Dekker voorstelde in-
zake het onderzoek nopens de gedragingen van de re-
gent c.s. Deze procedure was ambtelijk volstrekt onaan-
vaardbaar: "Niet alleen dat hij dan de regent als per-
soon onderworpen zou hebben "aan ene hem moreel
vernietigende bejegening", ook de samenleving zou in
haar grondvesten geschokt zijn geweest". (189)

d. Als voornaamste oorzaak van het conflict in Le-
bak moet beschouwd worden het verschil in tempera-
ment tussen Douwes Dekker en zijn tegenspelers. (172,
173, 195) Hij bezat de persoonsstruktuur van de negen-
tiende eeuwse romanticus "met de volstrekte prioriteit
in de waardering van de idee boven de daad" (197).
Bijzondere betekenis moet men wel toekennen aan de
romantische solidariteit, die hij van Duymaer van
Twist verwachtte, in welk vertrouwen hij echter werd
beschaamd. (169, 182, 193, 196)
e. De misbruiken waren, gezien de sociaal-econo-

mische verhoudingen, te begrijpen en tot op grote hoog-
te te verontschuldigen (173-176, 184, 185, 187, 188).
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De kiem van de misbruiken lag in de aanvaarding van
het Hoofdenstelsel en eigenlijk had Multatuli in plaats
van de regent het Nederlands-Indische gouvernement
in staat van beschuldiging moeten stellen. (187)

In dit arrangement wordt het duidelijk, dat Douwes
Dekker in de "zaak van Lebak" methodisch heeft ge-
faald, indien men de affaire minutieus onderzoekt op
wat ambtelijk gewettigd, gewenst of zelfs maar moge-
lijk was geweest. Letterlijk concludeert R. Nieuwen-
huys: "Douwes Dekker is niet overgeplaatst en later
ontslagen, omdat hij tegen de misbruiken in Lebak wil-
de optreden, en in het bijzonder tegen de regent, maar
omdat de wijze waarop hij dit wilde doen - zonder
rekening te houden met de bestuursorganisatie en in on-
wetendheid van wat de gevolgen voor de samenleving
hadden kunnen zijn - onmogelijk was." (195)
De meest oppervlakkige vraag: is dit iets nieuws?

Welnee, we zijn daarmee weer ruim honderd jaar terug-
gekeerd in de historie, want het is eenvoudig de korte
samenvatting van de Kabinetsmissive van de gouver-
neur-generaal Duymaer van Twist d.d. 23 maan 1856.
En '1; is in zeker opzicht nog waar ook; natuurlijk heeft
hij van een bepaalde gezichtshoek uit ambtelijk ge-
faald; en optreden tegen misbruiken was ook niet ver-
boden. Hoe zou het ànders zijn?
Maar - en nu serieus - wie durft vol te houden dat

dit de wáárheid omtrent Lebak is? In het verloop van
zijn opstel maakt Nieuwenhuys even een wending, niet
meer dan een "terzijde": "Een latere assistent-resident
van Lebak merkte eens op dat Multatuli in plaats van
de regent het Nederlands-Indische gouvernement in
staat van beschuldiging had moeten stellen". (187) Dat
was dan een slimme vogel! Maar het is, goed be-
schouwd, niet een gedachte voor een terloopse opmer-
king om ééns te meer in het licht te stellen hoezeer
Dekker met zijn aanklacht tegen de regent op verkeerd
spoor was - nee het is de kern van de hele affaire,
want in wezen hééft hij het gouvernement aangeklaagd
toen hij - in de waan dat Duymaer van Twist stond
voor wat hij in privégesprekken van hem te weten was
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gekomen - met het d66rduwen van zijn aanklacht
naar Buitenzorg, in Van Twist de fatsoenlijke mens
trachtte te isoleren van de bedrogen gouverneur-gene-
raal! In toenemende mate verwierf Douwes Dekker het
besef, dat de kwestie een veel wijdere strekking had.
Deze geleidelijke bewustwording, leesbaar in de chrono-
logische reeks der dokumenten, is niet zo verwonderlijk
- erger is 't voor hen, die na honderd jaar de inciden-
tele, formele zijde van de strukturele problematiek
hardnekkig in het licht blijven stellen.

De zedelijke norm van het gezag.
Maar met het voorgaande liep ik vooruit. Ik moet

terug naar de stellingen van Nieuwenhuys om te onder-
zoeken - nog niet of dat arrangement correct is, maar
of de elementen stuk voor stuk zuiver zijn.

Ten eerste: is het wáár, dat de zedelijke norm van
gezag, die Multatuli onweersprekelijk metterdaad stel-
de, al gedurende de gehele negentiende eeuw zoniet tot
leidraad dan toch wel als sterke overweging heeft ge-
golden bij elk betoog, bij elk rapport, bij elke nota?
Nieuwenhuys beweert dit, maar wie de uiterst behoed-
zame formulering van zijn volzin zorgvuldig leest, gaat
beseffen dat er veel minder positiefs stáát dan er ge-
suggereerd wordt. Een zedelijke norm die geen leidraad
is maar een overweging blijft, betekent werkelijk als
zodanig niet erg veel. Zonder twijfel zullen er veel be-
togen, nota's en rapporten zijn geweest, waarin de over-
tuiging werd beleden, dat "het voor regt onzer vestiging
in die gewesten ons ten aanzien der volkeren van den
Indischen Archipel zedelijke verplichtingen oplegt." Ct
Zijn woorden van Busken Huet.)

Maar die papieren overtuigen mij toch niet. Wie geen
vreemde is in de geschiedenis, die weet dat het rechts-
bewustzijn en het zedelijke besef, in betogen, nota's en
rapporten beleden, in het gunstigste geval bepaald niet
weergeeft wat er werkelijk gebeurt. De negentiende
eeuw in de lage landen is ook vervuld geweest van die
geest van zedelijk besef ten opzichte van de "gewone
man". De oude Vissering zei toen al: "de armoede is
een rijke materie". Maar ondertussen - zie idee 451
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van Multatuli.
Nieuwenhuys gaat echter verder, alsof hij zichzelf

overtuigt - zeggende dat die zedelijke norm "in tal-
rijke beleidskwesties de doorslag heeft gegeven". (162)
Het heeft natuurlijk geen zin, te vragen: in wèlke be-
leidskwesties, en hoevaak niet? Het is evenwel vol-
strekt ongepermitteerd te beweren: "Dit is in feite
vanaf het begin van de negentiende eeuw "de geest van
het gouvernement" geweest." De voorafgaande omzich-
tige en bepaald zuinige formule maaln deze vrijmoe-
dige uitspraak ronduit lachwekkend. Ik zal geen ge-
vallen opsommen, waarbij ieder zinnig mens - met
voorbijzien van het fraais der nota's - zich afvraagt
waar de zedelijke norm gebleven was. Tegenover de
blote bewering van Nieuwenhuys - die al niet sterk
gesteld is - plaats ik liever een andere, voor mijn ge-
voel een betere, van Busken Huet, 'n negentiende-
eeuwer in Indië.

Deze zet in zijn Nationale Vertoogen een gebed van
de Oost-Indische Compagnie (van omstreeks 1640) te-
genover de geest van zijn tijd. Inderdaad is in het ge-
bed geen zweem of schaduw voorhanden van enige
zedelijke verplichting tegenover de volken van de ar-
chipel - maar, zegt Huet in 1872, die zedelijke over-
tuiging blijkt thans meer uit woorden dan uit daden!
"Toch", zegt Huet, "is alleen de eigenwaan van den
tegenwoordigen tijd in staat, het voorgeslacht deswege
gering te schatten. - ... - Onze eeuw heeft meer
gemoed, en dat is prijzenswaardig; maar het voorge-
slacht was opregter. Eerlijk streefde het naar geldelijke
winst, en tot in zijne gebeden toe kwam het er rond
voor uit, slechts geldelijk voordeel te bejagen. Onze
leeftijd daarentegen zoekt het een met het ander te ver-
eenigen, en terwijl het profijt van participanten op al-
lerlei gebied op den voorgrond is blijven staan, wordt
bovendien door ons het gemoed geëxploiteerd als een
nieuw middel tot carrière maken." (29-30)

Dit is, geloof ik, duidelijke taal van een getuige uit
de negentiende eeuw, ter plaatse.
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De tegenspelers
De tweede bewering van Nieuwenhuys luidt: dat de

tegenspelers van Douwes Dekker stuk voor stuk respec-
tabele lieden waren, met "veel grotere kennis' en "met
meer wijsheid". Eigenlijk valt hierover niet veel te zeg-
gen - omdat ik vermoed dat we over twee verschil-
lende zaken spreken. Er zijn drie reële personen, Duy-
maer van Twist, Brest van Kempen en de Regent en er
zijn drie op deze lieden geïnspireerde romanfiguren: de
gouverneur-generaal, Slijmering en het Inlandse
Hoofd. Nu bestrijd ik geenszins het leggen van ver-
band tussen het één en het ander, maar identificatie
gaat te ver.
In dezelfde mate als hij zichzelf in de figuur van

Max Havelaar heeft willen idealiseren, evenzeer moest
hij dan in de tegenspelers duidelijke tègenspelers sche-
matiseren. 't Valt daarbij op, dat alleen de gouverneur-
generaal en de regent onverhuld, maar ook steeds ach-
ter de coulissen optreden en alle anderen met de naam
vermomd over de scène paraderen. Indien men echter
niet voorbijziet, dat Max Havelaar het ideaal-ego van
Eduard Douwes Dekker is, dan mag men evenmin zon-
der meer de romanconstructie van de tegenspelers strikt
persoonlijk opvatten. Wie evenwel de mening - naar
ik beweer: ten onrechte - aanhangt, dat de zedelijke
norm van het gezag, die Multatuli tegen zijn antago-
nisten uitspeelde, al van het begin van de negentiende
eeuw af bij het gouvernement en ergo bij zijn dienaren
gemeengoed was, die moet inderdaad wel moeite heb-
ben met tekst en rolverdeling van de Max Havelaar.
Dekker heeft weliswaar vaak de volkomen identificatie
afgeweerd, maar of hij het nu wilde of niet, tot grote
hoogte blijft het een feit, dat de genoemde reële func-
tionarissen werden aangezien voor de ongunstige te-
kening die Multatuli van de geest des gouvernements
in zijn meesterwerk had geleverd.
Maar waren het nu wel reëel zulke respectabele men-

sen? Duymaer van Twist komt er tenslotte bij Nieu-
wenhuys ook niet zo best af. Om ons tot de zaak van
Lebak te bepalen: hij heeft werkelijk niet zo fraai ge-
handeld door Douwes Dekker gehoor te weigeren, na
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vijfmaal door deze man daarom in wanhoop te zijn
gevraagd. Nieuwenhuys zegt: Douwes Dekker moet
zich verraden hebben gevoeld. Dit is des te erger, nu
we weten dat Duymaer van Twist deze assistent-resi-
dent bewust naar Lebak had gezonden in verband met
de ongustige toestand der bevolking aldaar . . . "hij
had mijn sympathie verworven door zijn hart voor den
inlander". Nieuwenhuys zegt, dat Van Twist nooit
de volle consequentie van zijn benoeming van Dekker
heeft aanvaard - en dàt is dan zo'n schitterend voor-
beeld van de geest des gouvernements, boordevol
ethische praatjes op de voorgalerij - die Nieuwenhuys
zonder er één te vergeten uit de dissertatie van Dr.
Zwart aandraagt - maar toch tegenover een landge-
noot, een soort van geestverwant en een ondergeschikte
niet in staat tot een eenvoudig essentieel gebaar van
werkelijke zedelijke verantwoordelijkheid.

En Brest van Kempen. Zie ik het wel dan zijn er
met betrekking tot de reële figuur van de resident drie
dingen in discussie. Eén er van zou misschien bij de be-
oordeling van de zaak van Lebak niet besproken mo-
gen worden. Nieuwenhuys doet dit wel en zelfs vrij
omstandig: het zogenaamde "meidenverhaal". De resi-
dent zou de regent gesauveerd hebben, omdat deze hem
"meiden leverde". Het verhaal is afkomstig van de
latere minister van koloniën, ]. ]. Hasselman; maar
Dekker, die de historie in het voorjaar van 1868 ver-
nam, was er blij om de kwestie ten tijde van Lebak niet
te hebben gekend. Nieuwenhuys is buitengewoon per-
tinent: "Wie Indische toestanden kent zoals die vroe-
ger voorkwamen, weet dat de regent nooit "meiden zal
hebben geleverd"". (186) De cursivering is authentiek.
En tegenover deze indische specialiteit moet ik weer
een andere zetten, de befaamde resident G. L. Gong-
grijp, met een kort verhaal:

"Tegen 10 uur kwamen wij aan een pasanggrahan
en op mijn opmerking dat het nog wel wat vroeg
was om de inspectie te staken, deelde de Regent mij
mede dat het gewoonte was in het heete Rembang
om niet later in de zon te rijden. Tegen 12 uur scho-
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ven een achttal zeer schoone jonge vrouwen het ver-
trek in; zij maakten hun sierlijke sembahs en bleven
zwijgend afwachten. "U mag het eerst kiezen", zei
de Regent tot mij. Ik ben getrouwd, antwoordde
ik. Het antwoord deed hem in een schaterlach uit-
barsten. De getrouwden zijn het ergst, beweerde hij.
Venus is door alle tijden heen in dienst der ondeugd
geweest. Hoeveel ambtenaren heeft zij niet weerhou-
den ten volle hun plicht te doen? Was mijn vleesch
zwak geweest dan zou de Regent niet gedwongen
zijn geworden vier maanden later eervol ontslag aan
te vragen. Het Gouvernement is zeer goedertieren".
De cursiveringen zijn van mij. Maar natuurlijk is

het een suf spelletje, dat uitspelen van autoriteiten. Ik
geeft er alleen wel graag akte van, dat het Nieuwen-
huys is die de zaak systematisch verlegt naar "wie in-
dische toestanden kent."

Handzamer is de stelling van Nieuwenhuys: dat
Brest van Kempen wijzer en kundiger was dan Douwes
Dekker. Hierbij spelen locale omstandigheden geen of
maar een geringe rol, want er zijn wel algemene maat-
staven voor kundigheid en wijsheid. In het essay wordt
een ondergeschikte van Brest van Kempen geciteerd,
die hem "een nobel man" noemde. (178) Ik weet niet
altijd wat ik van deze mooie referentie moet denken -
Multatuli (tenslotte ook een ondergeschikte) noemde
hem alleen maar "niet slecht" - maar wel weet ik,
dat er in het drama van Lebak één moment voor mij
is, waarop Brest van Kempen niet alleen als chef onher-
stelbaar te kort schoot - volgens de meest elementaire
normen der ambtelijke superioriteit - maar ook als
mens zich verachtelijk gedroeg. Dat moment gaat
Nieuwenhuys ongeschokt voorbij - maar het zijn in
één gebeurtenis de twee overblijvende aspecten van de
drie die ik in deze zaak aanduidde.

Twee dagen na de aanklacht had er een onderhoud
plaats tussen de resident en Douwes Dekker te Ran-
kasbetung op 26 februari 1856. Daarbij weigerde Dek-
ker de resident opening van zaken te doen, in het bij-
zonder om getuigen tegen de regent te noemen - op
grond van door Dekker duidelijk zowel schriftelijk als

400



mondeling beklemtoonde overwegingen van geheim-
houding van een en ander, v66r een openlijk onderzoek
in afwezigheid van de regent c.s., of wel, zo een onder-
zoek niet zou plaats vinden, om te voorkomen dat de
bestuursverhoudingen gevaarlijk zo niet onmogelijk
zouden worden.
Nà dit onderhoud begaf de resident zich naar de

regent en voerde een gesprek tijdens hetwelk hij deze
onder meer twee vragen stelde, waaruit ieder wakend
mens duidelijk kon afleiden dat primo: de assistent-
resident een zaak tegen de regent uitbroedde, secundo:
de resident moreel beslist niet aan de kant van zijn as-
sistent stond. Dit is, om met Du Percon te spreken
"ambtenaarlijk gesproken allerzonderlingst" en mense-
lijk eenvoudig "schandelijk".
Hoe erg dit wel was, heeft Brest van Kempen on-

wrikbaar vastgenageld door later tegenover de gouver-
neur-generaal glashard te liegen, dat het aan hem niet
lag als de regent van een tegen hem aangespannen on-
derzoek iets vermoedde. Hij wist hoe gevaarlijk dit
was. Vanzelfsprekend heeft een chef het recht zich met
een betrokkene in een kwestie te verstaan, maar een
rechtschapen en correct man doet dit niet zonder de
andere betrokkene daarvan in kennis te stellen. Brest
van Kempen heeft Dekker niet ingelicht, integendeel
hij schrijft de avond van diezelfde dag aan Dekker -
die toen vermoedelijk al door de kontroleur was inge-
licht - dat er alles vermeden moest worden "wat het
welligt reeds opgewekte vermoeden als zoude er tegen
den Regent van Lebak eenig onderzoek aanhangig zijn,
verder voedsel zoude kunnen geven". Met geen moge-
lijkheid is dit gewone hypocrisie te noemen, het is een-
voudig vunzig - en dan wéét ik wel wat ik denken
moet van die schitterende wijsheid en kunde, verzameld
als diplomaat in Madura. Dekker zal gedacht hebben:
had ik gelijk of niet dat ik hem wantrouwde!

Wat nu de derde honourable man onder de tegen-
spelers van Douwes Dekker: de regent? Er valt geloof
ik niet veel over hem te zeggen. Nieuwenhuys heeft
een erg hoge dunk van deze man; hij levert een fraai
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portret: ,,'t was een typisch javaanse aristocraat van
hoge adel, in zijn optreden waardig, gereserveerd en
beheerst, steeds de gezagsverhoudingen in het oog hou-
dend". De laatste karakteristiek is wel merkwaardig
als men weet, dat deze regent in 1865 werd ontslagen,
omdat hij feitelijk àlle gezagsverhoudingen vergeten
bleek te zijn. Maar ook het overige van de lofzang be-
vat voor miin gevoel meer dan ik, met het oog op de
uiterst summiere en tweeslachtige gegevens, op mijn
eigen verantwoording zou durven nemen. Afgezien van
de exacte, bezwarende feiten die het onderzoek van de
regering inzake het machtsmisbruik heeft opgeleverd,
kan ik in de schaarse en vage bijzonderheden omtrent
de regent echt niets zien voor een tamelijk vast oordeel
omtrent zijn persoonlijkheid.
Een "typisch javaanse aristocraat" mag wel een juis-

te aanduiding zijn, maar dit geheel van eigenschappen
sloot dan werkelijk plichtsverzuim en grof machtsmis-
bruik blijkbaar niet uit.
Waardigheid, reserve en beheersing kunnen ook heel

goed de vormen zijn waarin de laakbare intenties ver-
borgen werden van een aartsknevelaar, die zich door de
traditie gewettigd achtte. En een aartsknevelaar was
hij, dat wordt bevestigd door het latere onderzoek als-
ook door getuigenissen van lieden, die er destijds over
oordelen konden. Wat wil men meer?
Nogal uitvoerig bestrijdt Nieuwenhuvs in dit ver-

band Garmt Stuiveling, die de regent een "schurk" ge-
noemd zou hebben, daartoe genoopt door een wel zeer
ongenuanceerde, met name "leerstellige" opvatting ener
universele normstelling. Vooral bij deze polemische pas-
sage komt duidelijk aan het licht wat de kennis van in-
dische toestanden waarin Nieuwenhuys zich verheugt,
alsook zijn wijze van bestrijding der ondeskundigheid
op dit stuk, eigenlijk te betekenen heeft. Stuiveling
komt uit Buitenpost en niet uit Buitenzorg en wat kan
hij dan begrijpen van een javaanse aristocraat uit de
vorige eeuw?
Nu is weer het bedriegelijke van deze voorstelling,

dat er voor een onbevooroordeelde lezer van Stuive-
ling geen aarzeling kan zijn omtrent het feit, dat hij
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de karakteristiek van de regent slechts dóórgeeft, want
hij vermeldt minutieus dat zij afkomstig is van een be-
langwekkende indische specialiteit in de vorige eeuw:
R. A. van Sandick, die letterlijk getuigde, dat de re-
gent "naar Westersche begrippen bepaaldelijk een
schurk" geacht moest worden.

Een subtiel trekje voor fijnproevers is 't dan nog,
dat Nieuwenhuys in zijn aanhaling van Stuiveling ge-
makshalve de beperking "voor Westersche begrippen"
achterwege laat - waarom zou je 't moeilijker maken
- terwijl Stuiveling correct citeerde, maar er overi-
gens geen woord meer aan spendeerde, doordat er voor
hem vermoedelijk - terecht - geen aanleiding was te
veronderstellen, dat de regent zich niet goed bewust
was van het feit, door "schromelijk misbruik van on-
derhorigen" te plegen, de normen te schenden, die het
bewind ook moreel voor een man in zijn positie en met
zijn begrip als geldend mocht stellen.

Overigens, ter vermijding van misverstand, voor
een bevredigende goed geformuleerde karakteristiek, in
uitgesproken positieve of negatieve zin, ontsnapt mij de
regent. Een heel moeilijk te doorgronden figuur, en ik
heb echt niet de indruk, dat dit onvermogen tot psy-
chologische interpretatie en kenschetsende waardebepa-
ling in beduidende mate veroorzaakt wordt, doordat
ik niet in Semarang maar in Amsterdam ben geboren.

Multatuli gaf de feiten; hij gaf de regent geen
schuilnaam; dit inlandse hoofd waart rond door de
Max Havelaar als een reële passant, echt, slechts frag-
mentarisch kenbaar, ongrijpbaar, niet gekarakteriseerd.
Wat Multatuli deed was voldoende: de regent is schul-
dig bevonden aan de feitelijkheden en de kwalijke
ambtsvervulling, waarvan Douwes Dekker hem be-
schuldigde en al werd hem eindeloos de hand boven het
hoofd gehouden, tenslotte werd hij in 1865 de laan uit-
gestuurd, eervol net als Dekker, maar zeker niet omdat
hij te fijn of omdat hij all één maar te oud was voor
het Binnenlands Bestuur.

Ervaring en kennis.
De derde stelling van Nieuwenhuys bevat een be-
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slissende diskwalificatie van Dekkers bekwaamheden
als bestuursambtenaar, hetgeen in het bijzonder zou
blijken uit de beleidsfouten in Lebak. In het begin van
zijn essay - en dat is symptomatisch voor de tenden-
tieuze methode van redeneren - becijfert Nieuwenhuys,
dat de zeventien dienstjaren, waar Douwes Dekker zich
op beriep, niet meer betekenden dan één-jaar-en-vijf-
maanden werkelijke bestuurservaring en die dan nog
bovendien uitsluitend buiten Java opgedaan. Op Java,
in casu in Lebak, lagen de verhoudingen geheel anders.

Ik waag me niet aan een schatting van de waarde
van de verscheidene en verschillende functies die Brest
van Kempen èn Douwes Dekker hier en daar in Indië
hebben vervuld. Mijn kennis van alle factoren is gering
en daar komt bij, dat mijn bekendheid met de intelli-
gentie en het aperceptievermogen van de één zoveel
groter is dan die met betrekking tot de ander. Ik
weet ook geen weg met de tegenover elkaar-stelling van
algemeenheden als de loopbaan van de een via Natal,
Menado, Ambon, en die van de ander langs Banjumas,
Batavia, Madura. Die bezwaren zitten Nieuwenhuys
in 't geheel niet in de weg - maar wat is dat eigenlijk
voor een zonderlinge wijze van redeneren? Douwes
Dekker heeft zich op zeventien dienstjaren beroepen,
zoals iedereen dat onder bepaalde omstandigheden
doet - niet om te beweren dat zestien jaar net onvol-
doende zou zijn geweest om een grotere mond op te zet-
ten, maar om te accentueren dat hij primo: niet pas
kwam kijken en secundo: wist wat er op het spel stond.
Zeker tien jaar heeft hij, opklimmend van rang tot
rang, omgang gehad met de bevolking van Indië en
tenminste zes jaar zeer nauw betrokken bij of belast
met het bestuur. 't Lijkt mij voldoende om "schromelijk
wanbestuur" te constateren - maar met andere oog-
merken kan men het ook met hetzelfde gemak onvol-
doende noemen. Zonder twijfel had Brest van Kempen
meer effectieve dienstjaren bij het bestuur; hij was vijf
jaar ouder en kwam zeven jaar eerder bij het Binnen-
lands Bestuur.

Maar wat zegt dat? Moest Douwes Dekker daarvoor
uit de weg gaan? Misschien wel. Ik denk het niet; maar
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het is toch een dwaze redenering: aan het begin van
een betoog? Bewezen moet worden dat Douwes Dekker
gefaald heeft - en dàn pas, maar aan het eind van
het verhaal, zou zijn geringe ervaring als een verklaring
en wellicht als een excuus kunnen worden aangevoerd.
Wat betekent het aantal dienstjaren? Voor de één zijn
enkele jaren genoeg, de ander leert het nooit. De wijze
waarop Nieuwenhuys de dienstjaren van Dekker in het
geding brengt, is tendentieus en in propere verhan-
deling beslist misplaatst.

Veel erger is echter de bewering van Nieuwenhuys,
dat Douwes Dekker "zich toen van de maatschappij
zoals hij die aantrof, nog geen duidelijke voorstelling
had gevormd en nog minder wist hoe zij funktioneerde
- ... - Later, tien tot veertien jaar later, toen hij
zich dus beter had kunnen documenteren, heeft Multa-
tuli in verband met het politieke steekspel met hemzelf
als inzet, over dit hoofdenstelsel geschreven in zijn
meeslepende brochure Nog eens vrije arbeid." (188)

Was het vorige, inzake zijn ervaring, tendentieus -
dit is gewoon onwaar. Uiteraard kunnen er geen stuk-
ken ter tafel worden gebracht waarin Douwes Dekker
in het eerste kwartaal van 1856 - tijdens de perkara-
Lebak - zijn kennis, want daar gaat het hier om, aan-
gaande de bestuursstruktuur heeft uiteengezet. Let wel,
dat we nog niet spreken over eventuele fouten die in
Lebak zijn gemaakt; dat is een andere kwestie. Kennis
vrijwaart niet voor fouten, en al geeft Nieuwenhuys
een hoog cijfer voor de kennis van Brest van Kempen,
het recht op fouten zal hij hem toch niet ontzeggen.
Opvallend is dat de onkunde van Dekker in de repri-
mandes van de resident, van de Raad van Indië en in
die van de landvoogd niet aan de kaak werd gesteld.

Maar dan: de spanne tijds die hij gebruikt zou heb-
ben om zich de kennis van de bestuursstruktuur eigen te
maken is veel korter dan veertien jaar. Om precies te
zijn, de tekst van de brochure Nog eens vrije arbeid
schrééf hij twaalf jaar na Lebak. Maar zes jaar na Le-
bak schreef hij zijn brochure Over vrije arbeid, en
daarin zijn de inzichten essentieel dezelfde als in de
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latere brochure. Een jaar eerder schrijft hij nog behar-
tigenswaarde dingen in de Minnebrieven. Maar in de
Max Havelaar, drie-en-een-half jaar na Lebak geeft
hij (in het handschrift van blz. 42 tot 52) een uitwei-
ding over het bestuur in Lebak - met de woorden van
de indische specialist Du Perron: "voor de europese
lezer van toen onmisbaar, en zo helder en boeiend als
het onderwerp maar mogelijk maakte".

Zo worden die veertien jaar aardig opgevuld. De
teksten zijn openbaar, maar waarom besteedt Nieuwen-
huys voor dèze rekensom geen aandacht aan al die pu-
blikaties - of kon hij niet eerder dan in die brochure
van 1870 een kanjer van een fout vinden? Want hij
meent inderdaad een verpletterende stommiteit in de
kennis van Dekker inzake bestuursstruktuur gevon-
den te hebben. Hij zegt: "zelfs deze beschouwing (_
die van 1870-) doet toch weer twijfel rijzen aan Mul-
tatuli's begrip als hij bijvoorbeeld de positie van een
Inlands hoofd vergelijkt met die van een sergeant in
het leger, terwijl deze juist essentieel anders is. Hier
ligt de kern van het misverstand". (188) De cursivering
is van Nieuwenhuys. Ik geloof ook wel dat hier een
misverstand ligt. En het kon wel eens de kern van iets
heel anders zijn - want het vreemde is dat Douwes
Dekker nog nooit een inlands hoofd met een sergeant
heeft vergeleken!

Ik zal de blunder maar helemaal laten zien: "Dat
de Hoofden", zegt Multatuli in zijn brochure van 1870,
"onmisbare schakels zijn in de keten die twintig mil-
lioen Javanen aan Nederland verbindt, meen ik te heb-
ben aangetoond. Doch deze waarheid aan te voeren
als voorwendsel om het wangedrag of de misdaden van
een bepaald Hoofd ongestraft te laten, is ongerijmd.
Is een sergeant onschendbaar, omdat men het kader der
onderofficieren in een welgeordend leger niet ontberen
kan?"

Eigenlijk is dit te erg om over te praten. Hier kan
de vooronderstelling van goede trouw toch alleen maar
met moeite gehandhaafd worden. Maar dan is het 66k
akelig, want al zal Nieuwenhuys wel niet zover gaan
dat "Indië-kennen" voor hem een voorwaarde is voor
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het oordelen over de zaak van Lebak, hij zal toch er-
kennen dat het voor het lezen speciaal van Multatuli
onontbeerlijk is tenminste het verschil te kennen tussen
een vergelijking en een gelijkstelling!

Zo is het 't oude liedje geworden, de eeuwige deun
van alle Indische en Nederlandse specialiteiten, die
geen vrede hebben met de màn Douwes Dekker: ver-
keerd lezen, rap concluderen. Na veertien jaar toch
een fout, en als het er dan anders blijkt te staan, dan
was het een bijzaak, we praten er niet meer over. Tot
over een poosje iemand de zaak wel weer eens opneemt
en dan beginnen we weer van voren af aan. Alleen -
dit was een primeur.

Van de stellingen van Nieuwenhuys heb ik me tot
nu toe bezig gehouden met de geest van het gouverne-
ment, met Dekkers tegenspelers, met zijn ervaring, zijn
diensttijd en zijn kundigheden.Daarbij verloor ik mijn
toch al niet onoverkomelijke ontzag voor het epitheton
ornans van Nieuwenhuys "die Indische toestanden
kent", want ik bemerkte successievelijk dat zijn stellige
verzekeringen, naast de inlichtingen van erkende auto-
riteiten, lichtvaardig zo niet geheel waardeloos bleken
te zijn. Bovendien viel het mij op, dat hij gewichtige
momenten passeert, dat hij slecht rekent, tendentieus
redeneert, oorzaak en verklaring verwisselt, verkeerd
leest en voorbarig concludeert. Uiterst belangrijke ele-
menten van zijn arrangement inzake de affaire Lebak
zijn dus bepaald niet zuiver gesteld. De overige facto-
ren kunnen bij de afzonderlijke detailkritiek wel blij-
ven rusten, want zij zullen in een ander arrangement
hun juister verband en daardoor hun typische betekenis
moeten krijgen. Het zijn drie elementen, te weten: de
algemene politiek-koloniale situatie, Dekkers persoons-
struktuur en de procedure inzake Lebak.

Schets van een ander arrangement.
Er moet dan begonnen worden met alles naar de

voorgrond te schuiven wat Nieuwenhuys vermeldde
met betrekking tot de politiek-koloniale struktuur van
het conflict tussen de assistent-resident Douwes Dekker
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en zijn omgeving in Lebak. Ik grijp daarbij terug naar
de zijdelingse opmerking, die Nieuwenhuys van een
latere collega van Dekker aanhaalde, namelijk: "dat
Multatuli in plaats van de Regent het Nederlands-In-
dische gouvernement in staat van beschuldiging had
moeten stellen". Dit is een uiterst belangrijk punt,
waarbij in het oog moet worden gehouden dat we spre-
ken over de zaak van Lebak in Lebak, en pas in tweede
instantie over de historische ontwikkeling der stand-
punten daarna.

Rondom Lebak moeten we dan, meen ik, concen-
trische cirkels van beïnvloeding zien en dan wordt het
werkelijk een dramatische situatie. In dat bredere ver-
band werd een heftige strijd gestreden, en die figuur-
tjes in Lebak waren feitelijk pionnen in een gistend
maar grandioos koloniaal uitbuitingssysteem omstreeks
het midden van de negentiende eeuw. Een paar jaar-
tallen geven cr het nodige reliëf aan. In de veertiger
jaren was de regering genoopt tot verscherping van de
uitvoering van het cultuurstelsel. De instructie aan gou-
verneur-generaal Merkus spreekt in dit opzicht duide-
lijke taal: het batig saldo moest worden gestimuleerd,
de uitgaven ingekrompen en eventuele bedenkingen
mochten slechts in vertrouwelijke missives worden ge-
loosd. Dit laatste voorschrift werd ongetwijfeld inge-
geven door de begrijpelijke vrees, dat iedere openbaar-
gesignaleerde misstand ogenblikkelijk door de liberaal-
kapitalistische oppositie in het moederland werd om-
gesmeed tot een krachtig argument tegen de monopo-
listische regeringspolitiek, teneinde steeds dwingender
dè eis te stellen, dat Indië verder werd opengesteld voor
partikuliere exploitatie.

De argumenten in die strijd bezaten - zoals altijdin
dergelijke omstandigheden - een tragische dubbelzin-
nigheid: het ging om "menselijkheid" en "vrije arbeid".
Het ligt ver van mij om de geschiedenis te reconstrue-
ren als de chronologie van een reeks bewuste schurken-
streken. Ik twijfel in het algemeen niet aan de subjec-
tieve oprechtheid van de belanghebbenden in de kolo-
niale situatie - maar ik wéét dat de idee der "mense-
lijkheid" van de liberale ondernemers anno 1850 66k
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een revolutionair-economische betekenis had. En pre-
cies in zoverre de "vrij-arbeiders" zich met recht berie-
pen op de menswaardigheid van hun intenties tegen-
over het conservatieve bewind, juist in die mate zijn te-
vens de onwaardige eigenschappen van het cultuurstel-
sel gekarakteriseerd.
De inzet vormde tenslotte de arbeid van de inlander.

Voor de bankier, voor de aandeelhouder, voor de ma-
kelaar, voor de suiker-, de tabaks-, de koffie-onderne-
mer, 66k voor de regent in zeker opzicht. Voor allen
was het wezenlijkste kernelement: de inlander, zijn ar-
beidskracht, zijn stukje grond - en dat alles: niet te duur.

In het Regeringsreglement van 1854 is de drama-
tische dubbelzinnigheid van historische begrippen, als
menselijkheid en zedelijkheid, voor goede verstaanders
te lezen. In toewijding aan de menswaarde van de in-
lander steekt men elkaar naar de kroon - zonder één
concessie te doen op het stuk van profijt.

Dat zijn de buitenste cirkels, met daarbinnen die van
de ambtenarij, waar tenminste al twéé verschillende
opvattingen heersten aangaande de positie van de re-
genten. Maar er zijn er meer, naarmate de kern van
Lebak genaderd wordt. Als Dr. J. C. van Leur ge-
lijk had, dan woedde er bovendien in dat centrum nog
een heftige intrigue tussen de Lebaks-Soendanese re-
gentsgroep en de ]avaans-Bantense ambtenaren onder
aanvoering van de djaksa, die de demang van Pa rang
Koedjang wilde wippen.

In deze alleszins gecompliceerde situatie trad Dou-
wes Dekker op als assistent-resident in Lebak anno
1856. Het was werkelijk een historisch moment, niet
uitsluitend dank zij het karakter van deze ambtenaar
en evenmin alléén door de ontwikkeling van de kolo-
niale situatie - maar door de coïncidentie. Hij stelde
na heel korte tijd onomstotelijk vast, dat er in Lebak
ernstige misdragingen plaats vonden, waartegen hij
uitdrukkelijk geroepen was op te treden. Dit lijkt mij
het onaantastbare minimum van de "waarheid omtrent
Lebak". Er is met geen mogelijkheid iets tegen in te
brengen, ook niet door Nieuwenhuys. Máár, zegt men,
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hij deed het verkeerd.
Nu is zijn gedachten gang in Lebak met vrij grote

nauwkeurigheid te reconstrueren aan de hand van zijn
bewaard gebleven notities. Hij heeft in de dossiers van
zijn vrij plotseling gestorven voorganger Carolus, als-
ook in de conduite-staten van de hogere en lagere in-
landse ambtenaren, zeer ernstige vormen van gezags-
misbruik geconstateerd; er is bovendien bij hem zelf
door inlanders beklag gedaan over daden van wets-
verkrachting. Hij constateerde ook - en wij kunnen
het proces van zijn oordeelsvorming in de dokumenten
stap voor stap waarnemen - dat er op steeds sterker
aandringen van Carolus door hogerhand wel het een
en ander was ondernomen tegen het wangedrag, maar
beslist niet afdoende. Er is geen spoor van twijfel te
opperen tegen zijn overtuiging dat de feitelijkheden, die
hij krachtens zijn essentiële plicht van ambtenaar moest
te keer gaan, schaamteloos werden herhaald. Het ma-
leise rapport van de geheime politie, dat hij medio
maart ontving, bevestigde achteraf slechts zijn stellige
overtuiging.

Misschien zijn wij door de laatste twintig jaar we-
reldgeschiedenis afgestompt, maar wat er in Lebak ge-
beurde was al ambtelijk zodanig verwerpelijk, dat er
vrijheidsstraf en onmiddellijk ontslag uit de dienst op
was gesteld - afgezien van de algemeen menselijke
overwegingen, voor welke het gewoon misdadig ge-
noemd mag worden.
Natuurlijk stuiten we bij betrokkenen, bij getuigen,

bij latere beschouwingen en bij huidige commentaren
op het standpunt, dat de gesignaleerde handelingen -
machtsmisbruik, onbetaalde arbeid, diefstal van onder-
horigen, moord op klagers etc. - verschoonbaar zijn,
omdat zij elders ook plaats vonden, omdat zij niet
stuitend waren voor het heersend rechtsbesef (d.i. het
rechtsbesef der heersers) of omdat het merendeel der
onderhorige slachtoffers weinig geschokt werd door de-
ze vorm van gezag die door de machthebbers werd uit-
geoefend ter verwerving van de middelen om als hoog-
geplaatsten de geëigende staat van leven te voeren. Dit
was uiteraard de opinie van het inlands hoofd, naar
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analogie van de Twentse fabrikant die, zonder zede-
lijke verontrusting, de menselijke inhoud van weeshui-
zen huurde ter voorziening in de onontbeerlijke arbeids-
bezetting van zijn bloeiend en noodzakelijk bedrijf.
Maar het was óók de opinie van de chef van Douwes
Dekker, van Brest van Kempen. Letterlijk: het kon
voor hem geen verwondering baren, dat de Hoofden
langs onwettige wegen voor hun financieel niet roos-
kleurige toestand vergoeding zochten.
En alweer: er is geen spoor van twijfel of Douwes

Dekker heeft dit "begrijpende" standpunt in januari
1856 terstond geducht - vooral in zijn chef. En, vol-
gens de authentieke stukken, terecht ..
Hij heeft niet het gouvernement aangeklaagd in fe-

bruari 1856. Dan zou hij pas bepaald onlekker zijn
geweest. Hij baseerde zich vanzelfsprekend op zijn re-
cente regeringsinstructies. Nieuwenhuys vergist zich
ernstig, als hij suggereert dat Douwes Dekker in het
conflict op enig moment geëist of gevraagd, of zelfs
maar verlangd zou hebben dat Brest van Kempen hem
"de vrije hand" moest laten. (190) Hij heeft verdenking
en beschuldiging precies geformuleerd - zonder moge-
lijkheid tot misverstand -, hij heeft gevraagd de ver-
dachten aan zeer ernstige wandaden en beleidsfouten
van het terrein van het onderzoek te verwijderen -
iedere verdachte op de wijze als overeenkomende met
zijn positie -; en tenslotte heeft hij gevraagd op grond
van zijn verdenkingen een onderzoek te mogen instel-
len tot het dienen van omstandig rapport aan zijn chef.
Er is werkelijk niet veel grond voor de veronderstel-

ling dat inwilliging van zijn voorstellen de bestuurs-
struktuur zou hebben kunnen desorganiseren of de sa-
menleving ter plaatse zou hebben geschokt op ernstiger
wijze dan gewettigd was. De regent wilde hij doen ver-
trekken naar Serang, de demang stelde hij zich voor in
voorlopig arrest te stellen. Ik moet zeggen, dat welke
autoriteit ik deze procedure ook voorlegde, geen van
hen hierin een katastrofe voor de bestuursstruktuur
kon onderkennen. Maar men kan zich vergissen. -
Twee factoren zijn echter van fundamenteel belang.

Hij heeft Brest van Kempen niet vertrouwd - daar
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was aanleiding voor en de feiten stelden hem voort-
gaande in het gelijk. En hiermede staat het tweede punt
in nauw verband: hij heeft zich als persoon nooit de
mindere gevoeld van zijn chef, Brest van Kempen en
van enig wezenlijk ontzag is weinig te bemerken. Hij
achtte hem niet te goeder trouwen had al zijn hoop
gevestigd op hoogstwaarschijnlijke, hem zeer verwante
intenties van de G.G., Duymaer van Twist. Dit is in
zekere zin insubordinatie in de geest - en als zodanig
zonder twiifel een motorisch element in de hele zaak.
Maar feitelijke insubordinatie heeft hij eigenlijk alleen
maar gepleegd inzoverre men het wantrouwen van
Brest van Kempen ten opzichte van zijn ondergeschikte,
Douwes Dekker, met betrekking tot diens veronder-
stelling van de ernst der misstanden, gerechtvaardigd
acht.
In elk geval: de resident weigerde de procedure te

aanvaarden en onder de drang van Dekker zond hij de
aanklacht door naar Buitenzorg. En alweer, men kan
voor het wantrouwen van de resident iets voelen - hij
vergiste zich; later moest hij tegen heug en meug t6ch
een onderzoek instellen, nadat er alle gelegenheid voor
de verdachten was geweest om sporen uit te wissen, en
het resultaat was opzienbarend!

Het is wel duidelijk: de situatie in Lebak was inder-
daad uiterst moeilijk, de verhoudingen waren gecompli-
ceerd, allerlei tegenstrijdige krachten werkten in op de
dramatis personae, ook krachten van imperiaal for-
maat van de omringende cirkels uit. In dat toevallige
centrum ondernam de ambtenaar Douwes Dekker iets,
aanvankelijk van betrekkelijk eenvoudige aard - ge-
zien de wijdere struktuur: hij klaagde recidive kneve-
laars aan. In dat geweldige verband - waarin de term
"menselijkheid" een zeer speciale politiek-economische
betekenis had - beriep hij zich op de letterlijke zin
van dat begrip. Tragisch is het dan eigenlijk, gade te
slaan hoe, op die vierkante millimeter van onze woelige
koloniale geschiedenis, deze man Douwes Dekker met
de grootste zorg zijn wezenlijk enorme zaak behartig-
de. Het ging om iets waar anderen meestal alleen in no-
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ta's, in betogen of in rapporten over schreven, het ging
om wandaden tegen de inlandse bevolking. En hij
stond voor zijn opvatting van menselijkheid! Toen hij
door Duymaer van Twist gedesavoueerd werd vroeg
hij in een briefje van twee zinnen eervol ontslag uit
's lands dienst.

Zo gezien is het, temidden van alle "begrijpers", na-
tuurlijk volkomen dwaas geweest. De één noemt het
dan ook een duidelijke daad van zenuwoverspanning,
de ander: schromelijk te kort schieten tegenover zijn
gezin, een derde acht het methodisch fout, een vierde
voegt er feitelijk aan toe: dat geen zaak zo ernstig kan
zijn dat een onhandige procedure er door gerechtvaar-
digd wordt. Er is ook door velen beweerd: 't was ge-
woonte wat daar gebeurde. Maar voor Dekker werd
uit het gebruikelijke nooit het zedelijk-gewenste afge-
leid. Eindeloos is er ook gepraat over zijn haastige
spoed die zo zelden goed is, over het feit dat hij niet
getourneerd had, over de vraag of de klagers in het
soendanees hadden gesproken, want pik ik heb je: hij
kende alleen maar maleis. Ook overweegt men of de
djaksa hem niet gebruikt heeft in zijn vuige intrigue
tegen de regentsgroep, want dan blijkt eens te meer hoe
'n sufferd of halfgare idealist Dekker geweest moet zijn.
Bij dit alles moet men voor de aardigheid vooral niet
vergeten dat het vaststaat dat er in Lebak schromelijk
misbruik van mensen werd gemaakt, dat het gouverne-
ment dit, ondanks de vergoelijkende praatjes van Brest
van Kempen, tamelijk hard heeft bestraft - maar dat
Douwes Dekker op grond van een betwijfelbare fout
van methode tot de bedelstaf was gebracht.

De mooiste noviteit op dit gebied levert Nieuwen-
huys aan het slot van zijn essay, als hij zich in alle ernst
gaat afvragen, of er een verklaring is te vinden voor
het zonderlinge feit, dat Dekker altijd overtuigd is
gebleven van zijn gelijk. (196) En hij heeft een juweel
van een verklaring gevonden in een vroege uitspraak
van Multatuli. Dekker was namelijk een echte roman-
ticus "met de volstrekte prioriteit in de waardering van
de idee boven de daad". En Dekker zegt dan: "Napo-
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leon was groot toen hij met het hoofd in de hand na-
dacht en het lot van Europa vaststelde v66r nog ie-
mand voorzag dat hij op dat lot invloed uitoefenen
zou. Hij is groot om dat denkbeeld. Hij zoude groot
zijn ook al hadde de toekomst daaraan niet beant-
woord". Nieuwenhuys concludeert: "de idee van de
verdrukte Javaan en de machtswil om voor het goede
recht op te komen, ze moeten voor hemzelf zijn vol-
strekt gelijk hebben bepaald ... "

Nu komt het me alleen voor, dat de zaak wordt om-
gekeerd, want ik heb nooit de indruk gehad dat het
misbruik van de Javaan - tenzij voor de gedachten-
wereld van een inlands hoofd - alléén maar in de idee
van Douwes Dekker bestond, en aan de andere kant:
dat Dekkers aandrang om voor de Javaan iets te doen
slechts tot zijn wil beperkt bleef.

In het eindbeeld van Nieuwenhuys zit Douwes Dek-
ker dus met zijn hoofd in de hand alsmaar na te denken
over het lot van de Javaan, die nooit gekneveld werd.
Dat dit een romantische situatie is betwijfel ik geen
ogenblik.

Maar de alinea, die Nieuwenhuys citeerde, was nog
niet uit; Multatuli laat er ten opzichte van Napoleon
op volgen: ,,'t Is waar wij zouden hem dan niet gekend
hebben in zijn grootheid". En dat moèst Nieuwenhuys
wel weglaten, want anders klopte zijn "verklaring"
niet meer. Wij kènnen gelukkig die idealist door zijn
daad, de daad van Lebak, uniek in ieder opzicht, maar
op een bepaald niveau natuurlijk dom en onpraktisch,
niet bedaard en vooral riskant.

Welnu, het risiko van misverstand is ruim honderd
jaar later nog niet uitgeput, maar hij heeft het wel ge-
weten: Lothario moest toch hangen!
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G. J. Resink

MAX HA VELAAR LEEFT IN INDONESIE

Het heeft alle zin om honderd jaar na de verschij-
ning van het koninklijke boek, dat het keizerrijk van
Insulinde uitriep de vraag te stellen welke betekenis
het nog heeft in de Indonesische republiek.
Nu is op die vraag alleen een geschakeerd antwoord

mogelijk, dat ik in hoofdzaak en van harte dank aan
de medewerking van vrienden, die door het leveren
van allerlei stof voor die genuanceerde beantwoording
getuigden van hun medeleven in Max Havelaar's hon-
derdste verjaardag.
Tot het Pandjang umurnja - de vertaling van het

bekende Nederlandse verjaarlied - dat dit opstel aan-
heft is dan ook indirect bijgedragen door het Hoofd
van het Nationaal Archief Drs. Moh. Ali en zijn mede-
werker de Heer M. Idwar Saleh; mede door het Hoofd
van de Afdeling Moderne Indonesische Letterkunde
van het Instituut voor Taal en Letterkunde, de bekende
kritikus en literaire redacteur van het weekblad Mim-
bar lndonesia Drs. H. B. Jassin; verder door Indone-
sië's beste en meest vruchtbare prozateur Pramoedya A-
nanta Toer, die zelf zoveel van Multatuli heeft; voorts
door de regisseur en journalist F. R. Risakotta en ten-
slotte dC!0r de essayist tevens hoofd van de Afdeling
gesproken uitzendingen van de Radio Republik Indo-
nesia, Wiratmo Soekito.
Nader zal blijken, dat verschillende andere Indone-

sische intellectuelen bij vroegere gelegenheden ons hier-
in reeds op enigerlei wijze zijn voor gegaan. Maar of
men nu luid voorzanger is of meer meeneuriënde bij-
valler, één ding staat vast: linkse en rechtse, Katholie-
ke, Protestantse, Islamitische en vrijdenkende Indone-
siërs van Noord-Sumatraanse, Soendase, Javaanse, Mi-
nahassische, Ternataanse en Ambonse herkomst verze-
keren van de polyinterpretabele Max Have/aar op po-
lyfone wijze, dat zo hij niet van alle tijden zal zijn -
gelijk zijn beste kenner hier, Boejoeng Saleh, wil - hij
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dan toch van vele tijden is en zo hij al niet onsterfelijk
zal blijken dan toch zeker nog wel op wat kwarteeu-
wen levens zal kunnen rekenen.

Een eerste antwoord immers op de hiervoor gestelde
vraag moet luiden, dat de Havelaar zeker naleeft in de
geesten van die luttele halfduizenden intellectuelen bo-
ven de 35 jaar, die het werk v66r de oorlog op de mid-
delbare scholen met Nederlands als voertaal behandeld
kregen of op de verplichte literatuurlijst zagen gezet.
Maar wie zal de enige geniale roman uit de Indische
belletrie nog eens werkelijk nalezen? Weinigen waar-
schijnlijk, en die weinigen zullen bovendien nog eerder
de "Indische", op Java spelende gedeelten doorblade-
ren dan de Amsterdamse hoofdstukken, die zo door en
door negentiende-eeuws Hollands zijn. Droogstoppel
en Wawelaar hebben hier toch nooit echt geleefd. De
eerste zou hier ongetwijfeld te ruim, de tweede al spoe-
dig te rekkelijk geworden zijn. Frits en Marie, Stern en
de Rosemeyertjes, die zich in verliefdheden, Indische
suiker en Duitse poëzie vermeiden, waren ook door hun
jeugd voor Indonesische en Indische middelbare scho-
lieren al wat begrijpelijker. Maar ik herinner mij uit
mijn eigen schooljaren hoe hun omgeving voor wie Am-
sterdam niet uit eigen belevenis kende toch verhinderd
heeft, dat zij hier ten volle tot leven kwamen. Een
onverdacht bewijs voor de stelling, dat Droogstoppel
niet voor Indonesiërs echter nog steeds voor Neder-
landers leeft, is hier in 1951 onopzettelijk, maar daarom
des te overtuigender geleverd. In het meinummer van
het culturele tijdschrift Indonesia verscheen toen name-
lijk een artikel van Darmono S. Hoebojo naar aanlei-
ding van de uitgifte van Multatuli's volledige werken,
in welk artikel Max Havelaar in de titel genoemd
werd, Droogstoppel echter tot in de tekst ontbrak. In
de Nederlandse vertaling daarvan, opgenomen in de
in Nederland geredigeerde 16e uitgave van Cultureel
Nieuws Indonesië 1952 van de Stichting voor Cul-
turele Samenwerking werd daarentegen Max Havelaar
uit het opschrift geweerd, doch sprongen in de plaats
daarvan "duizenden en tienduizenden exemplaren van
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het droogstoppel-ras" uit de inhoud omhoog!
Eerst de javaanse en Europese ambtenaren uit de

H ave/aar konden voor Indonesische en Indische lezers
waarschijnlijk leven omdat zij dat hier ook echt gedaan
hebben. Maar de meesten van hen zijn figuranten die
nauwelijks meedoen, zodat voornamelijk de Regent en
Slijmering, ook door hun ambt, overblijven om door
contrastwerking Havelaar nog meer formaat te geven
dan hij reeds intrinsiek bezat. Doch voor menige lezer
van het boek hier was Karta Nata Nagara toch maar
Regent en Brest van Kempen toch maar Resident ge-
worden en de laatste in één der moeilijkste gewesten van
java. Ook de naamloze Gouverneur Generaal was te
hoog gestegen om het helemaal aan het verkeerde einde
te kunnen hebben in de zaak van Lebak, waarvan de
in het Nationaal Archief berustende stukken nog steeds
op volledige openbaarmaking wachten. De Landvoogd
en de Resident en de Regent trokken als ware priaji's
uit twee op elkaar ingespeelde bureaucratieën in de
touwtrekkerij met Max Ha velaar voor Indische en ze-
ker voor javaanse begrippen veel meer aan het langste
eind dan voor vele Nederlandse lezers in Nederland
begrijpelijk kon zijn, zoals het voortreffelijke, kort ge-
leden terecht bekroonde essay van Nieuwenhuys over
De zaak van Lebak na honderd jaar in 1957 nog eens
duidelijk heeft gemaakt.

Men moet dan ook eerst bij een Multatuli-bewonde-
raar als Boejoeng Saleh zijn om naast de M ax H ave-
laar ook nog andere geschriften en naast Max Have-
laar ook nog andere namen uit het drama van Lebak
aan te treffen in zijn uit 1953 daterende ter gelegen-
heid van Multatuli's sterfdag uitgesproken rede, opge-
nomen in het februari-nummer van het tijdschrift ln-
donesia. De schrijver vraagt zich in die rede af waar-
om nu juist Multatuli hier herdacht moet worden en
niet Vondel, Shakespeare, Keats, Shelley, Goethe, Hei-
ne, Baudelaire, enz. - men vindt zo'n lijstje beroemde
namen ook wel bij Du Perron - die bijna allen groter
zijn dan Douwes Dekker. Zijn antwoord luidt dat naast
de grootheid van Multatuli als schrijver zijn grootheid
staat als mens, als humanist, die recht eiste voor het
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volk en die getuigde dat de Indonesiër een mens was als
de blanke, een mens met alle eigenschappen en conse-
quenties van dien. Wanneer hij zich echter meer precies
afvraagt wat Multatuli voor zijn generatie betekend
heeft, dan komt hij toch weer bij de Max Have/aar al-
leen terecht wanneer hij schrijft "Maar wie onder ons
nu herinnert zich niet hoe de rede van Lebak en uit-
treksels van "Saidjah en Adinda", die wij in de school-
bloemlezing lazen, onze geest en ons denken beïnvloed
hebben, hoe Max Have/aar ijverig werd gelezen in de
kringen van de jeugdbeweging, aangehaald in politieke
redevoeringen en in discussies, hoe "Saidjah en Adin-
da" genoemd werden in liefdesbrieven?"

De door Boejoeng Saleh toen uitgesproken wensen,
dat Multatuli's werken dieper bestudeerd en ook ver-
taald zouden moeten worden en dat er een Multatuli-
genootschap zou moeten worden opgericht zijn niet in
vervulling gegaan - nog niet moet men hopen. \Y/cl
schijnt er reeds een volledige vertaling van de Have/aar
te bestaan van Haksun Wirasutisna en ook is Koesalah
Soebagio Toer aan een vertaling daarvan begonnen,
maar van de verschijning in druk is nog niets gekomen,
waarschijnlijk om de hiervoor aangestipte reden, dat
de vertaling onverkoopbaar zal zijn om de vele in
Nederland onder Hollanders in de vorige eeuw spe-
lende gedeelten. Overigens moge hier in het voorbij-
gaan worden opgemerkt dat wat Indonesische verta-
lingen van Nederlandse goede literatuur betreft de le-
zer tot 1956 de keuze had tussen Kaas en Açoka -
een grapje waarop alleen de geschiedenis zelf kan ko-
men - waarbij zich sindsdien zo niet symptomatisch,
dan symbolisch Poging tot afstand op gepaste wijze
heeft aangesloten.

In 1953 heeft ook de schrijver Dada Meuraxa zich
in zijn boek lnspirasi Pudjangga afgevraagd wat de
betekenis is van Multatuli die hij met Rabindranath
Tagore, Iqbal, José Rizal,Omar Kayam, Li Tai Po enz.
- een geheel ander, in hoofdzaak Aziatisch gezelschap
- tot de hem inspirerende grote schrijvers rekent. En
ook bij hem komt het antwoord eigenlijk weer hierop
neer, dat het ten slotte de mens Douwes Dekker is, die
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zo'n diepe indruk maakt. Ten bewijze daarvan draagt
hij tegenover de bezwarende documenten de ontlasten-
de anecdoten aan, die nog na een eeuw in Natalover
Max Havelaar "in eerste lezing" - om à la manière de
Du Perron te schrijven - de ronde zouden doen en die
te tekenend zijn om hier niet te worden gememoreerd.
Na verteld te hebben dat de sporen van Deld~er's huis
en van de put, die hij zelf zou hebben gegraven om er
te baden, nog in Natal te zien zouden zijn, verhaalt hij
hoe volgens oude mensen Dekker dikwijls als een arm
man verkleed 's nachts de huizen van de bevolking
langs ging en de volgende dag rijst liet bezorgen door
zijn oppasser bij hen, die de avond tevoren niets te ko-
ken hadden om te eten. Het befaamde kastekort zou
volgens die zegslieden veroorzaakt zijn door Dekker's
giften aan mensen, die in moeilijkheden zaten, welke
giften hij dan uit eigen salaris had te dekken. Niettemin
wordt ook hier de M ax Havelaar als het grote werk
en Max Havelaar als de grote figuur gezien, wiens
rede zelfs het hoogtepunt zou zijn in de aanklacht te-
gen het Nederlandse kolonialisme.

Alsof de toenemende nood der tijden drong naar
Max Havelaar's tijd om te zien, zo verschenen vooral
vorig jaar in verschillende kranten artikelen over Mul-
tatuli, waarin de schrijvers allen blijk gaven meer van
hem te hebben gelezen dan de M ax Have/aar alleen,
doch het is toch vooral het boek over de man van Le-
bak dat het meest genoemd wordt en waarbij die man
dan ook vóór alles als humanist wordt voorgesteld .
. In het periodiek Zaman Baru van maart vorig jaar,
waarin Idrus O. Galelano Multatuli ook weer met al-
lerlei, deels nog weer andere auteurs vergelijkt - ik
spaar de lezer een derde lijst daarvan - zegt de schrij-
ver, dat onder hen allen Multatuli echter het dichtst
bij de Indonesiërs staat, zo dicht, dat hij bezit van het
Indonesische volk is geworden. Maar ook hier heet
het, dat wij door Max Havelaar de mens Multatuli
kennen, wat een echo lijkt van Douwes Dekker's eigen
uitspraak "Max Havelaar (dat ben ik)".

Een tweede antwoord dus op de in het begin gestelde
vraag moet luiden, dat alleen Max Havelaar zelf nog
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werkelijk leeft voor de hiervoor bedoelde intellectuelen,
die het boek nog echt gelezen hebben. Hij is immers
niet alleen de meest vleesgeworden deel-incarnatie van
Dekker, maar bovendien de meest op het lijf van Mul-
tatuli geschreven martelaar van zijn eigen zaak en van
de Javaan daarnaast en desnoods daarna, maar zeker
daarboven. De ontevreden of opstandige ambtenaar
die uit 's Lands dienst gaat of moet, omdat hij het niet
eens is met het Regeringsbeleid, is ook nu weer actueel,
en hetzelfde geldt voor de verwarring van eigen lot met
dat van het volk. De meeste schrijvers laten dan ook
niet na op de actualiteit van de Max Have/aar te wij-
zen. Al in 1951 schreef Hoebojo: "Misschien zijn de
dingen die Multatuli aangeklaagd heeft ook nu nog
niet geheel in Indonesië verdwenen". En men komt wel
helemaal in de actualiteit terecht wanneer men Dada
Meuraxa ziet schrijven: "Niet alleen in Multatuli's tijd
waren er veel pseudo-leiders die het volk als stijgbeugel
gebruikten, maar ook in deze tijd is dit soort mensen
er niet minder op geworden. Wordt de kleine man die
om verandering vraagt niet verdrukt en uitgebuit, om-
dat ik al een grote meneer en een man van naam ben
geworden?" En zelfs collega Slametmuljono, hoogle-
raar in de Indonesische taal aan de literaire faculteit
alhier, moet volgens een krantenverslag van zijn vorig
jaar maart gehouden rede op een door de studenten-
senaat van de Universitas Indonesia georganiseerde
Multatuli-a vond gezegd hebben, dat Dekker niet al-
leen een revolutionnaire geest had als schrijver maar
ook als ambtenaar, en ten gevolge daarvan moest lijden,
wat ook weer bijzonder actueel klinkt.
Deze actuele, levende, zij het ook zoveel smallere

Max Havelaar leeft echter niet alleen in de geesten van
hen, die het boek nog zelf gelezen hebben. In dat ge-
val immers zou bij een leeftijdsverwachting van 60 tot
65 jaar voor de hierbedoelde intellectuelen niet alleen
de Max Have/aar doch ook Max Havelaar zelf met.
hen binnen een kwart eeuw of dertig jaren moeten uit-
sterven en dan zou er toch te weinig reden zijn om dit
opstel en zijn titel te rechtvaardigen.
Max Havelaar leeft echter ook nog door dank zij

420



de leerboeken over de Indonesische geschiedenis en het
onderwijs daarin en wel zozeer, dat Galelano vorig
jaar nog durfde te stellen dat ook elk kind, afkomstig
van de volksschool met de naam van het boek bekend
zou zlJn. .
Dit derde antwoord op de ons hier intrigerende

vraag werd mij duidelijk uit zeventien ter inzage ge-
geven geschiedenisboekjes, bestemd voor middelbare
scholieren of voor een algemener lezerspubliek. Daarbij
bleek mij immers dat deze werkjes het zonder uitzonde-
ring over één of meer van de menselijke verschijnings-
vormen van Douwes Dekker hebben. Slechts één boekje
noemt alleen Douwes Dekker en zijn geschriften zon-
der meer en slechts één ander werkje vergeet de echte
naam te noemen. Hij staat met name in zestien boekjes,
evenals van Heutsz, doch hij heeft een voorsprong op
Snouck Hurgronje, die in vijftien werkjes vermeld
wordt. De generaal en de geleerde komen er in verband
met de onderwerping van Atjeh uiteraard minder goed
af dan de schrijver, al prijkt Snouck op twee plaatjes en
Dekker slechts op één conterfeitsel in de teksten. Zes-
tien schrijvers noemen ook Multatuli, vijftien onder hen
vermelden de M ax Have/aar en twaalf noemen hem in
één adem met de man, die niet alleen voor Indonesiërs
maar ook voor Nederlanders - doch natuurlijk weer
net niet voor Dekker zelf - het dichtst bij hem heeft
gestaan, namelijk van Hoëvell. In veertien gevallen
vindt men de zaak van de Javaan op enigerlei wijze ge-
memoreerd, soms verkleind tot de zaak van de Ban-
tammers, een enkele maal vergroot tot de zaak van het
volk of zelfs tot die van het Indonesische volk. Door
verdere weglatingen of bijvoegingen groeit de mytholo-
gie om de figuur, die in tien gevallen als assistent-re-
sident wordt voorgesteld, in één geval gedegradeerd
tot controleur en in een ander geval gepromoveerd tot
resident, in alle gevallen toch wel karakteristiek voor
de waardering voor het ambtenaarschap. Slechts in zes
gevallen wordt duidelijk gezinspeeld op Havelaar's
eigen affaire, zoals ook in zes gevallen nauw verband
wordt gelegd tussen hem en het cultuurstelsel en de
strijd daartegen, al vindt men hem natuurlijk altijd wel
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losser geplaatst binnen de grotere zetting van verplich-
te cultures en gedwongen diensten. In drie gevallen is
hij voor vrije arbeid, in twee de voorspeller van de
ondergang van het cultuurstelsel en in één geval de
bestrijder daarvan. In de rij der ethici, waarin hij wel
als voorloper geplaatst wordt, doch waarin hij toch al-
leen voorop kan gaan als de humanist en zeker niet als
de ethische politicus of econoom, wat bepaald geen spe-
cialiteiten van hem waren, vindt men van Deventer
twaalf keren, Abendanon echter, de man die Kartini's
brieven uitgaf, slechts twee malen terug. Junghuhn en
van Kol - naast van Hoëvell twee van de vijf door
Paul van 't Veer in zijn boek Geen blad voor de mond
zo boeiend beschreven radicalen van het tweede plan
uit de negentiende eeuw - Brandes, Kruyt en Adriani,
Nommensen, Schwaner, van Vollenhoven en Wilken
halen slechts één eervolle vermelding en Conrad, Kern,
ROOl,da van Eysinga, van der Tuuk en Wallace halen
zelfs dat niet.

Met Multatuli behoorden zij tot de Europeanen,
wier namen in de tweede helft van de vorige en in de
eerste decade van deze eeuw op enigerlei wijze verbon-
den waren aan het Europese "tempo doel oe", dat Nieu-
wenhuys in 1941 in het tijdschrift De Fakkel zo sug-
gestief heeft weten op te roepen. Vóór hem, in 1911,
heeft Müller in Colijn's verzamelwerk Neerlands Indië
de Europese samenleving en na hem, in 1950, De Graaf
in zijn Geschiedenis van Indonesië het leven der Euro-
peanen in de 1ge eeuw beschreven, zonder dat één van
drieën zich ook maar de vraag heeft gesteld, hoe het
kwam dat in levensgevoel en wetgeving het Europe-
aan-zijn zo vanzelfsprekend was en het Nederlander-
schap in de schaduw stelde. Ook Max Havelaar was
vóór alles een "Europeaan", in het vijfde hoofdstuk
van het boek op één bladzijde zesmaal genoemd en hij
richtte zich tot "Europesche lezers" of in de bekende
uitbarsting in het begin van het negende hoofdstuk tot
den "Europeaan, lezer". Hij wist, dat hij behoorde tot
de "Europesche maatschappij" hier; had reizen van, naar
en in Europa gemaakt en onderscheidt in een noot de
"indische keuken" van" velerlei soorten van europesche
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tafels". Max Havelaar was bovendien een goede Euro-
peaan, niet alleen in de zin van iemand die veel talen
kent - zoals Conrad de goede Europeaan later geka-
rakteriseerd heeft in zijn korte verhaal ,,11 Conde" -
maar hij was het ook in zijn menselijke goedheid tegen-
over de Javaan, de "Inlandsche" mevrouw Slotering en
de baboe van de kleine Max, voor wier medemenselijke
evenwaardigheid hij zo warm opkomt. Havelaar is uiter-
aard niet de eerste Nederlander geweest, die door het
gaan naar de Oost "Europeër" is geworden en de bene-
den hun dijken in ontwikkeling zo achtergebleven
Droogstoppels en Wawelaars ver achter zich heeft ge-
laten. Maar anders dan vele voorgangers heeft hij hier
de jaren meegemaakt, waarin het Europese privaat-
recht in 1848 werd ingevoerd en in het Regerings-Reg-
lement van 1854 de grote onderscheiding kwam te
staan tussen Europeanen en daarmee gelijkgestelden en
Inlanders en daarmee gelijkgestelden - die Europeanen
waarvan slechts "zeer weinige ... het de moeite waard
achten zich neer te buigen tot de waarneming der aan-
doeningen van de koffie- en suikerwerk tuigen, die men
"Inlanders" noemt".

Max Havelaar wist, dat hij een Europees ambtenaar
of beambte was, in dienst van een Europees gezag, ja
zelfs een "Europeaan ... vertegenwoordiger des Ko-
nings". Hij zou zijn kinderen zeker naar de Europese
lagere school hebben gezonden, ware hij hier gebleven,
zoals zij "het voorregt ener Europesche opvoeding"
hebben genoten om met van Hoëvell te schrijven. Hij
bediende zich buiten ,,'t hollandsch der Europeanen in
Indië", zoals het weer in een noot heet, het beste van de
taal van het land, waarin de goede Europeaan zou
worden uitgevonden en in welk land hij ten slotte ge-
storven is, zoals hij zich bediend heeft van een zoon
van dat land, Stern, om zelf aan het woord te kunnen
komen.

Hij wist ook, dat hij tot de "eigenlijke" Europeanen
hier behoorde en hij en al de hiervoren genoemde Euro-
pese figuren zijn representanten van uitzonderlijke
naam van het Europese Indië, dat men zowel binnen,
als buiten de staat of het rijk Nederlands-Indië aantrof
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in wat ook de wetgeving wel de "Indische" of "Ooster-
sche" achipel noemde.

In het "tempo doeloe", die vroegere tijd, die "Welt
von gestern" van dat Europese Indië hadden zij ener-
zijds inlandser te leven - Max Havelaar geeft tal van
kostelijke voorbeelden inzake kleding en voeding, wo-
ning- en levensinrichting - terwijl zij anderzijds intel-
lectueel uitlandser bleven denken naar wat in het Said-
jah-verhaal de "Europesche beschaving" wordt ge-
noemd. Dit deden deze Europeanen niet alleen omdat
men van de Indonesische culturen toen zoveel minder af-
wist -'- in het Maleis is volgens Max Havelaar dan nog
niets in druk verschenen "wat den geest beschaaft" -
doch vooral ook, omdat een aparte meng- of mestizo-
cultuur toen nog te weinig dragers en uitdragers had
om op het "Indische" geestesleven van "Inlandsche
kinderen" of "liplappen" of "Indo-Europeanen" alleen
te kunnen stutten. Volgens de bevolkings-statistiek zijn
er in 1855, vrouwen en kinderen meegerekend, immers
slechts ruim 18.000 Europeanen op Java en slechts ruim
5.000 Europeanen op alle eilanden daarbuiten te tellen.
Het aantal werkelijke Europeanen onder deze wette-
lijke Europeanen zal waarschijnlijk nog geen 20% heb-
ben bedragen.

Door dit cultureel zo schizoïde bestaan "marginal
men" geworden - met al de psychische spanningen en
ambivalenties daaraan zo dikwijls inherent - ontdek-
ken de beste buitenlandse geesten uit dat Europese In-
dië echter het binnenlandse Indonesië, waarvoor de
oorspronkelijke Engelse term in 1850 gecreëerd is en de
grootsten onder deze Europeanen danken in de eerste
plaats dááraan hun roem - ook in de Indonesische ge-
schiedenisboeken.

De namen van van Heutsz en Snouck Hurgronje
zijn zowel aan het onafhankelijke als aan het onderwor-
pen Atjeh verbonden en het is geen toeval, dat van Vol-
lenhoven ziin beroemde beschrijving van het adatrecht
met de rechtskring Atjeh begint. Nommensen is groot
geworden in de nog in 1907 in een officiëel door het
Ministerie van Koloniën uitgegeven atlas als onafhank(l-
lijk aangeduide Bataklanden, die Max Havelaar nog
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rekende te behoren tot de "onafhankelyke rykjes in den
Noordhoek" van Sumatra. Van Kol schrijft in zijn
boek over Bestuursstelsels der hedendaagsche koloniën
uit 1904, dat er op Sumatra ongeveer 27 van dergelijke
onafhankelijke landen worden aangetroffen. Schwaner
is in Centraal Borneo binnengedrongen en Conrad heeft
de Oostkust daarvan gezien, v66rdat Colijn in zijn
beroemde Nota "Politiek beleid en bestuurszorg in de
Buitenbezittingen" in 1907 zou schrijven dat bedoeld
Centraal Borneo onafhankelijk was. Van Kol meent
ook voor Celebes dat het voor 9/10 deel ingenomen
wordt door landen, wier onafhankelijkheid door Ne-
derland gewaarborgd zou zijn en Colijn zegt van Mid-
den-Celebes, waarin de Toradja's wonen in wier mid-
den Kruyt en Adriani geleefd hebben, dat het volgens
de dan geldende opvattingen buiten Nederlands-Indië
ligt: Dekker heeft in de Minahassa gediend toen er nog
"zeventien geheel onafhankelijke ... rijkjes" aan de
kust en op de eilanden te ontwaren vielen, wat Wilken
ook nog geweten kan hebben, en Wallace heeft iets later
het onafhankelijke Lombok bereisd. Brandes heeft het
befaamde oud-Javaanse gedicht de Nagarakertagama
te danken aan de oorlog, waarbij dat Lombok in 1894
zijn onafhankelijkheid verloor en van der Tuuk heeft
op Bali nog rijken meegemaakt, wier onafhankelijkheid
Colijn in zijn Neerlands Indië op één lijn zou stellen
met die van Atjeh. De in Douwes Dekker's tijd nog
zeer verspreid liggende delen van het dan nog kleine
Nederlands-Indië, die inderdaad tussen al die onaf-
hankelijke rijken en landen om de evenaar geslingerd
hingen en de overplaatsingen, waardoor Dekker naar
Natal boven en dan naar Padang beneden en vervol-
gens naar Menado boven en dan weer naar Ambon be-
neden de equator "geslingerd" is - om een typisch in-
dicisme te gebruiken - kunnen het befaamde slingeren
van de gordel van smaragd helpen verklaren. Toch
heeft Max Havelaar al imperialistisch gedroomd - en
ook hierin was hij de tijd van de zogenaamde onthou-
dingspolitiek ver vooruit - van een groot rijk van
Insulinde - in de doorgenomen schoolboekjes maar
één keer genoemd - dat voor Nederland "bewaard"
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moest blijven en waarvoor hij het hoogste gezag toch
als heterocephaal zag: berustend bij Keizer Willem lIl,
met de Gouverneur Generaal als "Onderkoning", _
dus in een soort dubbelmonarchie verbonden met het
"rijk in Europa" - of eventueel bij hemzelf, méér dan
een white rajah Brooke, een blanke keizer Dekker! Dat
hij een latere tijd nog verder vooruit was blijkt uit de
inleidende aantekeningen achterin het bock, waarin hij
voorspelt "dat Holland ... Indië (zal) verliezen omdat
men my geen recht heeft gedaan in myn streven om
den Javaan te beschermen tegen mishandeling", al is
het natuurlijk niet zijn schuld, dat er nog altijd mensen
zijn "die het verband tusschen deze beide stellingen
niet vatten".
Ongeveer een halve eeuw na de Max Havelaar komt

door toedoen van de "geest van imperialisme" - een
term gebruikt in een advies van de Raad van Indië uit
het begin van deze eeuw! - een einde aan de onafhan-
kelijkheid van die Indonesische staatjes, rijken en lan-
den, waarvan Minister Cremer en Gouverneur Gene-
raal van Heutsz en de jonge Colijn luidens zijn hiervoor
genoem.e nota nog de souvereiniteit en de souvereine
rechten hadden erkend, zoals de Indische Tariefwet
nog tot 1915 heeft volgehouden, dat men de "Neder-
dandsch- Indische bezittingen" wel te onderscheiden
had van "Inlandsche staten in den Oosterschen archi-
pel in vriendschap met de Nederlandsche Regeering".
Nederlands- Indië als rijk of als staat heeft na 1915
ook opgehouden te bestaan en de kolonie heeft dan de
omvang gekregen, die zij tot 1942 ongestoord behield.
Geheel binnen dat grote Nederlands-Indië leeft dan
het kleine Hollandse Indië in tegenstelling tot het Eu-
ropese Indië daarvóór.
Dat Europese Indië is tussen 1855 en 1905 in zielen-

tal verdriedubbeld, doch het Hollandse Indië zou voor
de volgende verdrievoudiging maar een kwart eeuw no-
dig hebben. Terwijl men echter in ziclenkwantiteiten
opschoot, scheen men in geesten van uitnemende kwa-
liteiten tekort te gaan schieten. Colenbrander's uitspraak
dat "het Indië van na 1909 van dat vóór van Heutsz
zóó onderscheiden" is "dat het is of men in een andere
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wereld verkeert", gaat ook voor deze twee Indiën op.
Persoonlijkheden uit het Europese Indië van het for-

maat en de allure, zoals men die aantreft bij de hier-
voor genoemde figuren komt men in het Hollandse In-
dië eigenlijk nauwelijks meer tegen, zeker niet in de
Indonesische geschiedenisboekjes. En dit is toch niet
alleen een gevolg van het feit, dat deze Europeanen in
vele opzichten pioniers en ontdekkers waren. De enor-
me eilanden wereld mag hen de ruimte hebben gegeven
om groot te worden - zo ziet Du Perron het ook met
betrekking tot Multatuli - maar zij zouden toch niet
bereikt hebben wat zij nu betekenen, indien zij de aan-
leg en de geestdrift daartoe niet zouden hebben gehad.
Sommigen van hen hebben zelfs geen navolgers gehad,
zoals Conrad hier, en velen wekken de indruk het zon-
der voorgangers te hebben kunnen stellen. Zo schijnen,
om slechts enkele voorbeelden te noemen, de Indone-
sische Islamologie, de adatrechtwetenschap en de In-
dische romanliteratuur op wonderbaarlijke wijze met
hoogtepunten te "beginnen", die sindsdien niet meer
overtroffen zijn, eenvoudig omdat Snouck Hurgonje,
van Vollenhoven en Multatuli geniale geesten waren.
Toch heeft, om tot de laatstgenoemde terug te keren,

van Hoëvell de stof voor de Japanse steenhouwer en
voor Saidjah en Adinda geleverd, maar de mythe
brengt de verhalen op de naam van Max Havelaar. En
zo mag Roorda van Eysinga de ware schrijver zijn van
De laatste dag der Hollanders op Java, maar de goê-
of kwa-gemeente, die Barbertje voor Lothario wil laten,
hangen, hangt de vloekzang van Sentot aan de H ave-
laar op en het zijn alleen gaafzuigers, die weten dat het
vers eerst later en alleen in een noot van het boek is
opgenomen.
Hiermede komen wij dan tot het laatste antwoord

op de vraag, die ons hier boeide en wel, dat Max Have-
laar niet alleen op passieve wijze voortleeft onder de
honderdduizenden Indonesiërs, die in de voorbije de-
cade in hun tiener jaren kwamen, doch dit ook strikt
literair en dus actiever doet onder hen die deel hebben
aan het literaire leven in Indonesië.
Zo is Multatuli niet alleen in kleinere literaire kring
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hier meerdere keren herdacht - ZOjUist nog vorige
maand - maar daanaast heeft de radio hem elk jaar
van Djakarta uit geëerd in de vorm van het eenvoudig
klankbeeld op zijn minst tot een radiohoorspel van
Saidjah en Adinda toe. En vorig jaar eindigde de Mul-
tatuli-avond, georganiseerd door de studenten-senaat
van de Universitas Indonesia met de door Risakotta
geregisseerde opvoering van twee fragmenten uit een
toneelbewerking van het verhaal van Saidjah en Adin-
da, omlijst door fluitmuziek uit Lebak daartoe uitge-
zocht door Bernard Ijzerdraat.
De populariteit van Saidjah en Adinda wordt be-

halve door een Soendase vertaling van de hand van de
oud-regent R. T. Sunarja ook bewezen, echter niet ver-
klaard door drie bewerkingen voor toneel door A. K.
Hadi, S. Dharta en Bakri Siregal'; door een filmscena-
rio van Rivai Apin, waarvan enkele fragmenten in
1956 in het tijdschrift Zaman Baru zijn opgenomen en
door de radiohoorspelen, die daarvan bestaan, en waar-
van het eerste van Urip Tjitrosuwarno reeds in 1948
in Solo ten gehore werd gebracht. Dat vertaling alleen
niet tot populariteit behoeft te leiden bewijst Sentot's
vloek zang, die in 1945 door niemand minder dan
Chairil Anwar, de grote voorloper van de naoorlogse
dichtersgeneratie nagedicht is. Dat populariteit hier uit-
bleef komt niet alleen omdat het vers zo onjavaans is
als men zich maar kan voorstellen, doch ook omdat
het zo irreëel is; de laatste maanden van tienduizenden
Nederlanders in Indonesië zijn gelukkig niet gepaard
gegaan met de verschrikkingen door Roorda van Eysin-
ga voor de laatste dag der Hollanders op Java voor-
speld. Paul van 't Veer mag in zijn boek Geen blad
voor de mond Roorda een ereplaats gunnen, hij neemt
die dan toch kennelijk alleen in voor Nederlanders,
want in de Indonesische geschiedenisboekjes wordt hij
niet genoemd en zelfs uit jassin's bekende werk over
Chairil Anwar blijkt niet, dat het Roorda was die de
schuilnaam van Sentot koos.
Saidjah en Adinda blijven dus over om Max Have-

laar's naleven in het Indonesische literaire leven te ver-
zekeren. Zij doen dat omdat zij volkskinderen zijn, wier
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namen niet Javaans maar Indonesisch aandoen en om-
dat zij slachtoffers zijn van een binnenlands feodaal
bestuur en van de guerillastrijd tegen een buitenlandse
overheersing, terwijl hun drama zich zowel op Java
als op Sumatra afspeelt.
Zelfs de bekende Javaanse liefdesroman uit de ze-

ventiende eeuw, de Pranatjitra, door Berg in 1930 in
Nederlandse vertaling uitgegeven en dus bereikbaar
gemaakt voor een groter, geen Javaans kennend lezers-
publiek, háált niet deze combinatie van factoren, welke
Saidjah en Adinda voorlopig de onsterfelijkheid heb-
ben geschonken. De roman speelt zich namelijk alleen
in Javaans en niet in Soendanees of Bantams Java en
Lampongs Sumatra af en de liefdes tragiek van deze
Tristan en !solde wordt niet toegespitst op de punten
van vreemde bajonetten, doch op de krissen uit eigen
cultuur.
De guerillastrijd daarentegen, waarvan de kleine man

Saidjah en het kleine meisje Adinda het slachtoffer
worden, is zo mogelijk nog actueler dan de armoede
en ellende, waarin zij dáárvoor geleefd hebben. Zelfs
de onwerkelijkheid van de naam Saidjah en "dus" de
onbetrouwbaarheid van Multatuli, waarover zoveel te
doen is geweest en waaraan ook Boejoeng Saleh in zijn
hierboven genoemde rede nog zoveel aandacht heeft
gewijd, is een eeuw na de schepping van de Havelaar
door de realiteit weerlegd nu vorig jaar in de kranten
zowaar een werkelijke Saidjah stond gesignaleerd, die
enige hectaren van 's Lands bos in brand had gestoken,
waarbij men slechts gissen kan welke reële ellende daar-
aan moet zijn voorafgegaan voor deze Saidjah. Dat
Adinda als zusje of liefje nog steeds actueel is behoeft
geen bewijs. Zijn de twee gelieven bij de genade van
Max Havelaar geschapen, hij leeft hier vrijwel uitslui-
tend bij hun gratie voort.
Wie nu meent, dat het toch meer een mythe is dan

een mens, die zo voortbestaat, vraag ik of enige histo-
rische figuur aan de socialisering door geschiedkundige
of letterkundige verhalen ontkomt.
Dit echter in aanmerking genomen kan men Max

Havelaar - deze angçawatara van Douwes Dekker
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par excellence, deze goede Europeaan avant la lettre,
deze culturele "marginal man" voordat het type een
massaverschijnsel zou worden en de culturele anthro-
pologie de term daarvoor zou uitvinden - als de meest
mens en superieur mens geworden mythe van de man
van Lebak ter gelegenheid van zijn tiende kruisje nog
vele decaden van leven onder honderdduizenden Indo-
nesiërs toewensen zonder dat men zich daarbij al te
zeer aan wensdromen overgeeft.

Djakarta, maart 1960
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]. J. Buskes

DOMINEE WA WELAAR

]ésus sera en agonie jusqu' à la fin du monde;
il ne Eaut pas dormir pendant ce temps-Ià.

Blaise Pascal, Pensées 553

"Het Nederlandse publiek wil in de predikant altijd
een wezen van hoger natuur blijven zien dan de een-
voudige leek".
Prof. G. Brom citeert dit woord, dat dateert van

1878, in zijn De dominee in onze literatuur en geeft
deze commentaar: "Droeg hij op straat geen ambtsge-
waad, het was toch alsof hij de hele preekstoel om zich
heen meedroeg, onafscheidelijk van zijn huisje als een
schaaldier" .
En Menno ter Braak zegt in zijn Afscheid van domi-

neesland: "Voor mijn prille jeugd was de dominee
het symbool van het hogere leven, waarover met eer-
bied gesproken diende te worden". In een anecdote
geeft ter Braak vervolgens zijn eigen kijk op de domi-
nee. Hij zag er eens één over Pasen preken, waarbij een
wasbare gummimanchet telkens uit diens mouw dreig-
de te schieten, zodat zijn jaegertje zichtbaar werd.
Toch waagde ter Braak het niet, zijn eerbied prijs te
geven. De echte apostelen zouden er toch ook niet ele-
gant hebben uitgezien. "Neen, antwoord ik mijzelf nu,
maar de apostelen zoûden ook niet bij voorkeur valse
witte dasjes gedragen hebben".

Afscheid van domineesland is ter Braak's afreke-
ning met de valse witte dasjes of, zoals hij zelf zegt,
met de uitwendige en inwendige preektoon, waarbij hij
niet denkt aan de retorische galm, maar aan "de vrees
voor het gewone woord", die voor hem gesymboliseerd
wordt door de nederlandse dominee, die in zijn preken
gedwongen is, aanhoudend te verbergen, dat men God
bezwaarlijk alleen op zon- en feestdagen kan zoeken.
De dominee kan stichtelijk of afschuwelijk populair

zijn, helder is hij nooit. De dominee behoort, niet hel-
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der, maar herderlijk te zijn. Als hij helder zou zijn,
zou het hem zijn ambt kosten of men zou hem als een
curiosum laten rondlopen "als dat merkwaardige en-
fant terrible der Hegelianen, de gestorven van de Bergh
van Eysinga, die zulke multatuliaanse woorden in de
mond nam".

Hier valt de naam van Multatuli, die al zijn weerzin
tegen domineesland in de Max Havelaar heeft geobjec-
tiveerd in Ds Wawelaar.

Multatuli is een ontmaskeraar geweest, een meedo-
genloos bestrijder van de schijnheiligheid en van het
woord, dat de te naakte waarheid bemantelt. In reek-
sen ideeën en vertellingen heeft hij afgerekend met de
dominees van zijn tijd - de orthodoxe, maar vooral de
moderne - en hun preken uiteengerafeld.

Hij was niet de enige, die het deed.
Potgieter slaakt de kreet: "Vrij, waar, mens te zijn,

hoe weinige predikanten, die het durven". Hij noemde
van Oosterzee een hippopotamus in toga, een redevoe-
rend Nijlpaard, Ter Haar glad en glimmend, Beets de
welgedane, wiens dikke rug hem in de verte al kon
hinderen.

Mevrouw Bosboom Toussaint spreekt haast cynisch
over de preekgalm met die eigenaardige trillende
klaagtoon, die een loflied in een temende jammerkreet
doet ontaarden. Aan Potgieter schrijft zij: "Haven de
dominé's zoveel ge wilt, ze zijn genoeg bedorven in ons
land, om niet wat nodig te hebben. Wie onder hen ik
liefheb, heb ik lief als mensen en niet om de steek of de
bef. Gij haat dominé's - eh bien qu'est ce que cela
fait? Gij kunt toch wel over de dominé's heenzien; als
ik dat niet deed, had ik allang geen geloof meer". Aan
Da Costa schreef ze eens over een g8-liefd predikant:
"Dat is een goed en getrouw hart, die ik durf aanbeve-
len, ofschoon een dominé, ik zeg: ofschoon want wer-
kelijk, ge hebt gelijk: het is een boos ras".
Het felst was Busken Huët, die er welhaast sadistisch

genoegen in had, een gevierde en geliefde dominé in de
open lucht uit te kleden.
Milder maar niet minder kritisch was Allard Pierson,

die in zijn afscheidspreek - hij legde zijn ambt neer ----,
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tot zijn gemeente zei: "Hetgeen gij over het algemeen in
uw voorgangers het meest waardeert, het is dat zij ge-
wone mensen, hetgeen gij het meest in hen prijst, het is,
dat zij geen dominé's zijn".

De kritiek van Multatuli was radicaler. Geen won-
der. Hij erkent, dat hij atheïst is. Frans Co enen noemt
hem de fanaticus van het ongeloof. Hij rekent af met
de godsdienst en de godsdienstigheid, die hij in zijn
jeugd gezien en gekoesterd had, maar steeds meer ging
zien als één van de grote belemmeringen voor de mens,
zo niet de grootste, om zijn roeping te vervullen, en
de roeping van de mens is, mens te zijn. Bij Multatuli is
er een onverzoenlijke haat tegen de dominees, al had
hij besef van de horror vacuï. Wat komt er voor de
godsdienst in de plaats? Hij wist van ongelovigen, die
beneden het geloof staan en huiverde voor "de broe-
derschap met de zodanigen". De moderne dominees kan
Multatuli nog moeilijker verdragen dan de orthodoxe:
"Zij veroorloven zich het brood te eten van een God,
die zij onttroonden, en zich te kleden in de mantel der
profeten, welker waardigheid zij ontkennen". Afscheid
van domineesland betekent voor Multatuli atheïsme en
zijn atheïsme heeft tot achtergrond zijn beide uitspra-
ken: "Het geloof is de vrijwillige gevangenis van de
mens" en "De roeping van de mens is mens te zijn".

Het is met Ds Wawelaar een wat eigenaardige ge-
schiedenis.

Slechts enkele bladzijden in de M ax Havelaar zijn
aan hem gewijd. Van die enkele bladzijden schrapte
]acob van Lennep een hele pagina: een reeks vragen,
die Frits, de zoon van Droogstoppel, op catechisatie
aan Ds Wawelaar stelt. Men vindt die vragen voor het
eerst in de door Prof. G. Stuiveling naar het authen-
tieke handschrift uitgegeven en ingeleide Max Have/aar
van 1949. Die vragen zijn voor de kennis van Multatu-
li's bijbelkritiek van belang. Multatuli heeft in 1875
van Lennep's gedrag gecritiseerd, maar daar het hand-
schrift nooit aan hem werd teruggegeven, was hij niet
in staat die vragen in een nieuwe uitgave in te lassen.
Pas in 1910 kwam men er achter, dat de schoonzoon
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van de uitgever-drukker J. de Ruyter dit handschrift
onder zijn berusting had.

Ds Wawelaar is in de Max Have/aar de door Droog-
stoppel geliefde en vereerde dominee. Droogstoppel is
ervan overtuigd, dat zijn geloof en zijn welvaart van
Godswege op elkaar corresponderen. Sjaalman heeft
de wegen des Heren verlaten en hij is arm. Droog-
stoppel bewandelt de wegen des Heren en wordt des-
wege rijk gezegend. Het is Ds Wawelaar, die hem in
deze zijn levensovertuiging sterkt door zijn preken.

Droogstoppel deelt enkele brokstukken van zo'n
preek mee. Het is een preek gehouden "in de bidstond
voor het bekeren der heidenen". Een enkel citaat zegt
alles: "God heeft in zijn onnaspeurlijke Wijsheid aan
een land, klein van omvang, maar groot en sterk door
de kennisse Gods, magt gegeven over de bewoners dier
gewesten, opdat zij door het heilig nooit volprezen
Euangelium worden gered van de straffe der helle. De
schepen van Nederland bevaren de groote wateren
en brengen beschaving, godsdienst, Christendom aan
den verdoolden Javaan".

Droogstoppel trekt zijn conclusies: "Ik hoop, dat er
weldra door grootere veilingen blijken moge hoe nauw
de kennisse Gods in verband staat met het welbegrepen
belang van de gehele burgerij".

Het moeilijke punt voor Droogstoppel blijft Frits. In
plaats van aan te nemen wat de Schrift zegt, stelt deze
aan Ds Wawelaar op de catechisatie allerlei vragen.

Hier volgen enkele van die door van Lennep verdon-
keremaande vragen: "Wat was licht voor er zon was?
Wat zou er gebeurd zijn, als Eva dien appel niet gege-
ten had? Is mijn broertje verdoemd omdat hij voor den
doop stierf? Hoe hoog is Jezus opgevaren voor hij aan
de rand kwam van onze atmospheer en waarheen ging
hij verder? Wat is de bezigheid van een opperwezen bij
volmaakte natuurwetten? Waarom werd het mensdom
eerst gered vierduizend jaar na de schepping? Waarom
laat God toe, dat velen die redding afwijzen? Waarom
heeft de duivel macht als hij door Christus overwonnen
is? Was Konstatijn de Groote niet een gemeene moor-
denaar? Vanwaar komt het, dat vele eeuwen na Chris-
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tus niet zo beschaafd waren als de eeuw van Augustus?
Waarom was David een man naar Gods hart? Hoe we-
ten wij, dat God groot is, als wij Hem niet begrijpen?
Vanwaar kwamen de mensen die Kaïn niet mogten
doodslaan? Wat gebeurt er als twee gelovigen tegen el-
kaar inbidden?"

Ds Wawelaar gevoelt droefheid bij "zulke verbodene
nasporingen". Droogstoppel weet heel goed, hoe Frits er
toe komt, deze vragen te stellen: ,,'t Komt alles uit dat
vervloekte pak van Sjaalman". Ds Wawelaar vermaant
Frits "met zachtheid en teederheid". Droogstoppel
komt hem te hulp. Frits dreigt door zijn ongeloof
Droogstoppels zaken te bederven. "Wawelaar heeft
zelf gezegd dat God alles zo bestiert dat regtzinnigheid
tot rijkdom voert. Zie maar, zeide hij, is er niet veel
rijkdom in Nederland? Dat komt door het geloof. Zijn
niet de Javanen arm? 't Zijn heidenen. Hoe langer de
Hollanders met de Javanen omgaan, hoe meer rijkdom
er zal komen hier, en hoe meer armoede daar. Ik sta
verbaasd over Wawelaars doorzigt in zaken. Want het
is de waarheid dat ik, die stipt op de godsdienst ben,
mijne zaken zie vooruitgaan van jaar tot jaar".

Het is met Wawelaar een wat wonderlijke geschie-
denis.

Ds W. Francken, eerst directeur van het Zendings-
gesticht te Rotterdam en daarna van 1846 tot 1888 pre-
dikant te Rotterdam, schrijft op 20 juni 1860 Multatuli
een brief. Als Nederlander en als Christen gaat hem
de toestand "onzer koloniën" ter harte. Hij waardeert
het, dat Multatuli de ogen wenst te openen voor de
schromelijke misbruiken in het koloniaal regerings-
organisme en harten te stemmen tot een werkzaam me-
delijden met de Javanen. Hij protesteert echter tegen
de preek, die Multatuli Ds Wawelaar heeft laten hou-
den en van welke de korte inhoud is: het is Gods wil,
dat wij Nederlanders de Javanen zo hard mogelijk la-
ten werken en hun bijbels toezenden. Deze voorstelling
van zaken noemt Ds Francken onwaar. Zo is de geest
van de zendingsmensen niet. Zo wordt het christendom
belachelijk gemaakt en vervreemdt Multatuli eenvoud i-
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ge christenen, die hem anders om zijn menslievendheid
gaarne de hand zouden drukken, van zich. "Wilt gij
den geest van ons volk uit de slaap opwekken voor het
waarachtig welzijn der Javanen, gij zult er u op moeten
toeleggen, om niet van u af te stoten die kern der
christengemeente, die, gelukkiger dan uw Javaan, die
geen bidden had geleerd, van den Heiland heeft leren
bidden: uw koninkrijk (dat een koninkrijk is van waar-
heid, gerechtigheid, liefde) kome".
Deze brief van Ds Francken werd gepubliceerd in

De Tijdspiegel van augustus 1860. Zij werd door Mul-
tatuli beantwoord in De Tijdspiegel van september
1860.
Multatuli erkent tegenover Ds Francken ongelijk:

"Wawelaar is een karikatuur ... In mijn gemoed be-
stond die valse voorstelling niet. Mijn impressie was,
geloof ik, juist, maar de expressie deugde niet ... Wa-
wel aar is fiktie en leugen ... Een uitzondering te ge-
ven als regel, een karikatuur als portret, is leugen. Het
spijt mij te meer dat ik die fout in de voorstelling ge-
maakt heb, omdat juist ik in de gelegenheid ben geweest
tot het gadeslaan van vele zendelingen die volstrekt nÎet
mank gingen aan het euvel van wawelarij. Ik tracht al-
zo nu mijn mea culpa aan te vullen met de betuiging
dat nagenoeg alles wat ik heb mogen opmerken van de
wijze, waarop de zendelingen in Indië hun zaak voor-
staan, den hoogsten lof verdient".

Na deze erkenning van ongelijk vraagt Multatuli
echter aandacht voor zijn zaak, die toch ook die van Ds
Francken is: "Waarom zijt gij de enige die mij reken-
schap vraagt van een onwaarheid? ... Waarom zwij-
gen zij die ik treffen wilde, die ik trof? ... Waarom
neemt niemand uit dat kamp den handschoen op, dien
ik rinkelend neerwierp in het strijdperk? Moet dat min-
achting beduiden, dédain? Zou 't lafhartigheid wezen?
Of is dat schuldbesef?"

Multatuli daagt de minister van koloniën, de gouver-
neur generaal, de koning van Nederland, de nederland-
se natie uit. Hij denkt er niet over het bondgenootschap
met de eenvoudige christenen af te wijzen, zelfs niet
door de betuiging, dat hij geen christen is. Hij roept
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hun hulp dringend in. "Misschien zal ik overwinnen
met en door die banier, al mag ik mij niet voegen daar-
onder . . . Neen, ik sta niet verre van u. Want al ge-
loof ik niet, ik wenste, als gij, te kunnen geloven wat ik
hoop. En als ik geloofde . . . Ik zou naar Insulinde
gaan, waar millioenen behoefte hebben aan de weten-
schap van het éne nodige. Helaas, ikzelf bezit die we-
tenschap niet ... Maar ik zou er heen gaan, als ik chris-
ten was. 0, ware ik een christen ... 0, als ik geloofde.
Als ik christen was, zou ik niets meer niets anders wil-
len zijn dan: Zendeling".

In 1865 komt Multatuli op de zaak terug: "Ik voel
berouw over de naïeve gemoedelijkheid waarmee ik
Francken's aanmerking heb opgenomcn. Ik blijf 't
schoon vinden dat hij partij trok voor wat hem eerbied-
waardig toescheen. Maar dat ik een ogenblik geloven
kon, van Christenen hulp te zullen ontvangen in mijn
heilige zaak, is een bewijs temeer van Havelaars verrc-
gaande onnozelheid. Zodra de Christenen inzagen dat
mijn streven slechts menselijkheid en recht ten doel had,
en dat er niets te winnen viel voor hun geloof, hebben
ze mij alleen gelaten en gemene zaak gemaakt met: be-
houders, liberalen, mannen van de beurs en van de
balie of den kansel; kontraktanten en vrij-arbeiders,
oppositie en ministers; de leden van de Tweede Kamer
in Den Haag ... en wie er rusten kan na slecht rege-
ren".

Wa wel aar is naar Multatuli's eigen getuigenis een
caricatuur. Maar het sarcasme van Multatuli heeft deze
caricatuur met wellust versterkt. De sarcasme stelt
Ds Wawelaar als een kwezel en farizeër ten toon. Dat
sarcasme getuigt van zwakheid. Het argument wijkt
voor irrationele geladenheid. Dat sarcasme verplettert.
Het is onbarmhartig en onrechtvaardig. In deze teke-
ning van Ds Wawelaar is Multatuli niet de ideale vrij-
denker, maar uitsluitend de virtuoos van het sarcasme.!

Nochtans geloof ik, dat Multatuli te ver ging toen
hij, zoals Prof. G. Brom zegt, "met de fijngevoeligheid
die geen onrecht wil doen en als hij iets hards gezegd
heeft er zo licht toe komt te veel toe te geven om weer
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goed te maken", aan Ds Francken schreef: "Wawelaar
is fiktie en leugen".
In zijn bespreking van het boek van Prof. G. Brom

over Multatuli in Vrij Nederland van 29 augustus 1959
zegt Prof. P. Geyl, dat Multatuli zich gestoten heeft
aan verschijningsvormen, die verband houden met de
"zo machtig heersende benepenheid, conventionalisme
en burgerlijkheid". Die benepenheid, dat conventiona-
lisme en die burgerlijkheid heersten niet het minst mach-
tig in kerkelijke kring en van die kerkelijke kring waren
de dominees met hun preken de exponent. Het bestaan-
de kreeg als het door God gewilde goddelijke sanctie.
Welvaart en rijkdom werden in de regel zonder meer
als zegen van God gewaardeerd. De wawelarij was een
werkelijkheid. De bedelbrief van Tollens in de winte(
van 1844-1845, waarin het goud een zegen van God
wordt genoemd, spreekt boekdelen. Niet minder zijn
Winteravondliedje, waarin de welgestelde familie bij de
kachel zit met warme punch op tafel en een arme
vrouw aan de deur klopt. De vader geeft de arme stak-
kerd wat brandstof, een deken en een schotel van de
dis. Dan gaat het avondje weer door:

We hebben daar wat goeds verricht,
verzuimt niet God ervoor te loven.
Wij lenigden des naasten smart,
wij deden naar 't b.evel des Heren.
De kou zal boven ons niet deren,
het is ons warm om 't hart.

Je reinste wawelarij!
Aurora was de bekendste van de letterkundige al-
manakken. In Aurora van 1863 staat een plaatje "Rijk
en arm". Een arme vrouw met twee kinderen voor een
fraaie etalage. Ze kijken hun ogen uit. Een rijke dame
verlaat de winkel - zij heeft nog al een en ander ge-
kocht - en stapt, geholpen door haar palfrenier, in
haar rijtuigje. Onder het plaatje dit vers:

Gij armen! Gij zult niet begeren.
Rijk zijt ge, zo tevredenheid -
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wars van der schaamlen bittre vete,
die tegen hen in opstand leidt
wie God een effen weg bereidt -
bij waterdronk en harde bete
na heeten dag den disch u spreidt.
Uw levenstaak is: stil te dragen,
hoe u de ontbering foltren moog.

Zo waren wij omstreeks 1860.
Dominee Wawelaar was geen fiktie en geen leugen

voorzover de verbi divini ministri het maatschappelijke
en koloniale onrecht als een beschikking Gods recht-
vaardigen en sanctioneerden, terwijl ze opstand tegen
dit onrecht als ongeloof en revolutie brandmerkten.
Uw levenstaak is: stil te dragen!
Dominee Wawelaar als geliefd en vereerd predikant

van alle Droogstoppels is de personificatie van de gods-
dienst, die maatschappelijk reactionair functioneert en
opium van en voor het volk is.
De ontmoeting van Multatuli en Ds Francken was

een ontmoeting op godsdienstig terrein. Zij was ook
een ontmoeting op sociaal gebied en als zodanig was zij
veel belangrijker. Douwes Dekker stelde Ds Francken
en in hem het christendom en de kerk van zijn tijd de
vraag: waarom protesteert gij niet tegen het onrecht,
dat Multatuli in zijn Max Have/aar schildert of tegen
de schildering van dat onrecht, als het een leugen is?
Prof. G. Stuiveling heeft terecht gezegd, dat dit een

historisch moment was.
Christendom en kerk hebben dit moment laten voor-

bijgaan.
Daarom is het gelijk van Multatuli tegenover Ds

Francken groter en van meer betekenis dan het gelijk
van Ds Francken tegenover Multatuli.

Blijven de vragen, die Frits aan Wawclaar stelde,
voor een deel typisch negentiende eeuwse vragen, voor
een deel vragen, die ook in de twintigste eeuw gesteld
- en terecht - gesteld worden. Ds Wawelaar is nog
altijd niet dood. Ook Frits leeft nog, evenals Sjaalman.
En nog altijd komt het alles uit dat vervloekte pak
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van Sjaalman.
In 1960 hebben die vragen evenals in 1860 te maken

met de waarheid van het bijbels getuigenis en met de
betekenis van het christelijk geloof voor het leven in
al zijn vormen.

Als lid van het gilde, dat Multatuli tot voorwerp
van zijn virtuoos sarcasme koos, weet ik welke vra-
gen door Frits in 1960 op de catechisatie gesteld wor-
den.

Frits vraagt, hoe het scheppingsverhaal van Genesis
1 en 2 in overeenstemming te brengen is met het weten-
schappelijk onderzoek naar het ontstaan van de wereld
- of het rechtvaardig is, dat de zonde van Adam en
Eva ons wordt toegerekend - hoe het geloof in jezus
Christus, die opstond en ten hemel gevaren is, en de
wonderen, die in de bijbel beschreven staan, een plaats
kunnen vinden in het moderne wereldbeeld - hoe A-
braham, Mozes en al die profeten wisten, dat het God
was, die hen riep - of de God van het Oude Testa-
ment en de God van het Nieuwe Testament een en de-
zelfde God zijn - hoe het mogelijk is, dat jezus Chris-
tus de schuld van de gehele wereld gedragen heeft -
of het gebed van de gelovigen inderdaad invloed op het
wereld- en natuurgebeuren heeft - op grond waarvan
men zeggen kan, dat het bijbels getuigenis waarheid
en dat van de geschriften der andere godsdiensten leu-
gen of dwaling is - of het niet aanmatigend is, dat
jezus zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven"
- of het onze eer niet te na komt, te leven van genade
... en zo maar voort.

Tientallen vragen, die te herleiden zijn tot de éne
vraag naar de waarheid van het bijbels getuigenis.

Frits vraagt verder, welke de practische betekenis
van het christelijk geloof is - hoe de verhouding is
tussen christelijk geloof en humaniteit - of de mens
zijn roeping om mens te zijn ook niet vervullen kan
zonder te geloven - of niet juist het geloof in Gods
genade en vergeving het besef van onze roeping om
mens te zijn verzwakt (Frits heeft waarschijnlijk Nietz-
sche en Simone de Beauvoir niet gelezen, maar hij heeft
wel Tanchelijn van Harry Mulisch gezien) - hoe
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het mogelijk is, dat de kerk, als het er op aan komt te
protesteren tegen door mensen en machten bedreven
onrecht, nog al eens verstek laat gaan of achter aan
komt - waarom de kerk in de loop der eeuwen altijd
weer tegen de staat aangeleund heeft en een behouden-
de macht is geweest - waarom de kerk niet vooraan-
staat in het protest tegen een dreigende atoomoorlog en
waarom zij door haar bestaan en prediking de noodlot-
tige tegenstellingen tussen Oost en West niet doorbreekt
- of het tegenwoordige christendom niet zoveel water
in zijn wijn heeft gedaan, dat er van het oorspronke-
lijke christendom niet veel is ovcrgebleven (Frits heeft
kort geleden een en andcr van Kierkcgaard gelezen) -
waar het westerse christendom de moed vandaan haalt
de volken van Azië en Afrika op te roepen zich tot het
christendom te bekercn - of de voortgang in de ont-
wikkeling van wetenschap en techniek God niet steeds
verder uit het leven terugdringt en uit onze gezichts-
kring doet verdwijnen ... en zo maar voort.

Alweer tientallen vragen, die te herleiden zIJn tot
de ene vraag naar de plaats en de betekenis van het
christelijk geloof in de moderne wereld. .

Het kan niet ontkend worden, dat er nog altijd do-
minees zijn - Wawelaars - die, wanneer Frits deze
vragen stelt, alleen maar klagen over "de verwaand-
heid" van Frits en droefheid gevoelen bij "zulke verbo-
dene nasporingen". Het kan echter evenmin ontkend
worden, dat er dominees zijn, die Frits vragen als le-
gitieme vragen erkennen. Het zijn hun eigen vragen en
heel hun existentie als verbi divini ministri is een da-
gelijks en existentieel bezig zijn met deze vragen van
christendom en cultuur, kerk en wereld, geloof en we-
tenschap, dogmatiek en ethiek. Ze kunnen die vragen
niet op de wijze van van Lennep onder tafel laten val-
len.

Verkeren zij wezenlijk in een andere situatie dan -
laat ik zeggen - de humanisten? Moeten de laatsten,
wanneer zij op hun beurt geen Wawelaars willen wor-
den, niet evenzeer zwaar tillen, anders dan de dominees
en de christenen, maar toch op een analoge wijze, aan
de vragen van humanisme, en wereld, zedelijke normen
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en wetenschap, humanistische levens- en wereldbe-
schouwing en ethiek? Is het in dit opzicht niet veels-
zins - om en om -: de pot verwijt de ketel, dat hij
zwart ziet?
Zowel het christendom als het humanisme zijn in de

crisis van onze tijd betrokken. Frits stelt zijn vragen
niet alleen op de christelijke, maar ook op de humanis-
tische catechisatie. En zowel in de kerk als in het hu-
manistisch verbond ontbreken de Wawelaars niet. In
1960 is er voor de christenen geen reden, om Ds Wawe-
laar uitsluitend als emeritus te beschouwen, voor de
humanisten geen reden, om hem alleen in de kerk
te zoeken. Nodig is een gemeenschappelijke strijd voor
het gewone woord, voor wat Menno ter Braak de zin-
delijkheid in de taal heeft genoemd: het woord, dat zo
direct en onbeschaamd mogelijk voor zijn waarheid uit-
komt.
Menno ter Braak was in dit opzicht veel minder

hooghartig dan velen van zijn epigonen. Hij spreekt
heel eerlijk over "de dominee, die hij geweest is en mis-
schien ten dele nog is" en kwam bij zijn afscheid van
domineesland tot het inzicht, dat hij de dominee in zich
niet meer haatte en dat hij het van de dominee buiten
zich begrijpen kon, dat hij er niet op los slaat zoals
Christus op de sjacheraars.
Ds Wawelaar zit in ons allen. Er is niemand, die niet

innerlijk door hem bedreigd wordt. Hij is en blijft een
verzoeking voor christen en humanist beiden.
De Nieuwe Stem is de voortzetting van De Stem,

het maandblad van Dirk Coster. Heeft Du Perron in
zijn Uren met Dirk Coster Coster toch eigenlijk niet als
Ds Wawelaar aan de kaak gesteld?
Heeft Frederik van Eeden als Cornelis Paradijs in

zijn Grassprietjes de dichter-dominees van zijn dagen
niet als Wawelaars met zijn spot overgoten? Is Ds
Kraalboom in het derde deel van zijn De Kleine Jo-
hannes niet ten voeten uit Ds. Wawelaar, het type van
de zalvende, eigengereide, reactionaire en onheldere
predikant? Vele predikanten lijken op deze Ds Kraal-
boom, maar merkwaardigerwijze Frederik van Eeden
zelf ook.
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Overal waar de Stem spreekt, of het nu de Oude
Stem van de kerk of de Nieuwe Stem van het huma-
nisme is, is Ds Wawelaar in de buurt. Dat heeft Multa-
tuli vergeten: de steen, die wij voor een ander bedoelen,
komt nog al eens op ons eigen hoofd terecht. Onze we-
reld is vol van Wawelaars met en zonder toga, Wawe-
laars op de preekstoel, de katheder, het platform. Er
zijn christelijke en er zijn humanistische Wawelaars. Er
zijn antirevolutionaire en christelijk-historische en er
zijn socialistische en communistische Wawelaars. Er za-
ten Wawelaars in de Middaghoogte van De Hartog,
maar er zaten er ook in de Dageraad van Multatuli.
Wij zullen dienen te beseffen, dat het te goedkoop is,

het christelijk geloof te beoordelen naar zijn represen-
tanten, zoals het ook te goedkoop is, het humanisme
naar zijn vertegenwoordigers te beoordelen.
Tenslotte uit zich in de Ds Wawelaar van de Max

Have/aar de teleurgestelde verwachting van Douwes
Dekker, ook zijn teleurgestelde liefde. Daarom kon
hij de dominees alleen nog maar met sarcasme bezien
en was hij niet meer in staat hen met humor te bekijken,
zoals Calvijn het merkwaardigerwijze kon: mannetjes
uit het stof verrezen! Daarom gevoelde Multatuli zich
altijd gedrongen de dominees aan te vallen, zoals er ook
zijn, die zich altijd gedrongen gevoelen, hen te verde-
digen. Marja heeft nog niet zo lang geleden m.i. naar
waarheid gezegd, dat, wanneer het christelijk geloof
werkelijk staat of valt met het positieve of negatieve
aanzien van zijn bedienaren, het al lang gevallen is.
Dan behoeft men zich nergens meer druk om te maken.
Van Pascal is het woord, dat Jezus in doodsstrijd

zal zijn tot aan het einde der wereld. Marja onttheolo-
giseert dit woord van Pascal en zegt: lijden en onrecht
zullen voortduren tot aan het einde der wereld. Een
humanistische formulering van een geloofskreet, zoals
hij zelf zegt. Het tweede gedeelte van die geloofskreet
blijft ook bij de humanistische formulering van het
eerste gedeelte ten volle gelden: gedurende die tijd moet
men niet slapen! Dat wil zeggen: wij mogen ons niet
verzoenen met het lot. De God van de bijbel heeft in
elk geval met ons een verbond tegen het lot gesloten.
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Het protest en de droom, deze twee gezellen van de
geest, mogen niet zwijgen.
Christendom kan opium zijn voor hen, die zich

christenen, humanisme kan opium zijn voor hen, die
zich humanisten noemen. Dan slapen wij samen, chris-
tenen en humanisten, en worden wij Wawelaars.
Dat heeft Multatuli in elk geval begrepen en hij zei

tot Ds Francken: ,,0, als ik geloofde ... Als ik chris-
ten was, zou ik niets meer, niets anders willen zijn dan:
zendeling" .
Daarop volgen bij hem dan nog alleen deze woor-

den, waarmee ik, ook wat mijzelf betreft, dit artikel
besluit:
"Ik werp mijn vorm weg en groet u broederlijk".,

1 Henriëtte Roland Holst zegt, dat de Max Havelaar "ontsieTd"
wordt "door de buitengewoon oppervlakkige manier, waarop gespro-
ken wordt over de christelijke godsdienst en niet minder door het
gemis van historisch inzicht over de invloed ten goede, die de kerk
in de loop der eeuwen - ondanks haar ontzaggelijke fouten en te-
kortkomingen, door de eerzucht, schraperigheid en praalzucht van
haar dienaren veroorzaakt - op beschaving en menselijkheid heeft
gehad." "Juist omdat Multatuli volkomen terecht de Wawelaars hard.
handig aanpakte en de scherpe, soms giftige pijlen van zijn vernuft
op hen afschoot, had een woord dat van meer begrip en waardeTing
getuigde, niet achterwege mogen blijven" ("De Vrije Katheder" van
14 februari 1947, ."Ik herlas den Max Havelaar").

-0-

Misschien is geen enkel citaat geheel juist, en
zelfs dit niet.

Een zaaier ging uit om droge stoppels te wieden.

Arbeid door den Papoea, dat is mijn principe!
En mijn principes zijn mij heilig!
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J. B. Charles

HET BATAAFSE CHRISTENDOM

"H eereboeren in het Rijk der Voorzienigheid"

Multatuli heeft in Batavus Droogstoppel niet dé
christen willen schetsen. Hij heeft het portret van een
naam-christen geschilderd. Van de man, die in zijn
wereld organiseert wat hij krachtens zijn aard en zijn
vrije zingeving in die wereld kan organiseren en die
deze zingeving achteraf allerlei zogenaamd christelijke
rationaliseringen geeft. In zoverre is de makelaar in
koffie een karikatuur, dat elk spoor van goede trouw
als naam-christen ontbeert. Er zijn ook naam-christe-
nen met goede trouw. Het zijn vaak oudere mensen.
Althans, hoe ouder zij worden, hoe meer hun eventuele
kwade trouw verbleekt. De zin die zij aan het chris-
tendom geven is z6 vastgeroest, dat zij aan het einde
van hun leven in de volle verzekerdheid des geloofs
de handen vouwen en de ogen sluiten. En wij zeggen:
dat zij mogen rusten in vrede.
Er is in de monologen van Droogstoppel één concep-

tie die godsdienstsociologisch minder karikaturaal is
dan Multatuli zelf misschien vermoed heeft. Het is de
tweezijdige notie, dat de mens zijn vermogens tot Gods
eer moet aktiveren en dat Gods zegen blijkt uit 's men-
sen voorspoed. Max Weber en Troeltsch, Van Duinker-
ken (Verscheurde Christenheid) en Kempe (Criminali-
teit en Kerkgenootschap), hebben deze calvinistische
notie ontdekt, verklaard en uitmuntend besproken.
Multatuli nu is godsdienstsociologisch avant la lettre

als hij Wawelaar laat prediken dat rechtzinnigheid tot
rijkdom voert. Busselinck & Waterman, die om God
noch gebod geven, zullen knoeiers blijven in hun leven.
"Ik ben pas in de veertig en zou kunnen uitscheiden als
ik wilde, en naar Driebergen gaan, en zie eens hoe het
met de anderen afloopt, die den Heer verlieten!" Ik ge-
loof, dat alleen iemand die het gereformeerde kerke-
lijke leven gekend heeft, al was het maar als kind, weet
hoezeer hier onderscheid gemaakt wordt naar de voor
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een groot deel voor het succes uitgemaakte sociale im-
portanties der kerkgangers in één wijkgemeente. Hier-
mee in verband staat het .feit van de byzantijnse ver-
ering, in geen enkele andere nederlandse politieke
groep behalve de fascistische denkbaar, die een figuur
als Colijn genoot: de boerenjongen, die het tot oliemil-
jonair en minister-president bracht. Deze man was zo
overvloedig door God gezegend, dat hij het voor het
zeggen kon hebben. Dat een zeker byzantisme van zijn
kant door Colijn aanvaard werd is vaak gebleken.

In Engeland en Frankrijk wordt de premier niet om
zijn persoonlijkheid geëerd en beslist niet toegezongen
in de kerk. De Engelsen, die grote bewondering hadden
voor premier Churchill in de oorlogstijd, hebben hem
direkt daarna laten vallen. In een democratische sfeer
behoort een oud-premier meneer J ansen te zijn, zonder
meer. Maar zijn aanhangers hebben van Colijn CO-
LIJN gemaakt en hij heeft COLIJN willen wezen.
Mevrouw Colijn heeft nooit begrepen, dat hij een beter
maar wat te vergeten meneer geworden was.
Op 31 mei 1945 verzucht zij (Dagboek van Mevrouw

Colijn1): Het is voor mij onbegrijpelijk dat ze mij van-
uit Holland niet halen, daar raak ik niet over uitge-
dacht. Is Holland zóo in de war, dat ik niet gehaald
kàn worden? ... Dan denk ik: waarom doet de Ko-
ningin niets? Vader is toch zoveel geweest voor land
en volk".

Mevrouw Colijn zal niet begrijpen, dat men in mei
'45 wel wat anders te doen had, dan te denken over een
oud-minister, die men nimmer meer een portefeuille
zou toestaan. Op 22 augustus 1945 schrijft zij: "Vaders
naam wordt ook niet meer genoemd. Alles, alles is ho-
peloos veranderd".

Batavus Droogstoppel zal dus door de bataafse chris-
tenen als hun model worden afgewezen, en met recht.
Hij is een karikatuur. Maar wij willen een model van
de bataafse christenen tonen; welnu, het lijkt mij het
eerlijkst als zij het ons zelf verschaffen. Zij doen dat
regelmatig. Bijvoorbeeld met dit Dagboek!
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Is het fair, dat ik dit model voor bespreking aan-
vaard? Ja. Want aangezien de Dr. Abraham Kuyper-
stichting de wieg van deze uitgave is en de gerenom-
meerde gereformeerde firma Kok in Kampen de vroed-
vrouw, gezien verder hetgeen de academisch gevormde
inleider van het boek getuigt, is dit niet zomaar het
dagboek van een lieve grootmoeder, doch een docu-
ment.

Deze inleider, drs. G. Puchinger, verklaart dat dit
boek ons toont: "welke de kracht kan zijn van de Evan-
gelisch-gereformeerde levensovertuiging, ook wanneer
zonder steun of beïnvloeding van theologie of preek
all één voortgebouwd moet worden op de Bijbel en al
wat deze aan kracht geschonken heeft gedurende een
lang mensenleven".

Is dat zo? Blijkt dit uit het Dagboek? Het stemt
mij uitermate droevig het in hoge mate te moeten be-
twijfelen. In het Dagboek is het Christendom namelijk
niet veel anders dan een soort religieus gefundeerd fa-
talisme. Het is mogelijk, dat het bij mevrouw ook iets
anders geweest is, maar uit dit Dagboek blijkt dat niet!

Ziehier dan, (wanneer het niet huiselijk spreekt over
het theevoorraadje, de sigaren en de lieve vrienden, die
van hun belangstelling hebben doen blijken) een ruime
vertegenwoordiging van de christelijke taal in het dag-
boek. "Ik hoop lieve kinderen dat ook jullie alles rus-
tig en gehoorzaam in Gods Vaderhanden zult kunnen
leggen. Want van hem is toch alleen hulp te verwach-
ten". (p. 32) "Wij vermogen niet dan voor jullie te bid-
den. Houdt moed! De Heere regeert!" (p. 34). "Geve
God, dat ons Indië bewaard mag blijven voor ons" (p.
35; curs. van Ch.) "Wij leefden voor drie jaar zoo rus-
tig als in een Paradijs. Wat een verschil, toen en nu!"
(p. 48).

Jawel, maar toen mevrouw zo rustig als in een para-
dijs woonde, kwamen al jarenlang socialisten om in
concentratiekampen, waren er al 2 miljoen Spanjaar-
den gesneuveld door Franco's revolutie en moesten
tientallen miljoenen Chinezen klei eten. Nu is het dan
ook een klein beetje naar voor de Colijns. "Vader is
wel niet gevangen, maar toch ook niet vrij, hij weet
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niets van de kinderen en hij heeft maar vier à vijf siga-
ren per dag meer. Wij hopen zoo innig dat jullie in deze
moeilijkheden je troost en sterkte zult mogen vinden bij
onzen Zaligmaker, onzen Heiland, die voor ons allen
geleden heeft. Daarbij vergeleken is ons lijden niets!"
(enz., p. 49). Nee, inderdaad niets. Foei, wat een onbe-
schaamdheid, om zulke platheden, die een brave oude
vrouw ontsnappen, te drukken en uit te geven! "Den
Haag en vele plaatsen zijn vreselijk om aan te zien,
zegt men. Heel veel huizen werden reeds afgebroken,
men zegt ook ons huis. Wij zijn dus dakloos! Wat een
zeer onaangename gedachte is. Op bergen en in dalen
... en overal is God, gelukkig dat te weten!" (p. 55)
Na de dood van haar echtgenoot schrijft mevrouw:

" ... en voel me diep ellendig. Gelukkig dat ik weet
dat God kracht naar kruis geeft" (enz., p. 72) "Vader
hoopte dat God hem daar (in Nederland eh.) nog een
taak te vervullen zou geven. Maar helaas! Het heeft
niet zoo mogen zijn. Waarom? Dat mogen wij niet vra-
gen. Zijn wil geschiede!" (p. 79)
Is dit christendom? Het is een soort vertrouwen, dat

is waar, maar waar blijkt, dat dat een fundamenteel
ander vertrouwen is dan het zogenaamde Godsver-
trouwen van de nazi's? Waar is de Heilige Geest, de
Herschepper, de heiligen, de roeping, het getuigen? Het
is, zonder meer, en dat méér krijgen wij in het dagboek
niet, het zeggen van berustingsspreuken. Als het christe-
lijk is dan is het evengoed joods of mohammedaans. Do-
minee Noordmans schreef indertijd in Herschepping:
"De Schepper waarnaar jezus in Mattheus 6 verwijst,
moet niet gedacht worden als de Voorzienigheid, wier
zorgen men deelt met de vogelen en de bloemen. jezus
zegt het er zelf bij: al deze dingen zoeken de heidenen.
Die Voorzienigheid kennen de heidenen, b.v. de Stoa,
evengoed of nog beter dan de christenen. Die dingen
worden toegeworpen als men eerst het Koninkrijk Gods
heeft gezocht. En het is de Heer van dat koninkrijk, die
in de Bergrede, in de gelijkenissen en in de Twaalf Ar-
tikelen als de Schepper is bedoeld. De kleingelovigen,
die jezus in Matth. 6 aanspoort, moeten het wagen met
dat koninkrijk, zoals de moordenaar aan het kruis het
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doet. Dat is iets anders dan Heereboer wezen in het
rijk der Voorzienigheid." Jezus spreekt heel anders over
de voorzienigheid. Bij hem is het vertrouwen op Gods
zorg ondergeschikt aan het zich voegen naar zijn Rijk
en Gerechtigheid. En "Gerechtigheid" is niet dat ik "het
mijne" krijg, maar juist dat ik voor de ander opkom,
om te zorgen dat die een leefbaar bestaan heeft. Ik wil
bepaald niet stellen dat mevrouw Colijn onverschillig
voor het welzijn van anderen geweest is; wèl, dat het
voorzienigheidsgeloof der bataafse christenen, het ge-
loof van dit dagboek, een heretische uitloper van het
calvinisme is, en met christendom niets te maken heeft.

Wanneer men zou willen zeggen, dat mevrouw Co-
lijn in haar eenvoud toch geen geschikte partij is voor
een onderzoek naar de waarde van deze soort christen-
dom, moet ik tegenwerpen dat de inleider en de uitge-
ver er de verantwoordelijkheid voor dragen, dat dit
boek toch als zodanig is beschouwd. Ik acht de uitgave
een onbehoorlijkheid, een belediging van het christen-
dom en ook van de oude mevrouw. En het feit dat de
nationale christelijke pers er een vererende full page
aan gewijd heeft vind ik bijzonder ontmoedigend.

Laten wij ons nu verdiepen in een figuur, die meer
representatief voor dit bataafse christendom is, Dr.
Colijn zelf. Het christendom in zijn correspondentie is
van dezelfde soort als dat van mevrouw. "Henk en
Piet zullen wel soldaat zijn op Java. Ook dat alles
moeten we maar overgeven in de handen van Hem, Die
alles beschikt." (21 jan. 1942) En: "Of Henk en Piet
(zijn zoons, Ch.) in militaire dienst zijn, weet ik niet. Ik
hoop, liefste, dat je kracht zult ontvangen ook dit te
dragen en het over te geven aan den Heer van Hemel
en aarde." Jawel, want in 1942 vechten tegen de Ja-
panners is werkelijk levensgevaarlijk. Dat is een ander
soort oorlog dan die van veertig jaren eerder tegen pri-
mitief gewapende Balinezen. Ik moet ook die bataafse
christen, die nu genoeg van mijn goddeloos geschrijf
heeft, dringend verzoeken toch nog even te lezen wat
straks, verderop, volgt. Het is namelijk van belang,
dat wij oog krijgen voor enkele verschillen. "Als
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de vijand overmachtig is, hopen wij kracht naar kruis
te mogen ontvangen, ook dit te zullen dragen, en het
over te geven in de handen van Hem, die alles be-
schikt" enz. Maar als wij overmachtig zijn, zijn wij vol
geestdrift, dan zucht ik niet over mijn hemelse Vader,
maar krijs ik "Manisee!!"2, dan hoef ik niks over te
geven, dan hebben zij zich over te geven.

Men kan uit Colijns brieven uit Duitsland belang-
wekkende dingen leren. "De tijdgenoten vallen lang-
zaam aan rond ons weg. Niet ieder wordt het geschon-
ken als Pétain, om op 88 jarigen leeftijd nog een parade
af te nemen. Of, als Hindenburg, om op 80 jarigen
leeftijd nog het ambt van President der Duitsche Repu-
bliek te aanvaarden en het dan nog 6 jaar te bekleeden;
of als Gladstone, met 83 jaren zijn laatste kabinet te
formeren. De Voorzienigheid Gods beslist dit alles en
wij hebben dit geloovig te aanvaarden". (28 april '44)

Allereerst is dus duidelijk in welk importantie-sche-
ma de man, die dit schreef, zich zag: Pétain, Hinden-
burg, Gladstone. Maar dan! Een "parade afnemen" is
een heidense grappenmakerij, waarvan het plezier niet
met christen-zijn is te verenigen. Pétain is een zwakke,
vooral een conservatieve geest, die zich aan het einde
van zijn leven door de doodsvijand van zijn land laat
gebruiken. In zijn kwaliteit van landverrader mag hij,
van de duivel in persoon die in elk geval gevoel voor
humor heeft, dat moet men hem nageven, nog een pa-
rade afnemen. In 1944. Van welk oorlogstuig? Nazi-
soldaten en franse landverraders. Nu komt het: "Niet
iedereen wordt dit geschonken". Godbetere! "De Voor-
zienigheid Gods beslist dit alles en wij hebben dit gelo-
vig te aanvaarden". Ik zal niet meer vloeken geachte
bataafse christen, maar durf eerlijk wezen: is dit gods-
lastering? Ja, en niets anders. Dat wil niet zeggen, dat
ik geloof, dat deze man de zaken opzettelijk vervalst.
Hij gelooft in wat hij denkt, in wat hij doet. ZÓ zijn
zijn wereldbeschouwing en levenshouding ingebaand.

Een ander punt is zeker, dat zij, die dit zouden moe-
ten doorzien, de voormannen van nu, de redakteuren
van de christelijk-nationale pers en de dominees, deze
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kwestie niet zien, althans daar geen blijk van geven.
Daarom is deze religie geen colijnse particulariteit. Ik
noem het het bataafse christendom. Het is de godsdienst
van een sterk deel van het nederlandse volk. Ik ben
tolerant genoeg om iedereen toe te staan deze religie te
belijden, maar voel mij niet alleen vrij, maar zelfs ver-
plicht om haar kritisch te onderzoeken.

Voor onze kennis van het bataafse christendom is
van belang het boek De levensgeschiedenis van Dr. Co-
lijn van Rudolf van Reest3•

De ondertitel is een opdracht: "aan ons Nederlandse
volk". Deze aanduiding is te pretentieus. Het is een
goed gebruik, dat men zijn letterkundige produkten
slechts in het openbaar opdraagt aan lieden die men,
voorzover mogelijk, vooraf om aanvaarding heeft ge-
vraagd. Ten aanzien van mij althans heeft de heer Van
Reest dat verzuimd. De vraag is, of ik van "ons Ne~
derlandse volk" deel uitmaak. Wel, ik ben Nederlands
staatsburger en ik aanvaard de rechten en verplichtin-
gen daarvan. Of er een "Nederlands volk" is, weet ik
nog niet zeker. Sedert Mussert en Blokzijl spreken wij
liever met veel voorbehoud over "volk". Men zal ove-
rigens zien, dat Van Reest het begrip volk later nog
op verwarrender wijze gebruikt. Maar in elk geval wei-
ger ik bepaald gerekend te worden tot "ons", dat is
Van Reests of Colijns, Nederlandse volk.

Behalve een ondertitel heeft het boek ook een motto:
"Het beste wat een groot man ons kan nalaten, is het
voorbeeld, hoe hij is geworden". Bedoeld zal zijn, hoe
hij "groot" geworden is. Waarom dat een voorbeeld
moet zijn, is duidelijk: het is een ideaal, een groot man
te zijn. Het voorbeeldige van Colijn steekt dus in zijn
"grootheid". Dit is een bijzonder wereldse of wereldge-
lijkvormige gedachte. Iemand zal misschien willen zeg-
gen, dat hier niet alleen gedacht is aan een maatschap-
pelijke carrière, maar dat Colijn's grootheid bijzonder
was door zijn godsvrucht. Deze behendigheid zou een
calvinist niet waardig moeten zijn. De godsvrucht van
de koster in Rotpokkeweer kan aanzienlijk sterker zijn
dan die van de geslaagde petroleumkoning-minister,
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maar de levensroman van de koster zal niet gauw wor-
den gekocht door honderd ui zend gereformeerde gezins-
hoofden. Het is van belang, te zien, wat de wereldse
categorieën als grootheid en macht betekenen voor het
bataafse christendom.
Tenslotte krijgen wij nog de volgende aanbeveling

van de schrijver mee: "Wie door het lezen van dit boek
genoopt mocht zijn diepere studie van wat onze In-
dische helden gedaan hebben voor de pacificatie van
onze edele bezittingen", wordt verwezen naar lectuur
o.a. van J. B. van Heutsz ...

Het boek begint met een stukje geschiedschrijving
over het land van Heusden en Altena, in Almkerk, ten
tijde van de Afscheiding (1834) waarin Van Reest zijn
misverstand over het begrip volk weet te verdiepen.
"Dit volk is godsdienstig, het heeft zijn kerk en het

heeft die kerk lief". "Dit volk is klein van postuur,
hoekig en het heeft scherpe lijnen in de magere gezich-
ten. Het weet wat het wil en laat zich zijn dierbaarste
goederen niet ontnemen.
Deze mensen hebben hun rust en hun isolement lief,

maar toch, boven dit alles heeft hun hart zich onwrik-
baar gehecht aan de hoogste waarden, die het leven
kent: het rechtzinnig geloof, dat zijn kracht vindt in de
Godsopenbaring van het eeuwig blijvend Woord.
En daarom is thans de rust in dit liefelijke landschap

verstoord. Er komen geen Zondagen meer als vroeger.
Men wil dit volk in zijn heiligste gevoelens aanran-

den en het beletten zijn godsdienst naar de sterke in-
spraak van het hart en de klemmende eisch van Gods
Woord te beleven."

Helaas klopt er al gauw iets niet met deze beschrij-
ving van dat godvruchtige volk. De gereformeerden
houden een door de koning verboden godsdienstoefe-
ning. Men schildert ons, hoe woeste, vloekende en met
de sabel ranselende militairen deze kerkdienst uit el-
kaar slaan en hoe een deel van de niet-gereformeerde
bevolking daar lol aan heeft. Wij hebben hier dus:
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1. Een misse koning;
2. een godvruchtig" volk", dat bij nader inzien

echter toch niet helemáál godvruchtig is, dat
namelijk al gauw moet worden onderver-
deeld in

2a. een handvol vromen, op blz. 18 "kinderen
Gods" genoemd, en

2b. een bevolkingsdeel dat joelend toeziet hoe de
vromen uit elkaar geranseld worden.

3. De militairen.
"Je kunt het deze soldaten wel aanzien, dat ze in het

land van Heusden en Altena niet thuis hooren. Ze
vloeken en zwetsen als echte dragonders. Het karweit-
je, dat ze op te knappen krijgen, staat hen wel aan. Ze
hebben een hartgrondige afkeer van die femelaars en
huichelaars, die met elkander in hokken en gaten sa-
menkruipen. Het is een kolfje naar hun hand, die on-
rustzaaiers uit elkaar te jagen. De koning zal in hen
zeer gehoorzame dienaren vinden." (blz. 11)

Goed, men kan het die soldaten wel aanzien dat ze
niet in het land van Heusden en Altena thuishoren,
want ze vloeken en zwetsen. Wat ons betreft komen ze
uit Drenthe of Zeeland, maar horen ze nou bij "ons
Nederlandse volk", of niet? En kan men het joelende
publiek aanzien, dat het niet uit Heusden en Altena
maar uit Assen of Biggekerke komt? Genoeg van deze
liederlijke stommiteiten over "ons volk".

De oude heer Colijn trekt naar de drooggemalen
Haarlemmermeer, waar Hendricus geboren wordt op
22 juni 1869. Hij wordt evenwel grotendeels opgevoed
bij zijn grootouders en gaat school in Uitwijk. Het jon-
getje Driekus schetst ons Rudolf van Reest op blz. 41:

"Al vroeg openbaarde zich in Driekus de begeerte
om leiding te geven en te organiseren. Zijn lievelings-
spel was op de deel van grootvaders boerderij soldaatje
te spelen, waarbij zijn rijke fantasie steeds zorgde, dat
hij voldoende hulpmiddelen tot ziin beschikking had.
Ook in het vechten kwam hij onder zijn schoolmakkers
nooit achteraan. Menige oude Uitwijker weet zich nog
een flink pak slaag van den "rooien Driekus" te herin-
neren. Maar op zijn tijd was hij ook behulpzaam en gaf
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hij uiting aan zijn medelijdend hart; zij het ook dat dit
steeds op echte jongensmanier geschiedde. Aan gees-
tigheid en humor ontbrak het hem ook niet. Menigmaal
liet hij zijn grootvader en grootmoeder, ondanks zich-
zel ve, in de lach schieten.

Zorg baarde vaak de eigenzinnigheid van Driekus,
die, als hij eenmaal iets in de zin had, het ook doen
wilde en daartoe zijn eigen weg ging."

Het volgende citaat is minder tekenend, maar voor
het daaropvolgende, onmisbaar:

"Op de school van meester Mooy maakte hij goede
vorderingen. Hij behoorde tot de beste leerlingen en de .
ouderwetse methode van onderwijs paste zich volko-
men aan bij de geest van Driekus." (blz. 44)

Blz. 45: "Dertig jaar later heeft Dr. Colijn - hij
was toen Minister van Oorlog - zijn vroegeren leer-
meester eens weer gezien. Dit was bij de groote ma-
noeuvres in de Betuwe. Men kan zich voorstellen, dat
dit een interessante ontmoeting geweest zal zijn!"
. Nee, dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen.

Een onderwijzer ziet na jaren een oud-leerling terug,
dat gebeurt elk uur van de dag ergens in Nederland en
het kan touchant zijn. Wat moet het bijzonder interes-
sante in deze ontmoeting zijn? Dat de vroegere school-
jongen minister, een groot man geworden is? Dit is dus
niet van belang voor de ontmoeting zelf, maar van be-
tekenis voor de geest waarin deze biografie is geschre-
ven en voor het "volk" dat haar verslonden heeft.

Voordat Driekus echter Groot wordt, mislukt hij als
landarbeider. "Er zit een verkeerde geest in die jongen"
denkt men in zijn omgeving. "Soldaatje spelen op de
deel, commanderen tegen de koeienkoppen met een
stok in de hand en boeken lezen, dat is alles wat de
jongen doen wil." Welke boeken? Van Reest noemt al-
leen "De koerier van den czaar".

Intussen sturen de grootouders hem naar huis, in de
Haarlemmermeer. Daar gaat het niet beter, zie blz. 49:

"Eens, het was in de wintertijd, lag Driekus voor-
over op een grinthoop aan de weg en mikte met kiezel~
steentjes naar een troep arbeiders, die aan het sloot-
schieten waren en waarvan men juist de hoofden boven
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de rand van de sloot zien kon."
Wat beteekenden die kwajongensstreken toch? Nie-

mand, die het begreep. Maar Driekus fantaseerde een
complete troepenmacht in stelling, die gebombardeerd
moest worden. Hij speelde in zijn eentje soldaatje.
Hij had het uit de geschiedenisboeken. Hij kende het

leven van De Ruyter, van Prins Maurits en van den
Stedendwinger op zijn duimpje.
En langzaam groeide in hem de wil soldaat te wor-

den de wijde wereld in te gaan, op avontuur uit!"
Als duidelijk is, dat hij 't voor 't boerenwerk niet

deugt mag hij onderwijzer worden. Hij wordt het niet,
want hij is alleen voldoende in geschiedenis en neder-
landse taal. Hij komt terug op de boerderij en zeurt
opnieuw, soldaat te mogen worden. Het gaat hard te-
gen hard en pa Colijn stopt Driekus zelfs een keer in de
sloot om af te koelen. Dan komt er een tante op bezoek
die zegt dat het met die soldaten mee kan vallen (blz.
55-56): "Ik heb er een bij mij op kamers, een officier
en dat is een man die den Heere vreest. Waarom zou
dat ook niet kunnen? Het zijn toch ook menschen, en
waarom zouden wij het soldatenleven in handen van de
ongeloovigen laten. Ik vind, als Driekus dat nou een-
maal in zijn hoofd gezet heeft en cr niks anders met
dien jongen te beginnen valt, laat hem dan gaan. God is
net zoo goed in Indië als in Holland. Je moet het over
kunnen geven".
Deze woorden brachten vader Colijn aan het denken.
Was er in de Bijbel niet op vele plaatsen sprake van

soldatenleven? Was een David niet soldaat geweest en
zoovele geloofshelden meer? Wat zei Johannes de Doo-
per tegen de soldaten, die tot hem kwamen met de
. raag wat zij te doen hadden? Verbood hij hen soldaat
te zijn? Volstrekt niet. Hij gaf hun een gedragslijn aan
hoe zij te leven hadden. En sprak Christus zelfs niet
eens een Romeinsch hoofdman zalig? En Petrus, werd
deze niet gevraagd te komen bij een Romeinsch officier,
die gedoopt wilde worden? Langzamerhand ging Colijn
het licht op uit de Schrift. Ook het soldatenleven was
geheiligd geworden en tot een Goddelijk beroep ge-
maakt door Christus' lijden en sterven."
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Driekus wordt dus beroepssoldaat. In 1893 gaat hij,
23 jaar oud, als luitenant naar Indonesië om te vechten,
laat het dan niet zijn voor de czaar, dan toch tegen de
"opstandige inlanders", om met Van Reest te spreken
(blz. 79): "Hij hunkert ernaar aan het werk te mogen
en, ook al is het op de gevaarlijkste posten, zijn land
te kunnen dienen. Hij heeft de eed afgelegd en die zal
hij getrouw blijven, getrouw tot in de dood ... "
Dat is mooi gezegd. \Vat is het echter precies, waar-

aan onze doorzetter getrouw is gebleken, zo getrouw
dat hij officier mocht worden? Waaraan hij getrouw
zal blijven? Dat zijn zijn aggressiviteit en zijn machts-
drift. Zijn persoonlijkheidsstruktuur, zijn karakter en
temperament.
Het wordt echter tijd om mee te delen dat Driekus

Colijn intussen bekeerd is. Een van de belangrijkste
moeilijkheden tussen vader en zoon. dat Driekus het
geloof van zijn vader niet deelde, is daarmee opgelost.
Deze bekeringsgeschiedenis zou van groot belang zijn
als er bekeringsgeschiedenissen bestonden. Dat zij niet
bestaan, omdat een bekering een verandering is van de
meest existentiële en dus minst historische aard, blijkt
uit de beroemdste bekeringsgeschiedenis, namelijk die van
Saulus. Het blijkt ook weer uit de bekeringsgeschiede-
nis van Colijn, die namelijk begint als het gebeurd is.
Het gaat zo: Driekus is opeens stiller dan anders, als
hij met verlof uit Kampen thuiskomt. Vader wil en zal
weten "wat er aan hapert" en dan komt het hoge woord
eruit: "Hendrikus tobde over zijn zonde van ongeloof en
twijfel". Dat is dus al een bekering. Zodra iemand zijn
ongeloof zonde acht gelooft hij. In algemeen psycho-
logische zin doen bekeringen zich voor bij mohamme-
danen, katholieken, communisten, ex-communisten, enz.
De ontstaansgeschiedenis van de twijfel, die er altijd de
wortel van vormt, zou als bekeringsgeschiedenis uiter-
mate interessant zijn, maar zij is natuurlijk nooit be-
kend. Opeens is cr twijfel, waaraan dan ook, waar dan
ook vandaan gekomen. Wat daarna komt mag geen
bekeringsgeschiedenis heten; het is de keuze, de inpas-
sing waardoor men een einde kiest aan de schokkende
twijfel en zich opnieuw verzekert. Men wordt moham-
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medaan, communist, ex-communist, calvinist of ka-
tholiek door een eenvoudig complex van factoren en
voorwaarden. Bij Colijn wordt het een gereformeerde
inpassing, zie bI. 74 "Kom binnen, jongen en vertel me
eens, hoe het er mee staat", vroeg dominé Veltman.
"In orde dominé, ik heb overwonnen, ik weet, dat

mijn zonden mij om Christus wil vergeven zijn en ik
Zijn eigendom ben. Nu staat mijn leven verder ook in
Zijn dienst. Ik dank U ... "
Wat ons hier het meest opvalt is de eerste medede-

ling: "ik heb overwonnen." Dat zit dan zo. Het is de-
zelfde Driekus Colijn, dezelfde aggressieve bliksem en
aanvoerder, de Michac1 Strogoff uit de Haarlemmer-
meer, maar alles staat nu in een ander licht. Dat valt
echter tegen omdat het een soort Licht is waarin aggres-
siviteit en heerszucht goddelijk gelegitimeerd, ja "gehei-
ligd" zijn. Een bekering van Driekus Colijn tot Quaker
zou pas werkelijk interessant geweest zijn, maar deze
hier lijkt meer een religieuse aktualisering, ja een recht-
vaardiging van alles wat er al is. En wat nu vaster en
fanatieker worden kan. Wat ook de mogelijkheid opent
tot het onderwerpen van Inlanders en om petroleum-
koning te worden.

Als Colijn eerst in een garnizoensplaats op Java
wordt geplaatst, heeft hij het niet erg naar zijn zin.
Colijn wilde geen theorie, hij wilde de practijk". Wordt
het niet interessant? Ik wil de praktijk in, zei hij een-
voudig. Wat is dat voor een praktijk? Dat is het hand-
werk van het doodschieten, lieve vrienden.
"Hij wist dat er een kleine mogelijkheid was de

praktijk in te gaan. En hij dacht aan Lombok.
De laatste maanden was de naam "Lombok" op ve- .

Ier lippen. Er broeide daar iets. De Vorst van Lombok
had al jaren reden tot ontevredenheid gegeven en het
werd tijd, dat aan zijn brutaal optreden een eind werd
gemaakt. Er zou een expeditie heengezonden worden,
om dezen recalcitranten Vorst, die voor geen brieven
en regeeringsnota's het hoofd boog, het gerinkel van de
Nederlandse sabel te laten hooren, misschien dat dit
hielp.
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Dit was een kolfje naar de hand van Luitenant Co-
lijn. Hij vroeg zijn superieuren met deze expeditie mee
te mogen. Maar er werd op zijn verzoek afwijzend be-
schikt. Er waren oudere en meer ervaren officieren, die
recht op deze expeditie konden doen gelden.
De jonge Colijn moest zich in deze teleurstelling

schikken. En dat deed hij manmoedig". (blz. 80-81)
Dan komt het bericht, dat de expeditie van Lombok

grote verliezen geleden heeft.
"I n de grootste spanning las de jonge Luitenant" (let

terloops op de hoofdletter) "dit telegram. Hij begreep,
nu was er kans".
Inderdaad, hij kan eindelijk gaan. De heer van

Reest vertelt nu iets van de geschiedenis van Lombok,
ten einde ons duidelijk te maken hoezeer het tijd werd
dat de bevolking daar bevrijd werd van hun afschuwe-
lijke onderdrukker, de balinese Radja, die bovendien
heulde met buitenlandse mogendheden. Bedoeld is
Groot-Brittannië. Of zijn verhaal waar is weet ik niet.
Het doet er geen zier toe, want het gaat niet om de
bevrijding van de Lombokkers, het gaat om Hendrikus
Colijn, bekeerd maar volkomen onveranderd, de ag-
gressieve dondersteen, die begreep: "nu was er een
kans"; nu kon hij eindelijk "de practijk in".
Colijn krijgt dus eindelijk zijn vurig verbeide kans

om in de praktijk te gaan, maar dat verhindert hem
niet, althans het belet zijn biograaf niet, dat ogenblik
nog even met christelijke wijding te verkleden. De Lui-
tenant en zijn vrouw "gaven hun leven en dat van hun
kind in handen van hun hemelschen Vader over en zoo
bemoedigd en getroost, vertrok de jonge officier naar
het terrein van de oorlog".
Onderweg, aan boord van het troepenschip, gaat

"het soldaten hart van den jongen officier popelen om
zijn land te dienen en mee te helpen, het geschokte
prestige van het Ned.-Indisch bestuur opnieuw te fun-
deren". Van Reest schrijft over "de onmenschelijk
wreede Baliërs", men leest "De troepen zijn vol geest-
drift. Het is het uur der wrake". De aap is nu wel uit
de mouwen wij kunnen genieten van prachtige "prac-
tijk" -verhalen; blz. 121-122: "Eén ogenblik wankelt de
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getroffene, dan stort hij dood achterover. De Baliër ein-
digt zijn leven onder de bajonetsteken der woedende
soldaten ...

Het is een vreselijke strijd. Het doet zich voor, dat
de mannen zich verbergen achter hun vrouwen, die
voor hen om "ampon" gillen. Maar ... de plicht van
het zelfbehoud kent hier geen pardon. .

Vrouwen, prachtig gekleed, van de hoogste, de Brah-
maansche kaste, storten zich, met voorovergebogen
hoofd en gevelde lans, blindelings op de troepen, om
een oogenblik later, door onze kogels of bajonetten ge-
troffen ineen te zakken!" En: (blz. 124): "Colijn ver-
deelt zijn troepen in twc~ storm colonnes cn roept met
zijn hand in de hoogte, zodat het door het strijdgewoel
heen dringt: "Ajo orang Ambon madjoe! Kita orang
misti ambil itoe Poeri! Leve de Koningin!" Wat bete-
kent: "Voorwaarts, Ambonezen, wij moeten de Poeri
binnen!"

Woest dringen de soldaten op en een ontzettende
kogelregen wordt over hen uitgestort, de zegekreten on-
zer soldaten vermengen zich met het krijgsgeschrei der
Baliërs".

Maar het harmonium valt al weer in. Ziehier wat er
gebeurt als de strijd om Tjakra Negara afgelopen is en,
volgens de schrijver, rondom Driekus 36 balinese man-
nen en 16 vrouwen dood op de grond liggen (de com-
pagnie van Colijn verloor in totaal 13 doden). Blz. 127-
128: "Een groep soldaten heeft zich afgezonderd. Zij
staan onder een groote Waringinboom; het zijn christen-
soldaten, meest Ambonezen, maar ook een paar blan-
ken zijn er bij en onder hen bevindt zich óók een offi-
cier, luitenant Colijn.

En dan klinkt van het slagveld een psalmgezang op
naar boven. Aarzelend eerst, maar vaster wordt het
geluid, krachtiger en helderder en er wordt naar gelui-
sterd. Het is psalm 68 vers 10:

Gelooft zij God met diepst ontzag
Hij overlaadt ons dag aan dag
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid.
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Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
Ons 't eeuwig zalig leven.
Hij kan, en wil en zal in nood,
Zelfs bij het naderen van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Ongehoord in de Indische diens, ongehoord, dat in-
landers een psalm zingen, maar veel meer ongehoord,
dat een Hollandse officier zich bij dit clubje schaart
en hunner één wil zijn.
In een brief aan een oom en tante schrijft Driekus

(blz. 130): "Die toewijding, die men in zulke oogen-
blikken bij den Ambonees aantreft, ik vond ze ner-
gens zoo. Het zijn uitstekende soldaten. En dan daarbij,
dat kinderlijke vrome, dat, na zulk een dag, nog met
luide stemmen Gods lof en eere verkondigen. Waarlijk,
hoe heerlijk is het om officier te zijn van zulke solda-
ten".

Na de bevrijding van Lombok, komt het strijdtoneel
Atjeh. In het allerbedonderdste hoofdstuk daarover
zijn Atjehers sluwe gladdakkers, is ons niet aggressief
genoege regering lamlendig, heten de atjehse troepen
horden. Ziehier nog enkele praktijkschetsen:
"Een paar Atjehers, die de weg kenden, dienden als

gidsen. Maar ze waren niet te vertrouwen. Daarom lie-
pen ze met touwen om de halzen; bij de minste poging
van verraad, wisten ze, dat ze neergeschoten zouden
worden.
Dwangarbeiders droegen de vivres." (blz. 162). Nu

even twee minuten stilte voor onze gijzelaars en
dwangarbeiders, in 1940-1945, alstublieft!
In 1901 wordt Colijn adjudant van generaal van

Heutsz en bevordllrd tot kapitein. In die kwaliteit
heeft hij zich verdienselijk gemaakt door de onderwer-
ping van Panglima Polem. Over deze pacificatie ver-
haalt de biograaf slechts in enkele tekenende alinea's.
"In de nacht van 21 Mei gelukte het Majoor van
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der Maaten, Polems moeder, een zijner vrouwen en
eenige familieleden in handen te krijgen. En Colijn zel-
ve legde daarna de hand op Pol ems eerst echtgenoote.

Nu werd wederom met kracht de strijd voortgezet.
Zware verliezen werden aan Polems strijdkrachten toe-
gebracht, totdat hij op de gedenkwaardige dag van 6
september 1903 het hoofd in de schoot legde".

Een stukje catechismus zij mij toegestaan.
Vraag: Is deze practijk een andere dan die van de

Britten in de Boerenoorlog en de Duitsers in 1940-'45?
Antwoord: Neen, ganselijk niet.

Het einde van Colijns militaire carrière is nu in zicht.
In 1904 wordt Van Heutsz, die gouverneur-generaal
zal worden, door minister Kuyper naar Nederland ge-
roepen en hij neemt zijn adjudant mee. Na terugkomst
wordt de adjudant weldra adviseur voor bestuurszaken
van Van Heutsz. En in 1909 maakt zijn verkiezing tot
lid van de Tweede Kamer voor de anti-revolutionaire
partij een einde aan zijn koloniale loopbaan en begint
de politieke.
Over de commerciële loopbaan, waarin Hendrikus

Colijn directeur van de Bataafse Petroleum Maatschap-
pij werd (1914-19222) worden ons helaas weinig mede-
delingen gedaan. Kom, kom, het en passant miljonair
worden had toch minstens wel een paragraafje in de
"levensroman" van onze "Batavus" mogen beslaan? Er
staat zo eenvoudig, dat hem die betrekking werd aan-
geboden en dat hij haar acht jaar lang bekleed heeft.
Was het niet de fascist Deterding, die hem er in ge-
haald heeft? Deterding wordt door Van Reest in 1937,
alleen maar genoemd "een der grootste en geniaalste
zakenmenschen der wereld," terwijl zijn in 1937 het
meest belangwekkende kenmerk, zijn fascisme, wordt
verzwegen. En waarom was Colijn opeens zo geschikt
voor deze positie? Eén citaatje uit deze tijd zij mijn le-
zer niet onthouden. Van Reest neemt op blz. 219 over
van een niet genoemde schrijver: "Hier leerde hij mis-
schien ook de psyche van den groot-kapitalist verstaan.
Of werkelijk onze directe belastingen economisch on-
duldbaar waren, is de vraag, maar Colijn leerde hier
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aanvoelen, dat er ook menschelijke grenzen zijn en het
psychisch duldbare overschreden was". Zou dit niet in
De Telegraaf van vandaag Odedag kunnen staan?

In 1922 treedt hij af als directeur van de Bataafse,
als hij Kuyper opvolgt als leider van a.r.-partij.Van
Reest schetst de toestand van het land (blz. 243):

"Die "dorpsche geest" dreigde al meer onze natio-
nale volks kracht te ondermijnen. De grondtrek van
ons vokskarakter scheen niet meer te spreken. De
tucht verslapte. Alles scheen te mogen. Het Parlement
werd tot een aanfluiting, de jeugd keerde er zich van af
en begon te vragen naar den "sterken man", waarin zij
gelooven kon. De dragers der gebroken geweertjes ver-
menigvuldigden zich en de horizon was te eng om te
kunnen beseffen, dat zij juist hun leven waarschijnlijk
te danken hadden aan een man als Colijn, die gezorgd
had, dat in 1914 een goed gemobiliseerd leger de wacht
bij onze grenzen kon betrekken om den vijand er buiten
te houden. De revolutionaire elementen staken al dries-
ter de kop op, Indië werd al meer ondergraven, slap
was de houding van hen, die aan het roer stonden."

Dit is, tussen haakjes, precies de taal die in dezelfde
tijd dat dit boek verscheen in Volk en Vaderland werd
gesproken. Wat Van Reest tegen een dorpse geest heeft
is na zijn vrome schildering van het land van Heusden
en Altena in het begin van het boek, niet duidelijk. Wat
"onze nationale volkskracht" voorstelt en welke "de
grondtrek van ons volkskarakter" is, wordt ook niet
duidelijk gemaakt. Het is Mussert-taal, die was seman-
tisch nu eenmaal niet duidelijk, maar de fascistische
gezindheid daarachter is des te sprekender.

De politiek-historische gedeelten van Van Reest's
boek zijn geheel en al geschreven in de geest van het
fascistische reveil van rond 1936. Het overigens
werkelijk allerbanaalst geschreven voorlaatste hoofd-
stuk begint met de "ramp van de Zeven Provinciën".
Van Reest die, als hij christelijk schrijft in de eerste
hoofdstukken, over arbeidzaam, hoekig en vroom boe-
renvolk spreekt, praat in die hoofdstukken waarin hij
nationalist is op de Blokzijl-manier. "Over de onder-
deurtjes" laat hij ze in het dialect op oerstomme ma-
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nier klessebessen in de trant van "De Zeuve previn-
sies", wat benne dat ... ?" Gesmaald wordt, nota bene,
over de dorpse geest die "ons volk" zou overheersen.
Mag ik de lezer even naar het allereerste citaat van de-
ze zelfde schrijver, hiervoor, verwijzen?

Wat is het, dat het bataafse christendom diep in het
gelovige geweten bijt met die muiterij? Zie Van Reest
op blz. 254: "We dreigden de risée te worden van heel
de wereld. Dát was het land van een Coen, die ze bin-
nen een paar zouden gaan herdenken. Dát was het
land, dat de zeggenschap hield over een Rijk over zee
met 70 millioen zielen".

Het huldigingsboek van Colijn spreekt over "De
Hollandsche lamlendige geest, van slapheid en tuchte-
loosheid en stelselmatige ondermijning van het gezag,
het kijken naar Zijne Majesteit den kiezer.

Die laatste eruptie is wel zeer tekenend voor een
anti-democratische geest!

Intussen: Colijn trekt tienduizenden niet-christelijke
puur conservatieve kiezers en de sterke man komt. Het
tij keert. "Holland durft weer Holland te zijn". Wat
deze onzin betekent weet ik niet, ik zal volstaan met
nu aandacht te geven aan het stuk waarmee deze natio-
nale euforie in het boek Dr. Colijn gevoerd wordt. "Er
deint een golf van gezonde nationale zin door het gan-
se volk". Hoera dan maar. Het is de journalistiek-
feestelijke beschrijving van een gala-concert ter ere van
de bruiloft van Prinses Juliana met Prins Bernhard.
Verteld wordt namelijk dat Colijn daar in de pauze,
in de foyer achter de hofloge, bevorderd is "tot Groot-
kruis" (zo staat het er) in de orde van de nederlandse
leeuw, een mededeling die inderdaad van pas is in een
chapiter van een levensroman. Ik kies uit de beschrij-
ving van uniformen, gewaden en schilderachtige be-
hangsels het volgende, niet in de eerste plaats schilder-
achtige, maar uitermate belangrijke kleine stukje.

"Omstreeks negen uur wordt het zeer stil in de zaal
en wacht men in duidelijk merkbare spanning de komst
van H.M. de Koningin en het vorstelijke bruidspaar af.
De stilte wordt nog vollediger, de spanning bijna on-
dragelijk. Kapitein C. L. Walther Boer, vóór het Resi-
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dentie-Orkest, wacht met opgeheven dirigeerstok".
Als men deze laatste zin eerst nog even in zich wil

opnemen, kunnen wij nu een paar vragen stellen:
Wat deed Kapitein C. L. Walther Boer eigenlijk voor

het Residentie-Orkest? Was Peter van Anrooy daar niet
de dirigent van?
Inderdaad, maar Peter van Anrooy had geweigerd

het Horst Wessellied, het nationaal-socialistische duitse
volkslied, dat moest worden gespeeld, te dirigeren. Het
mag een delikate, ja pijnlijke kwestie geweest zijn voor
alle betrokkenen, maar de heer Van Anrooy kon in
1936, toen iedereen wist wat Hitler-Duitsland was en
welke de betekenis was van dat satanische strijdlied,
Van Anrooy kàn onmogelijk anders. In zijn plaats
knapte de heer Walther Boer het karwei op. Wij heb-
ben er onze meningen van over gehouden ten aanzien
van beide dirigenten. Zij lopen zo ver mogelijk uiteen.
Onze tweede vraag is, waarom deze zaak in deze eu-

fore bladzijden wordt verzwegen. Het antwoord lijkt
mij, dat deze kwestie er voor de schrijver niet toe deed.
En dit antwoord houdt het oordeel over dit boek in.

Wij zijn gelukkig bijna aan het einde van deze on-
smakelijke ontleding. Wij zien "de hoge priester voor
het volk", zoals Van Reest Colijn door een oude man
laat noemen, de "toovenaar van het woord" nog op en-
kele politieke vergaderingen, wij horen hem het psalm-
vers "Dat 's Heeren zegen op U daal" toezingen en
kunnen dan vernemen wat het mysterie van dit leven
geweest is: de Bijbel was de bron van zijn kracht. Het
spijt me, maar ook al zou Colijn dit zelf hebben ge-
loofd, het is een afschuwelijk bedrog. De bron van Co-
lijns kracht was zijn potentatisme, vitaliteit plus onge-
differentieerdheid. Zijn vaste karakter. Daarmee bedoel
ik geen gunstig moreel oordeel; het is een ethisch volko-
men indifferente kwalificering. Het is namelijk niet een
zwak ogenblik geweest, toen hij zijn land verraderlijke
brochure schreef in 1940, het was integendeel dit zelfde
vaste karakter, waarmee hij haar publiceerde. In het
voor de geschiedenis geredde rapport aan Hitler van
Seyss-Inquart, over de toestand en de ontwikkeling in
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het bezette Nederland van 29 mei tot 29 juli4 lezen wij
het volgende.

"Opmerkelijk is hierbij, dat de vroegere tegenstan-
ders, voorzover zij hun houding beginnen te wijzigen,
op het standpunt staan, dat zij niet met de N.s.B., maar
liever meteen rechtstreeks met de N.S.D.A.P. en met
het Rijk in contact willen komen. Om hun terughou-
dendheid te overwinnen heeft in zeer belangrijke mate
bijgedragen een gesprek met Colijn, die vervolgens een
brochure geschreven heeft. De essentie van deze bro-
chure vindt men samengevat in de constatering, dat op
het vasteland van Europa Engeland zonder enige twij-
fel door het Rijk is uitgeschakeld en dat het Rijk op het
vasteland van Europa de leiding zal hebben. Op dit
feit zal Nederland zich moeten instellen; het zal, bij
zeer nauwe economische betrekkingen met het Rijk,
door zijn vasthouden aan het Huis van Oranje zijn on-
afhankelijkheid moeten bewaren. Het innemen van dit
standpunt door Colijn heeft een enorm effect gehad,
omdat dit voor de protestantse, met name calvinistische
kringen het parool was, hun houding tegenover de nieu-
we omstandigheden te bepalen, waarbij Colijn's uit-
spraak over de betekenis van het Rijk als een beslist
gezaghebbende uitlating beschouwd werd, maar zijn
verdere gevolgtrekkingen reeds aan levendige critiek
onderworpen werden." De staatsman Colijn voelde niet
waar deze oorlog om ging en hij waardeerde niet erg
juist hoe de kansen lagen. Het eerste was het ergste.
Het laatste hoeft hem niet bijzonder te worden toege-
rekend. Een en ander bevestigt het oordeel, dat Colijn in
werkelijkheid geen groot staatsman geweest is. Hij was
een uitermate energieke en intelligente competitor, po-
tentatist die van een boerenjongen een uitblinkend ko-
loniaal officier werd, van militair een uitblinkend ko-
loniaal ambtenaar, van volksvertegenwoordiger minis-
ter, door een combinatie van een en ander groothande-
laar in koloniale delfstoffen en miljonair. Een man die
tenslotte, door het fascistische europese getij van de der-
tiger jaren zovelen buiten zijn kleine partij aan zich
wist te binden, dat hij een nationale figuur werd.
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Colijn heeft v66r de oorlog fanatieke bewonderaars
en felle vijanden gehad. In 1940 was dat voorbij. Wij
waren bereid hem en zijn foute brochure te verge-
ten, toen de Duitsers hem, na de opheffing van de ne-
derlandse politieke partijen, op 30-6-'41 voorlopig in
een hotel in Valkenburg interneerden. Hij stierf in AI-
menau, waar hij 66k in een hoteI woonde; hij is daar
"met eer" begraven [jo Een duitse dominee houdt een
predikatie bij het graf, de vertaling ervan vinden wij
als bijlage bij het Dagboek. Een paar alinea's moge ik
eruit over nemen. U moet daarbij bedenken dat de bron
waaruit deze onbekende duitse dominee zijn kennis
over Colijn putte Colijn was geweest. "In 1900 is hij
dan in dienst van de Hollandse Regering getreden,
waartoe hij tot 1940 behoorde met onderbreking van
een paar jaren, toen hij Directeur van de Shell Com-
pany was. En zoals Zijne Excellentie Dr. Colijn in de
jaren 1918-19 beslissend medewerkte bij de vredeson-
derhandelingen, zo heeft de grijze diplomaat nog in
1940 in Italië als neutrale tusseninstantie zijn bemid-
deling verleend. Vele jaren is hij voorzitter van de in-
ternationale economische conferentie geweest. Tot zijn
voornaamste werken behoorde de drooglegging van de
Zuiderzee. Gaarne zal ik er altijd aan denken, hoe hij
ons van zijn statiebezoek bij de grijze Rijkspresident
Von Hindenburg vertelde, van wie hij nog de zo bui-
tengewone geestelijke flinkheid in het bijzonder roemde.
En toen Zijne Excellentie Dr. Colijn gedurende de

laatste jaren als gast van ons Vaderland in het Berg-
hotel Gabelbach woonde, kende zijn levendige geest
geen verslappen. Talloze boeken heeft hij bestudeerd,
en dagelijks leidden wandelingen bij weer en wind door
de unieke schoonheid van onze bossen. Daarbij had hij
vriendelijke gesprekken met houthakkers en vrouwen
van de bosaanlegging.
De Staatsman, die bijna de gehele wereld bereisd had,

verkwikte zich in zijn levensavond aan de stille liefe-
lijkheid van ons Thi.iringer Woud, en hij heeft daarbij
vast en zeker ook de rechtschapen, trouwhartige bewo-
ners ervan leren waarderen."
Deze woorden zijn er wel naar, om ons minstens twee
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minuten héél stil te laten staan. Men wordt er koud
van. Men denkt opeens aan de miljoenen, die na vrese-
lijke kwellingen doodgeslagen, doodgeschoten of dood-
getrapt zijn en bijelkaar geveegd in massagraven. Koud?
Doodskoud word ik van deze passage. En het is onge-
zond om er stil bij te blijven staan. Ik heb de vloeken,
die ik al neergeschreven had, weer d66rgehaald, wa!!t
vloeken zouden mijn onwillige lezer het voorwendsel
geven om dit tijdschrift weer neer te leggen, en als hij
dat doet moet het aan zijn verstoktheid te wijten zijn
en niet aan mijn schuld. Kalm aan dus.
De heer Colijn heeft het niet slecht gehad in de oor-

log, en wie zou het de bejaarde man misgunnen? De
Duitsers zijn goed voor hem geweest in zijn balling-
schap, maar daarv66r heeft de oud-minister het al bij-
zonder getroffen, omdat zij zo vriendelijk waren hem
te interneren. "Zijn betekenis is niet actueel maar poten-
tieel", aldus Seys Inquart in het genoemde rapport aan
Hitler. Dit namelijk neutraliseerde hem en het zou
geholpen hebben, hem na de oorlog moeilijkheden
te besparen. "Opvallend is de opgewektheid, waarmee
Dr. Colijn zich in het onvermijdelijke schikte", aldus
G:. Puchinger. Opvallend misschien wel, onbegrijpelijk
met.
Geïnterneerd zijn in het kuuroord Ilmenau, kunnen

wandelen door "de unieke schoonheid van de bossen",
een en ander is niet te vergelijken met het geïnterneerd
zijn in een koortskamp van Boven-Digoel. Dáár werd
onder minister Colijn Hatta heen gestuurd.
"Ik ben nu al een half jaar in bewaring" schrijft

Colijn op oudjaar 1941 uit Duitsland "en weet nog
altijd niet wa a rom! Men schijnt dit niet te willen zeg-
gen en evenmin hoe lang het nog duurt." De Indonesiër
Roestam Effendi vroeg, als Nederlands parlementslid,
aan minister Colijn: "Wil de regeering de redenen mede-
deelen, die in den nacht van 1 augustus j.l. geleid heb-
ben tot de arrestatie in Batavia van ir Soekarno?" Co-
lijn antwoordt: "Omdat de Indische Regeering een en
ander noodig oordeelde." Dit antwoord is in zijn steen-
harde verachting voor de vraagsteller onbetwistbaar
juist maar het is een juistheid als van Droogstoppels
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analyse van poezIe. Roestam Effendi vraagt: "Is de
Regeering bereid die maatregelen te treffen, waardoor
onverwijld bovenvermelde repressies worden ongedaan
gemaakt?" Colijn antwoordt: "Neen". Dit is het Nein
van een bezetter.
Als de voormalige bezetter zelf geïnterneerd is en

verzucht "waarom? voor hoe lang?" voegt hij er aan
toe "Het zijn in den allerdiepsten grond Gods be-
schikkingen ... " Pardon? In de allerdiepste grond
heeft dit Batavisme, het karikaturale Batavisme van de
makelaar in koffie en het in zijn soort echte van de
oliemagnaat-politicus, niets met Christendom te maken.

1 Kampen, 1960.
2 Verbastering van het woord "marechaussee"; de kreet waarmee
de ambonese soldaten zich in het handgemeen plachten te storten.
;{ Baarn, 1937.
.j Zie Mr. J. J. van Bolhuis: Enkele hoofdfiguren van het duitse
Bestuur, uit Onderdrukking en Verzet I, pag. 332 e.v.
:I Dagboek van Mevrouw Colijn, pag. 157, zie ook pag. 74 en de
noot bij pag. 74.
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Th. van Tijn

DROOGSTOPPELIGHEDEN

Het geboorte-uur van de gestalten van Droogstoppel
en van Stern is beslissend geweest voor de Max Have-
laar, - zo zegt Stuiveling ons terecht in zijn inleiding
tot de uitgave van .het handschrift. De schepping van
deze figuren maakt het pleidooi inderdaad pas tot een
roman. Daarbij is Stern niet anders dan een verbin-
bindingsschakel tussen de twee werkelijke sleutelfigu-
ren: Havelaar-Sjaalman en Droogstoppel. In deze bei-
de personen is ook de uitwerking van het Cultuurstel-
sel eerst kompleet getekend. Havelaars lot is slechts be-
grijpelijk, als we niet alleen weten wat ginds, op Java,
gebeurde, maar als we ook kennismaken met wat het
Cultuurstelsel in Nederland voortbracht: dat "produkt
van vuile geldzucht en Godslasterlijke femelarij", waar-
op Ha velaar moest doodlopen.
Zo veelvuldig als de onderzoekingen zijn naar het

gebeurde in Lebak, zo schaars zijn die naar de Droog-
stoppelarij 'in Nederland. Niet onbegrijpelijk: Droog-
stoppel is zo laag bij de gronds, als stoppels maar zijn
kunnen en een onderzoek naar de "historische Droog-
stoppel" leek weinig uitstekends te beloven. Toch kan
een enkele notitie over de "Koffij-veilingen der neder-
landsche Handelmaatschappij" en over de Amsterdam-
se makelaars in koffie verhelderend werken. Elders in
dit nummer heeft Spigt de "historische Droogstoppel"
geïntroduceerd. Uit een brief van 19 maart 1878 (mij
meegedeeld door de heer Spigt) blijkt, dat Douwes
Dekker in 1858 of 1859, logerende in een Rotterdams
logement, kennis maakte met zekere Voûte (naar Spigt
bleek: Robert Voûte), makelaar te Amsterdam, echter
niet op de Lauriergracht, maar op de Heerengracht
wonende. Hij stond model voor onze Batavus. Naspo-
ringen over Robert Voûte leverden voorlopig dit op,
dat hij vele jaren één der Commissarissen was, belast
met het beheer over de goederen van het voormalige
Makelaarsgild. Uit het "Register van de namen der be-
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edigde makelaars" van 1859 blijkt, dat R. Voûte als
zodanig optrad in 1833. Drie andere Voûtes worden
er als makelaars genoemd.

De kantoren der Voûtes waren een hoogst belangrijk
element in het verkoopsysteem der gouvernementskof-
fie, door de Handelmaatschappij in veiling gebracht.
Bij de voorjaarsveiling van 1838, zo leert ons Mansvelt
in zijn Geschiedenis van de Nederlandse Handelmaat-
schappij (I1, blz. 163 en blz. 176 v.), sloot zich een
tiental makelaars aaneen tot een kliek, weldra de "Gro-
te Club" genoemd, die met uitsluiting der kleine make-
laars alle inkopen trachtte te doen. Vóór elke veiling
hielden de leden van de grote club een voorvergadering,
waarin zij de orders samenbrachten en de prijzen voor
elke kavel vaststelden. Daarmee was het werk eigenlijk
gedaan. Op de veiling, een blote formaliteit, deed één
lid van de grote club een bod, - niemand durfde
méér te bieden, en ziedaar: een groot deel van de
wereldproduktie aan koffie was weer verkocht. De he-
le veiling duurde enkele minuten. De man die om-
streeks 1840 namens de grote club bood was]. J. Voû-
te, makelaar sinds 1815.

Robert Voûte, die Dekker inspireerde tot Droog-
stoppel, was dus geen kleine jongen in Amsterdam,
zoals ook zijn woonplaats aan één der hoofdgrachten
al doet vermoeden. Hij heeft echter, in tegenstelling tot
de romanfiguur, blijkbaar niet met zijn visitekaartje ge-
strooid: de plaatsing van een koffiemakelaar-met-inter-
nationale-relaties aan de Lauriergracht, zoals in de ro-
man, is immers onjuist, of tenminste ... anachronis-
tisch. Want de oude J. J. Voûte, de man van de "grote
club", vinden we eerst aan aan de Nieuwe Keizers-
gracht, vervolgens aan het Singel: in standing niet on-
gelijk aan de Lauriergracht. Maar dat is tijdens de jeugd
van Douwes Dekker: bij de ontmoeting in het Rotter-
dams logement was het geslacht Voûte verder opge-
klommen.

Waarover hebben de vroegere Indische ambtenaar
en de koffiemakelaar daar in Rotterdam gesproken?
Wij weten het niet, maar de koffieveilingen kunnen een
onderwerp van gesprek geweest zijn. Sinds de katastro-
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fale val der koffieprijzen in het wereld krisis jaar 1857
immers waren ze het gesprek van de dag. Zoals Mans-
velt ons zegt: "Men sprak er over aan de Beurs, op
kantoor en in gezelschap. De koffieveilingen van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij waren "The topic
of the day"" - hetgeen de ondertitel van de Max Ha-
velaar een grote aktualiteit verschafte. De strijd, welke
in de pers en in de Kamer en in tal van brochures woed-
de, ging om het veilingsysteem dat aan de leden van de
"Grote Club" zulke belangrijke voordelen bood. Wel-
licht heeft Robert Voûte zich ertoe laten verleiden,
lang en breed het voordeel van het gevolgde systeem
uiteen te zetten, tegelijk al zijn bezwaren ontvouwende
tegen de liberale geest des tijds, die stormliep tegen het
Cultuurstelsel? In elk geval heeft de grote club het
verloren. Sinds de voorjaarsveiling van 1863 werd -
op initiatief van minister Fransen van de Putte - een
nieuw systeem ingevoerd, dat aan de "opzetjes" van
de grote club een einde maakte. (Mansvelt, 11 blz. 288,
294).

In de jaren-vijftig waren de vooraanstaande Amster-
damse kringen, als profiteurs van het beschermende
systeem van de Handelmaatschappij, het bolwerk van
konservatisme. Het lijkt daarom niet onwaarschijnlijk,
dat koloniale beschouwingen in Droogstoppelse trant
uit de mond van een Amsterdams koffiernakelaar van
die jaren gehoord konden worden. Tegelijkertijd komt
het mij echter voor, dat in andere opzichten geen Voû-
te van omstreeks 1860 het Droogstoppel-model heeft
kunnen leveren. Hij wordt immers niet als een grote
burger, maar als een mannetje van de middengroep ge-
tekend, als een bewoner van een radiaal-gracht, wiens
vrouw een "juffrouw" was, - niet als een bewoner van
een hoofdgracht met een "mevrouw" als gade. Als een
soort kruidenier-in-goeden-doen leren we Droogstoppel
kennen; hij lijkt ons in zijn maatschappelijke positie
dichter te staan bij het kapiteinsgezin waarin Eduard
Douwes Dekker opgroeide, dan bij Robert Voûte.
Maar wellicht is hij juist daarom zó levensecht gete-
kend, dat hij onsterfelijk werd.
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W. F. Wertheim

KIJKJE IN LEBAK NA HONDERD JAAR

In een gammele auto reden wij langs de mooie, be-
schaduwde Mokervaart naar het Westen. Wat mij be-
treft, niet zonder enige spanning. Ik had van mijn
verblijf van één jaar in Bogor al ruimschoots gebruik
gemaakt om grote delen van Java af te reizen, en zelfs
de andere eilanden - Sumatra, Celebes, Bali - had
ik bezocht. Maar Bantam, zo dicht bij Djakarta, had
ik tot dusver links laten liggen. Nu was ik dan op weg
naar het land van Lebak, pelgrimsoord voor ieder die
in zijn jeugd de Havelaar verslond.
Hoe verder naar het Westen, hoe troostelozer het

landschap. Vrijwel overal op Java was ik getroffen
door het ontbreken van tekenen van extreme armoede,
en zelfs niet zelden door een zekere uiterlijke welstand
- nog zeer bescheiden en betrekkelijk naar Westerse
maatstaf, maar toch onmiskenbaar in het uiterlijk van
de huizen, de kleding van kinderen en volwassenen, de
talrijke fietsen op de weg. Vergelijkende onderzoekin-
gen op het platteland, in streken waar men over voor-
oorlogse gegevens beschikte, wezen eerder op vooruit-
gang, dan op achteruitgang. Maar hier, in het Noord-
Bantamse, proefde ik iets van de gore armetierigheid,
die mij in India tot op het beenmerg had getroffen en
die mij Java, daarmee vergeleken, een paradijs op aarde
had doen schijnen.
Nog nooit had ik in Indonesië zulke onaestetische

huizen gezien, nooit zulke lelijke mensen als deze gro-
tendeels zwart, bruin of grauw geklede Noord-Ban-
tamse Javanen. Ook de velden langs de weg zagen er
onverzorgd uit. "De grond in Bantam is verbazend
kalkarm", zegt de landbouwkundige Anwas Adiwilaga,
die naast me aan het stuur zit. Hij is een uiterst ner-
veuze, hyper-intelligente en begaafde Soendanees, stik-
vol ideeën en vol enthousiasme voor zijn vak. Hij kent
zes talen - heeft belangrijke studies in het Engels ge-
publiceerd, en leerde zichzelf Spaans, omdat een be-

472



paald landbouwkundig artikel uit Zuid-Amerika hem
zo sterk interesseerde dat hij het persé wilde lezen. Ik
had met Anwas al heel wat afgereisd en menige dessa
bezocht, voordat ik met hem de tocht maakte naar zijn
proefterrein in Lebak.
Het stadje Serang bleek al even lelijk en armoedig

als de omgeving. Opvallend was het vrijwel ontbreken
van industrie. Terwijl langs de binnenwegen van Dja-
karta naar Bogor de fabriekjes bij tientallen verrijzen,
was Bantam, toch eigenlijk onder de rook van Djakar-
ta, een echt achtergebleven gebied. Het enige, dat gun-
stig afstak bij andere delen van Java, was de fraaie
asfaltweg, beter onderhouden dan de meeste. Volgens
mijn reisgenoten is dit enkel en alleen toe te schrijven
aan het uiterst schaarse autoverkeer, niet aan bijzon-
dere overheidszorg. Hun Soendaas regionaal patriotis-
me staat scherp critisch tegenover de Centrale Over-
heid, wier verwaarlozing van "de daerah", van de
meer afgelegen gebieden, volgens hen schuld is ook van
Bantam's achterlijkheid.
Na een nacht in een hotelletje rijden wij de volgen-

de ochtend het binnenland in. Niet alleen het natuur-
schoon, de bergen op de achtergrond, de bosachtige
omgeving, maken deze tocht aantrekkelijker dan die
van de vorige dag - ook de huizen en mensen maken
een minder trieste indruk. Het mensentype wordt
Soendanees, wat lichter van huidskleur, en de kleding
wordt wat fleuriger. Maar bij vergelijking met het na-
burige welvarende Bogorse houdt men toch nog steeds
de indruk van aangeklede armoede.
Wij naderen intussen het speciale project, dat An-

was hier onder handen heeft. Tijdens de rit door het
dorre heuvelland, waar grote stukken vrijwel onbe-
bouwd zijn, vertelt Anwas mij het merkwaardige ver-
haal, hoe dit project tot stand is gekomen.
Op een goede dag meldde zich aan zijn kantoor in

Bandoeng een Bantammer, die hem te spreken vroeg.
Hij bleek een avontuurlijk leven achter de rug te heb-
ben, had op zee gevaren en was tenslotte in Noord-
Amerika terecht gekomen. Daar had hij lange jaren ge-
woond en in een restaurant gewerkt, en nu was hij kort
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geleden naar zijn geboortestreek teruggekeerd. Daar had
hij zich, tegenover familie en vrienden, herhaaldelijk
iets laten ontvallen over de technisch geavanceerde
farming in Amerika, en over de prachtige tractoren en
combines. Zijn buren hadden eerst met open mond ge-
luisterd, maar werden nu sceptisch over de verhalen
van de bereisde Roel en eisten van hem dat hij zou
bewijzen dat er met de moderne Amerikaanse land-
bouwmethoden iets van het dorre land te maken was.

Nadat hij zich tot allerlei instanties had gewend,
hadden ze hem naar de Landinrichtingsdienst in Ban-
doeng verwezen, waaraan Anwas was verbonden.

Anwas vond dit een aantrekkelijke taak, om zijn
krachten op te beproeven. Hij had van zijn Dienst ge-
daan gekregen, dat hij een maand in de streek, waar
de oude zeevaarder Djaspan woonde, kon doorbrengen
om te onderzoeken wat er met die grond mis was.

De conclusie was natuurlijk: kalkarrnoede. En met
hulp van Amerikaanse gelden had Anwas een project
opgesteld, waarmee Djaspan de kans zou krijgen de
sU.l?erioriteit van een wetenschappelijke aanpak te be-
WIJzen.

Anwas kreeg van Djaspan voor zijn experiment de
helft van diens 15 hectare grond ter beschikking. De
Landinrichtingsdienst zou de kosten dragen van het
project, Djaspan zou er de voordelen van trekken.

Anwas liet toen grote hoeveelheden kalk en prikkel-
draad aanrukken. Hij liet de ruim 7 hectaren, waarover
hij te beschikken had, met het prikkeldraad omspan-
nen, en strooide de kalk over de grond. Daarna plantte
hij er een soort leguminose, die volgens hem bijzonder
geschikt was als veevoer. En hij raadde Djaspan aan,
zijn bedrijf zo in te richten, dat hij magere geiten zou
kopen en deze, na ze enige weken op het terrein te
hebben laten weiden, weer met winst als vette geiten
voor de slacht zou verkopen.
Ik was bijzonder benieuwd naar de resultaten van

dit proefbedrijf. Maar de eerste tegenvaller was, dat de
oude Djaspan afwezig en onbereikbaar was.

Wij liepen daarom naar het terrein, en daar zag ik
het wonderlijke schouwspel van volkomen dor gras
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overal buiten het met prikkeldraad omgeven veld, en
de hoog opgeschoten leguminose met gele bloemen en
het frisse gras daarbinnen.
Maar Anwas was minder tevreden. Het prikkeldraad

was hier en daar stuk, de planten waren minder hoog
opgeschoten dan hij had gehoopt, en de geiten waren
in geen velden of wegen te zien.

Wij liepen terug en stapten af bij de warong, die
Djaspan's vrouw beheerde. En onder genot van een
kogelflesje en kroepoek kwam bij stukjes en brokjes het
verhaal er uit.

J a, het proefveld was wel een succes. Niet alleen de
buren waren vol bewondering komen kijken, hoe hoog
de planten wel waren opgeschoten, en hoe fris het gras
er binnen het prikkeldraad uitzag, maar ook waren er
bezoekers van heinde en verre gekomen, zelfs uit de
buurt van Djakarta, om naar Djaspan's modelbedrijf
te kijken.

Maar helemaal gelukkig was Djaspan er niet mee.
De dessagenoten maakten gaten in het prikkeldraad,
en lieten er rustig hun geiten grazen - en dan was
voor Djaspan de aardigheid er af. En eigenlijk vond hij
dit hele plan een beetje te klein. Hij had gesproken te-
gen zijn familie en vrienden van tractoren. Die wilde
hij nu laten komen van het station Pasar Minggoe, om
de bomen en stronken van zijn overige nog braak lig-
gende gronden te laten wegwerken.

"En wat wil hij daar dan mee doen? Een tractor kan
de grond niet vruchtbaar maken", zei Anwas. Ja, daar
wist Djaspan's vrouw geen antwoord op te geven.

Ik vond het wat sneu voor mijn goede vriend; maar
had toch het gevoel, dat hij hier niet op de goede weg
was. De open belangstelling van de "achterlijke" Ban-
tammers voor al wat nieuw was, voor tractoren en an-
dere machines, was pure winst. Maar het prikkeldraad?
Moest men nu de vooruitgang op Java bereiken door
dit individualisme naar Westers, en liefst Amerikaans,
model, op de onvruchtbare bodem van Bantam over te
poten? Was het de moeite waard, zoveel geld te steken
in een individueel bedrijf van één rijke, wat modern
denkende, farmer? Was niet veel meer te verwachten
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van een gemeenschapsproject, waarop alle geiten
en buffels, juist, Havelaar-Iezer! - uit de streek naar
believen zouden kunnen grazen?

Voorlopig was Lebak in ieder geval nog arm -
zonder industrie, ver van het centrum, onvruchtbaar,
verwaarloosd en vergeten.

Wij reden door naar Rangkas Betoeng - een binnen-
plaatsje als zovele op Java. Anwas wees mij nog de
oude assistent-residentswoning, met het ravijn dat meer
een nu en dan droogvallende rivierbedding leek; de
ruime regentswoning met daarvóór de aloen-aloen
waar in 1856 meer dan het toegestane aantal grassnij-
ders was opgecommandeerd om het plein schoon te ma-
ken voor het statiebezoek uit Tjiandjoer. Hier, op dit
plein, moet Douwes Dekker een gevaarlijke flikkering
in de ogen van regent Karta Nata Negara hebben ge-
zien, toen hij hem opdracht gaf de opgeroepen mensen
weer naar hun dessa's terug te sturen - en zo de oude
potentaat zijn gezicht tegenover de aanwezige lagere
prijaji's deed verliezen. Nu, midden op de dag in de
brandende zon, viel er niets te beleven.

Wij waren warm en moe en stapten gauw een Chi-
nees eethuisje binnen, waar wij onze maaltijd met ijs-
koffie besproeiden. Anwas was over zijn teleurstelling
heen, sprak druk en ontvouwde weer nieuwe plannen,
die ditmaal móesten slagen. Als iets in de omgeving mij
aan Havelaar deed denken, was het zijn hyper-sensi-
tieve en intelligente wijze van praten, was het zijn en-
thousiasme en zijn hart voor de belangen van de tani-
bevolking.

Kort na ons bezoek aan Lebak zou hij, om princi-
piële redenen, als Dekker honderd jaar terug, ontslag
nemen uit 's lands dienst.

Langs een fraai kanaal reden wij terug naar de grote
weg van Serang naar Djakarta, en kwamen 's avonds,
dodelijk vermoeid, weer thuis. Ik droomde die nacht
van klagers, die uit het ravijn te voorschijn kwamen.
Maar zij klaagden niet over geroofde buffels, maar
over hun niet verstrekte tractoren.
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Zie de illustraties na pagina 384:

Robert Voûte komt thuis en zegt tegen zijn
vrouw: ,,1k heb heel mooie kersen gezien".
Mevrouw gaat naar de keuken en geeft een
bediende opdracht kersen te kopen. Als deze
op tafel staan zegt de heer des huizes: "Ik heb
wel gezegd dat ik mooie kersen heb gezien,
maar ik heb niet gezegd dat ik ook kersen
wilde eten".
(Medegedeeld door een lid van de familie
Voûte)

Multatuli: ,,1k heb U geschapen, ... gij zijt
opgegroeid tot een monster onder mijne pen,
... ik walg van mijn eigen maaksel, ... stik
in koffy en verdwijn!" (Slot Max Havelaar)

Max Havelaar aan Multatuli: "Och, Multa-
tuli, waarom hebt ge Droogstoppel laten stik-
ken? Wat had hij met zijn nuchter verstand
nog veel goeds kunnen uitrichten? Ik houd
van dien man".

-0-

Twee linker-handschoenen maken geen paar
handschoenen. Twee halve waarheden maken
geen waarheid.

Wat men in Nederland vrijheid noemt, is nog
steeds niets dan een lafhartig en wantrowwend
verdelen van verantwoordelijkheid.

En de ministers, de Regeering! Afwisselend
behoudend en socialistisch, blijft zij zich stand-
vastig gelijk in onbekwaamheid.

Er zijn nog steeds meer muggen dan wespen,
meer kappellui dan droogstoppels.
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KORT BESTEK

Droogstoppel maakt school

"Nu is mijn vast principe, nooit iets te lezen dat niet
aan mij gericht is, omdat ik dit niet fatsoenlijk vind",
betuigt Droogstoppel. Maar die ene toevallige keer, dat
hij die Sjaalman en zijn vrouw in de Lange-Ieidsche-
dwarsstraat op hun kamer drie hoog achter wilde op-
zoeken en niet thuis trof, kreeg hij een ingeving. Hij
dacht er aan, "hoe toch de Heer altijd nabij de Zijnen
is, daar Hij me hier onverwachts in de gelegenheid stel-
de, iets meer van dien man te weten te komen, en me
dus behoedde voor 't gevaar een weldaad te bewijzen
aan een onzedelijk persoon. Ik let nauwkeurig op zulke
vingerwijzingen van den Heer, en dit heeft me dikwijls
veel nut in de zaken gedaan".
Dus las Droogstoppel de geopende en in drift ver-

frommelde brief aan Sjaalmans vrouw, die in het da-
mes-werkdoosje op tafel lag. Na lezing wist Droog-
stoppel "genoeg, en was dankbaar dat ik op zoo won-
derbare wijze was gewaarschuwd". Hij besloot zijn
goede hart te laten spreken en Bastiaans, de derde be-
diende die zo oud en stuntelig werd, toch nog maar aan
te houden tot hij een geschikter vervanger vond dan die
Sjaalman.
En dus stond Sjaalman, die zich altijd had bemoeid

met zaken die hem niet aangingen en zo Droogstoppel
van de Griek had gered, nog steeds op straat. En wist
niet hoe laat het was.

Onze Nederlandse wetgeving van 1960 kent het
briefgeheim. Het is het vast principe van onze Over-
heid, dat haar ambtenaren nooit iets lezen dat niet aan
hen gericht is - omdat zij dit niet fatsoenlijk vindt.
]Maar de goddelijke ingevingen, die de nazaten van

Slijmering in Nieuw-Guinea kregen om eens te gaan
neuzen in de in- en uitgaande brieven, keerden dagelijks
terug. Zij hoefden zich niet, als Droogstoppel, te ver-
genoegen met geopende en verfrommelde brieven. Zij
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konden ze zelf openen - met een onzichtbare vloeistof.
Het was allemaal ook zo opwindend, wat zij lazen!
Maar principes zijn principes, en men was zo on-

voorzichtig geweest, behalve de brieven van de nazaten
van Sjaalman ook die van de nazaten van Wawelaar en
Droogstoppel open te maken, en erger nog, van de
Hoogwaardige nazaten van de Rosemeyers, die in sui-
ker deden en toen al niet zeer zuiver in hun begrippen
waren daar zij een Roomse meid hielden. De nazaten
van Slijmering ontliepen dus hun gerechte straf niet,
of liever, zij ontliepen die wel - behalve één van hen.
Alleen die ene, die schuldig was aan eigenwaan, en om
zijn geweten te ontlasten, zijn vroegere zonden had op-
gebiecht, werd gestraft. De resident, wiens voorvader
aan de Vecht de buitenplaats had bezeten, waar Droog-
stoppel vroeger op bezoek kwam, maar die nu een villa
in Wassenaar bewoont, kende deze ambtenaar, en wel
van een zeer ongunstige zijde. Men had zeer goed ge-
daan dien man weg te jagen, want hij was een zeer on-
tevreden persoon, die altijd op alles aanmerking maak-
te, terwijl er bovendien veel viel aftekeuren in zijn
eigen gedrag.

En zo werd Lothario. die weliswaar Barbertje mee
had vermoord, maar er tenminste spijt van had gekre-
gen, door de rechter tot hangen veroordeeld.

Zodat nu alleen maar de vraag overblijft, in welke
school de nazaten van Slijmering de kunst van het on-
zichtbaar openmaken van brieven hebben geleerd. Het
antwoord is duidelijk: in de school van Droogstoppel,
die van de Lauriergracht is overgebracht naar Den
Haag. Maar uit die school zal niemand meer klappen:
men weet daar nu wat er staat op de zonden van in het
openbaar biechten en eigenwaan.

En daarom mogen wij aannemen, dat ook de nazaten
van Droogstoppel zich streng houden aan het vast prin-
cipe, nooit iets te lezen dat niet aan hen gericht is, om-
dat zij dit niet fatsoenlijk vinden.

Mèt Droogstoppel zeggen zij: "Ik doe het dan ook
nooit als ik er geen belang bij heb". En zij letten nauw-
keurig op de vingerwijzingen van den Heer.
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De nazaten van Sjaalman bemoeien zich nog steeds
met zaken, die hen niet aangaan, en ze hebben de na-
zaten van Droogstoppel van de Mof gered. Maar nu
worden hun brieven weer door de nazaten van Droog-
stoppel onzichtbaar opengemaakt.
En zo staan de nazaten van Sjaalman weer op straat.

Maar zij weten nu tenminste, hoe laat het is.
W.F.W.

Kappelman die zich voedt met zuurkool en
scharrebier, zoekt verheffing in de klacht:
"Multatuli wàs niet groot - hij was onmatig".

Ik houd zoveel van Multatuli, dat ik blij ben
hem nooit ontmoet te hebben.

Krijgskunde is lafhartigheid met rang van
wetenschap.

. . . .. beweerde generaal Vandamme dat de
verdediging van het koloniale rijk geen be-
zwarenden invloed behoefde te hebben op de
begrooting, want dat de nieuwe garnizoenen
gevormd waren uit troepen waarvoor toch
reeds gelden waren toegestaan ....

TIENDE GESCHIEDENIS VAN GEZAG.

De vliegdekschepen van Luns zijn driemaal
grooter dan ze zijn!
En dat is alzo gebleven tot op dezen dag.
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