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Als Michel de Montaigne zijn lezers wil laten weten hoe hij zich voorbereidt op 
de dood die voor ons allemaal in het verschiet ligt, schrijft hij onder andere: ‘Ik 
maak me los van al mijn bindingen; ik heb van iedereen, behalve mijzelf, al half 
afscheid genomen’. Hij doet wat zijn ganzenveer aan het papier toevertrouwt: 
nog geen 38 jaar oud trekt deze zestiende-eeuwse Franse aristocraat  zich uit het, 
overigens succesvolle, actieve leven terug om op het familiekasteel te Saint-
Michel-de-Montaigne zijn levensavond te besteden aan lezen, denken en schrij-
ven. Maar die rust is betrekkelijk en zal door actieve perioden – hij reist graag  – 
onderbroken worden.  
Hij noemt zichzelf een ‘dromer’, hij ‘broedt op gedachten’ en baseert zich bij het 
werken aan zijn magnum opus op de rijke ervaringen die het leven hem geschon-
ken heeft. Het literaire genre dat daar het beste bij past is het essay. Montaigne 
wordt als de ‘uitvinder’ ervan beschouwd. Het woord is afgeleid van ‘essaai’, het 
onderzoek naar het gehalte aan zilver en goud in sieraden en munten. Het Ne-
derlandse werkwoord ‘essaaieren’ laat zich dan ook het best vertalen met ‘toet-
sen’ of ‘beproeven’. De essayist ‘beproeft’ iets. Dat is meestal een wetenschappe-
lijk, cultureel of filosofisch onderwerp. Hij schrijft daarover in een persoonlijke, 
subjectief gekleurde stijl. Zo ook Montaigne. Hij benadrukt herhaaldelijk zich-
zelf als onderwerp te hebben. Maar omdat hij een gemeenschapsmens is ‘be-
proeft’ hij eigenlijk het leven, dat van alledag, van alleman. Daarover gaat het 
zijn boek, een verzameling van honderdenzeven essays of ‘proeverijen’ over de 
meest uiteenlopende onderwerpen, in drie delen gerangschikt. 3 De Nederlandse 
vertaling, verzorgd door Frank de Graaff, telt zo’n dertienhonderd bladzijden. 
 

 
Dit stuk gaat over Essays van Michel de Montaigne. Als volgt ga ik te werk: eerst 
schrijf ik iets over zijn leven. Daarna ga ik in op het boek. Ik zoom – o, goddelijk 
essay! – vooral in op wat mij het meest aanspreekt. Dat zijn vier dingen: Mon-
taignes zogenaamd belabberde geheugen, zijn gedachten over de dood, het 
twaalfde hoofdstuk van deel II Apologie voor Raymond Sebond en de aforismen 
die als strooigoed door het boek verspreid liggen. Tot besluit probeer ik de 
kracht van het boek kernachtig te formuleren en teken ik een ‘portret’ van Mon-
taigne zoals hij in Essays op mij overkomt. 
 
 

Beste Michel, 
 
Naar men zegt ben jij de grondlegger van het essay. Daarvoor ben ik je zeer erkente-
lijk. Dat genre is mij op het lijf geschreven. Ik maak er veelvuldig gebruik van. Wij 
zijn genrebroeders en mogelijk houden we om dezelfde redenen van het essay: je kunt 
schrijven wat je wil, niemand die je op de vingers tikt en geen uitgever die je geestes-
kind in een korset wil persen. Gelukkig hoef ik voor een editie niet naar Bordeaux, 
Parijs, Amsterdam of Den Haag: ik ben mijn eigen uitgever en plaats mijn teksten op 
mijn blog, ook dit essay. Bekijk het maar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Frans 
  



MONTAIGNE: PAS DE MONTAGNE!                            2                         Koning, keizer, admiraal, Popla gebruiken ze allemaal  

 
 
 
I. LEVENSLOOP 
 
Geboorte, adelstand en gezinssituatie 
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) – 
militair, politicus, filosoof en schrijver – wordt 
geboren in een familie van kooplieden te Bor-
deaux. Zijn overgrootvader koopt in 1477 een 
landgoed met een versterkt huis in Saint-Michel-
de-Montaigne, nu nóg te bezoeken als Château 
de Montaigne. Michels vader, Pierre Eyquem, 
trouwt met Antoinette de Louppes. Zij stamt uit 
een Spaans geslacht, dat waarschijnlijk joods is, 
gedwongen wordt zich tot het christendom te bekeren en om die reden naar Frankrijk 
emigreert. Haar vader is koopman te Toulouse. Pierre Eyquem beheert het landgoed 
met wijnbouw als core business. Daarnaast vecht hij mee in de Italiaanse Oorlog 
(1521-1526) waarin koning Frans I en de Republiek Venetië keizer Karel V bestrijden 
uit onvrede over zijn verkiezing. Om zijn dapperheid wordt Pierre Eyquem in de adel-
stand verheven en is voortaan heer van Montaigne. 
De twee eerste kinderen uit het huwelijk sterven op jonge leeftijd. Michel is de eerste 
die in leven blijft. Na hem worden nog meerdere broers en zussen geboren. Typerend 
voor de familie is, dat enkelen van hen later protestant zullen worden. Pierre Eyquem 
en zoon Michel blijven katholiek. 
 
Jeugd 
Pierre Eyquem – in 1536 wordt hij aangesteld als onderburgemeester en in 1554 als 
burgemeester van Bordeaux – wil zijn zoon in de geest van het humanisme opvoeden. 
Hij pakt het grondig aan. In een arm dorp wordt Michel als baby bij een min onderge-
bracht: ‘om me op te voeden tot de meest nederige leefwijze onder de gewone men-
sen’, schrijft hij later in zijn Essays. Zijn vader wil hem dus ‘tot het volk brengen, tot 
het soort mensen dat onze hulp nodig heeft’. Dat is ook de reden dat hij Michel ‘door 
mensen van de allerlaagste klassen ten doop liet houden: om me aan hen te binden en 
te verplichten’.  
Drie jaar na zijn geboorte wordt hij teruggebracht naar het familiekasteel. Als huisle-
raar krijgt hij een Duitse arts toegewezen, Hortanus, die geen woord Frans spreekt. 
Dat is geen bezwaar, want vader Pierre bezweert deze leraar alléén Latijn met zijn pu-
pil te spreken. Michels moeder en de overige huisgenoten houden zich eveneens aan 
die regel, alhoewel hun Latijn niet vlekkeloos is.  
Drie jaar later wordt Michel naar het College van Guyenne, een humanistische 
kweekvijver, in Bordeaux gestuurd. Zeven jaar lang volgt hij er de vakken Frans, La-
tijnse dichtkunst, Grieks, retorica ofwel de leer der welsprekendheid en toneelkunst. 
Grote ‘helden’ uit de klassieke oudheid komen ter sprake, zoals Socrates. Mogelijk is 
het schoolsysteem zó rigide, dat Montaigne er een aversie ontwikkelt tegen schoolse, 
dogmatische kennis en op die manier zijn onafhankelijke geest van jongs af voedt.    
Daarna gaat hij rechten studeren in Toulouse. 
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Raadsheer 
Op zijn 21e wordt Montaigne benoemd tot raadsheer aan het Cour des Aides te Péri-
gueux, een instelling die drie later wordt opgeheven. De raadslieden worden onderge-
bracht bij het Parlement (gerechtshof) van Bordeaux. Het behoort tot zijn werk de 
standpunten van ingewikkelde burgerrechtelijke zaken zo duidelijk mogelijk weer te 
geven. Hij wordt onder andere geconfronteerd met de eerste processen tegen de ‘ket-
terse’ hugenoten. Alles bij elkaar genomen scherpt dat zijn aandacht voor de meer-
voudigheid van perspectieven in iedere menselijke situatie.  
Montaigne leert in het Parlement de drie jaar oudere Étienne de la Boétie kennen en 
onderhoudt met hem tot aan zijn dood in 1563 een hechte vriendschap. Hij zal naar 
Parijs reizen om er de uitgave van de Latijnse verzen en vertalingen van zijn te vroeg 
gestorven vriend te verzorgen. 
Zeven jaar later, in 1561, reist hij als afgevaardigde van het Parlement van Bordeaux 
af naar het hof van de koning Karel IX te Parijs. Daar verblijft hij anderhalf jaar en 
beproeft er zijn politieke ambities. 
In 1565 trouwt hij met de twaalf jaar jongere Françoise de la Chassaigne, dochter van 
een medelid van het parlement van Bordeaux. Het echtpaar krijgt zes dochters. 
Slechts één, Léonor, blijft in leven. In emotioneel opzicht betekent dit huwelijk voor 
Montaigne minder dan zijn vriendschap met La Boétie.  
 
Verlangend naar een teruggetrokken leven 
In 1568 overlijdt vader Pierre en wordt Michel kasteelheer. Hij laat de familienaam 
Eyquem vallen en noemt zich voortaan Montaigne. Drie jaar later – hij is dan pas 38! 
– trekt hij zich met zijn gezin op het familiekasteel terug, naar eigen zeggen het open-
bare en politieke leven moe, om er, nog in het volle bezit van zijn krachten, in alle 
rust en veiligheid de dagen die hem nog resten door te brengen. Daarmee volgt hij het 
voorbeeld van cultureel ontwikkelde Romeinen uit de klassieke oudheid, die, geheel 
naar Seneca’s advies, zich op hun oude dag terugtrekken voor studie om te ontdekken 
waar het in het leven om draait en zich voor te bereiden op de dood. 
‘Beroofd van de dierbaarste, schranderste, beminnelijkste en volmaaktste vriend, 
heeft Michel de Montaigne, om de gedachtenis aan deze wederzijdse liefde door een 
uniek getuigenis van zijn dankbaarheid te wijden, dit niet beter kunnen uitdrukken 

dan door dit geleerde werk, dat hem zo-
veel genoegen schenkt, aan die herinne-
ring op te dragen’ laat hij boven de boe-
kenkast in zijn studeerkamer schrijven. In 
die ronde ruimte, die de vorm van het huis 
volgt, worden op de achtenveertig dwars-
liggers tussen de twee hoofdbalken van 

het plafond spreuken van auteurs uit de klassieke oudheid en Bijbel aangebracht, 
zoals deze van Plinius de Oudere (23 of 24 - 79): ‘De enige zekerheid die we hebben, 
is dat niets zeker is …..’ In die ruimte met wel ‘duizend boeken’ wil hij zijn tijd beste-
den aan het lezen van de vele werken die hij van La Boétie geërfd heeft, waaronder de 
geschriften van zijn favoriete schrijvers Plutarchus en Seneca. 
 
Het gedroomde teruggetrokken leven van Montaigne wordt regelmatig ‘opgebroken’. 
Diep geschokt raakt hij door de moordpartijen in en rond de zogenaamde Bartholo-
meusnacht van 1572 waarbij zo’n twintigduizend hugenoten omkomen. Montaigne, 
die als edelman automatisch militaire plichten heeft, voegt zich met de edelen van 
Guyenne bij het koninklijke leger.   
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Montaigne onderbreekt zijn ‘kasteelrust’ het meest met reizen. Dat doet hij, naar ei-
gen zeggen, om het beheer van zijn landgoed te ontvluchten – in rond Hollands: hij 
wil geen gezeur aan zijn kop (maar wat hij daarover schrijft valt onder de stijlfiguur 
hyperbool) – en om verlichting te vinden voor zijn koliek of niersteenaanvallen, waar-
over hij in deel III van zijn Essays nogal uitweidt. Deze pijnlijke kwaal zal hem tot 
aan zijn dood blijven achtervolgen. In 1580 gaat hij kuren in Noord-Frankrijk, Zuid-
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en tenslotte Italië. Langere tijd verblijft hij in 
Rome, de stad waar hij vanaf zijn kleuterjaren al zoveel over gelezen heeft. Hij maakt 
er een reisverslag van. Dat raakt zoek, zal pas twee eeuwen later teruggevonden en in 
1774 gepubliceerd worden. 
In Rome krijgt hij het bericht dat het Parlement van Bordeaux hem voor twee jaar tot 
burgemeester – als onbezoldigd functionaris mag die onder andere de stadsambtena-
ren benoemen – heeft gekozen, dus reist hij spoorslags terug naar Frankrijk. Er volgt 
zelfs nog een tweede ambtstermijn, wat heel uitzonderlijk is in Montaignes tijd. In die 
vier jaar streeft hij onder andere naar verbetering van de betrekkingen tussen katho-
lieken en protestanten. 
Als in 1585 in Bordeaux de pest uitbreekt, trekt Montaigne zich met zijn gezin en be-
dienden, naar hij hoopt definitief, terug op zijn château. Maar de rust van de zelfver-
klaarde ‘oude man’ wordt nog een enkele keer onderbroken. Zo is hij in 1588 betrok-
ken bij de onderhandelingen van koning Hendrik III (1551-1589) met de protestantse 
leider Hendrik van Navara (1553-1610). 4  
Als gevierd en geliefd mens vallen Montaigne ook minder veeleisende functies te 
beurt: hij wordt officieel benoemd tot ambassadeur van Frankrijk en ridder in de orde 
van Saint-Michel. In navolging van Karel IX benoemt ook Hendrik IV hem tot ka-
merheer, een erefunctie waar weinig werzaamheden aan verbonden zijn, maar die wél 
af en toe acte de présence vraagt. 
Hij schrijft in zijn Essays herhaaldelijk, dat hij weinig geeft om gunsten van honoraire 
en titulaire aard, maar is wél trots op het burgerschap van Rome – hij is aan die stad 
verknocht – dat hem op 13 maart 1581 wordt verleend. De tekst van het document 
neemt hij geheel op in zijn boek (pagina 1182).  
 
 
II. DE SCHRIJVER EN ZIJN BOEK 
 
De Parijse Bloedbruiloft  
Omstreeks de Bartholomeusnacht begint Montaigne aan zijn Essays. Hij ‘beproeft’ de 
mensheid, vraagt zich af hoe die ‘in elkaar zit’ en hoe hij zich persoonlijk daartoe 
verhoudt. Zelfreflectie is zijn methode. Die vat hij kort en bondig als volgt samen: ‘Al 
vele jaren ben ik het enige object van mijn overdenkingen en onderzoek en bestudeer 
ik niets anders dan mijzelf; en als ik iets anders bestudeer, is het om het dadelijk op 
mijzelf toe te passen, of, beter gezegd, in mijzelf’. 5 Dat levert naast een morele en fi-
losofische ook een psychologische dimensie op.  
Essays heeft een sceptische en ironische inslag. Montaigne beseft dat mensen tijdens 
hun leven vaak van mening veranderen en dat volken en culturen bijna altijd in ge-
bruiken en overtuigingen verschillen. Hij merkt de onenigheid tussen beoefenaren 
binnen eenzelfde discipline op en vindt dat veel geleerden maar wat kletsen. Kennis is 
altijd beperkt, vindt hij. Daarom luidt zijn devies ‘Que sais-je?’ ofwel ‘Wat weet ik?’. 
Het meest waarschijnlijke antwoord luidt: niets! 
  



MONTAIGNE: PAS DE MONTAGNE!                            5                         Koning, keizer, admiraal, Popla gebruiken ze allemaal  

De ‘waarheid’ van waarzeggers, handlezers en heelmeesters is niet aan hem besteed. 
Net als Desiderius Erasmus kan hij zich vrolijk maken over de zekerheden van veel 
mensen, in het bijzonder gelovige intellectuelen en kerkdienaren. Dus betreurt hij het 
contemporaine conflict en de bloedige strijd tussen katholieken en hugenoten in 
Frankrijk. Zelfs op zijn château ondervindt hij de schermutselingen van los opereren-
de kleine groepen soldaten en is hij, mét de mensen uit de omgeving die binnen de 
muren van het versterkte huis bescherming zoeken, zijn leven niet zeker. Hij wijdt het 
aan zijn openhartigheid en tolerantie dat die losgeslagen militairen niet tot moorden 
overgaan.  
De ‘gewone man’ neemt in de Essays een ruime plek in: Montaigne schrijft hem, eer-
der dan wetenschappers, veel wijsheid toe. Voor zekerheden uit het dagelijks leven, 
bijvoorbeeld de praktische kennis van de ambachtsman, kan hij veel waardering op-
brengen. 
Montaigne schrijft vrijmoedig over de kruiperijen en vleierijen aan de koningshoven, 
die alléén maar bedoeld zijn om éigen  macht en roem te vergroten, níet om het volk 
te dienen. Openhartig schrijft hij: ‘Ook koningen poepen, evenals hun adellijke da-
mes’. Dat deze hooggeplaatsten hem ondanks zijn kritische toon als raadgever willen 
en zijn vriendschap zoeken – Hendrik van Navarra, de latere Franse koning Hendrik 
IV, komt eind 1584 en in 1587 bij hem op bezoek – geeft aan dat zij hem hoogachten. 
 
Het werk bijgeschaafd 
Montaigne houdt zich de laatste jaren van zijn leven vooral bezig met het bijwerken 
van zijn Essays. Voortdurend wijzigt hij teksten. Die veranderingen bestaan hoofd-
zakelijk uit kortere of langere toevoegingen. Hij bekommert zich nauwelijks om het 
verband met de bestaande tekst. Hij is zich dat terdege bewust: 
 

Deze lappendeken van al die verschillende stukjes komt zo tot stand, dat ik 
hem alleen ter hand neem als ik thuis ben en lijd onder te veel luiheid en ledig-
heid. Zo is hij samengesteld, met verschillende onderbrekingen en tussen-
pozen, aangezien omstandigheden mij soms verscheidene maanden elders 
vasthouden. (pagina 892)  

 
Oneerbiedig gezegd keuvelt hij maar door, sprokkelt van alles en nog wat zonder enig 
verband bij elkaar en geeft zijn hoofdstukken titels die de lading nauwelijks dekken. 
Samenhang en doordachte opbouw zijn niet de sterkste eigenschappen van Essays. 
Uiteindelijk beleeft het boek, waar hij in totaal twintig jaar aan werkt, vijf edities. De 
eerste uitgave in 1580 bevat de boeken I en II. De tweede editie van 1582 is identiek 
aan de eerste, op enkele minder belangrijke toevoegingen na, die voornamelijk geïn-
spireerd zijn door Montaignes reis naar Italië. In 1587 verschijnt de derde uitgave. Die 

is gelijk aan de tweede.  
Bij de vierde editie van 1588, verzorgd door de gerenommeerde Pa-
rijse uitgever Abel L’ Angelier, blijkt het boek twee keer zo dik. Hon-
derden toevoegingen en een compleet nieuw deel III zijn hier de oor-
zaak van. Het derde deel bevat langere essays, minder citaten en meer 
autobiografische gegevens. Het is nóg vrijmoediger en beschouwe-
lijker van aard dan de voorafgaande delen. Intussen rijst Montaignes 
ster snel. Steeds meer mensen lezen zijn werk en hij wordt steeds 
meer bewonderd. 
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Van de vierde druk is Montaignes handexemplaar bewaard gebleven. Dat gebruikt hij 
om een volgende editie voor te bereiden: in de kantlijn en op andere onbedrukte plek-
ken schrijft hij allerlei wijzigingen en aanvullingen. Waar dat niet kan, voegt hij be-
schreven blaadjes toe. Na zijn dood in 1992 stelt zijn weduwe dit handexemplaar, mét 
aantekeningen en al, ter beschikking aan twee vrienden van Montaigne: Pierre de 
Brach en Mademoiselle Marie Le Jars de Gournay. Laatstgenoemde heeft het al eer-
der van bewonderaarster tot pleegdochter van Montaigne geschopt. En nú ontpopt ze 
zich als eindredacteur, ondanks Montaignes opvatting dat ‘voor een vrouw de nuttig-
ste en eervolste wetenschap de huishoudwetenschap is’. (Essais III, 9 ‘Over ijdel-
heid’). Brach en Gournay schrijven alles over in het net en bereiden zo de vijfde editie 
voor. 
Dit alles resulteert in de postume vijfde uitgave van 1595. De uitgevers van deze edi-
tie springen, wat in die tijd niet ongebruikelijk en ontoelaatbaar is, nogal vrij met de 
kopij om. Als daarna nog eens een ingebonden uitgave verschijnt, blijken hier en daar 
Montaignes margeteksten weg te vallen en zijn alle losse blaadjes met aantekeningen 
verdwenen. Het meest volledig is dus Montaignes handexemplaar voor de vijfde edi-
tie met alle ‘kanttekeningen’ en losse blaadjes. 
 
Viermaal ingezoomd 
Essays is niet een boek om in één keer uit te lezen. Het ligt bij voorkeur op je nacht-
kastje, voor het slapen gaan lees je een stukje, je ‘proeft’ het en laat het bezinken. Dat 
kán, want elk essay of hoofdstuk staat op zich. Een weldadige nachtrust zou het ge-
volg kunnen zijn. 
Het boek is niet samen te vatten. Ik maak een selectie. Hoe? Door díe teksten en ge-
dachten voor het voetlicht te brengen die mij het meest aanspreken. Dat levert de vol-
gende vier paragrafen op: Geheugen, Filosoferen is leren te sterven, De speculatieve 
rede moet een toontje lager zingen! en Aforismen. 
 
Geheugen 
Waar ik het eerst op inzoom is hoofdstuk 9 Over leugenaars in deel I. Het begint als 
volgt: ‘Niemand is zo weinig geschikt als ik om zich in te laten met een verhandeling 
over het geheugen. Want ik kan daarvan bijna geen spoor in mijzelf ontdekken en ik 
denk niet dat er een ander op de wereld is die daarin zo vreselijk tekort schiet. Al mijn 
andere eigenschappen zijn middelmatig en gewoon; maar hierin ben ik, geloof ik, een 
bijzonder en zeer zeldzaam geval en verdien ik het bekend en beroemd te worden’.  
Verderop schrijft Montaigne, dat je onderscheid tussen geheugen en verstand moet 
maken. Dat is het aambeeld waarop hij in dit hoofdstuk hamert. Als je nauwelijks een 
geheugen hebt – het voordeel is dat je je minder herinnert van de beledigingen die je 
tijdens je leven herhaaldelijk moet incasseren – is je verstand doorgaans voortreffelijk, 
je oordeelskracht sterk. In dát licht zou ik Montaigne de eigenlijke boodschap van het 
citaat hierboven liever als volgt laten formuleren: ‘Omdat ik geen geheugen heb, be-
schik ik over verstand en oordeelskracht, dus verdien ik het bekend en beroemd te 
worden’. Ik ben ervan overtuigd, dat Montaigne dat niet letterlijk zo bedoelt: hij 
neemt zichzelf op de hak, schrijft ironisch, overdrijft. Omdat liegen voor hem de on-
deugd par excellence is, geeft hij leugenaars de raad niet teveel op hun geheugen te 
vertrouwen. Want je moet in zeer verschillende situaties steeds weer dezelfde verhaal-
tjes vertellen. Dat lukt geen mens. Daarom vallen liegbeesten vroeg of laat door de 
mand. Dus: vertel maar gewoon de waarheid. 
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Waarom ik op dit essay heb willen inzoomen? Niet omdat ik zélf een belabberd ge-
heugen heb – met dat ‘gebrek’ kan ik, inmiddels in de zeventig, goed omgaan – maar 
omdat het niet klópt wat Montaigne schrijft: wat een geheugen heeft die man! Hij 
blijkt uitstekend op de hoogte van de politieke actualiteit, vertelt honderden, meestal 
historische, anekdotes, kent de klassieke oudheid op z’n duimpje en citeert zonder op-
houden uit het werk van schrijvers uit die periode. Hij vindt in de ‘duizend boeken’ 
die hem omringen feilloos de weg naar citaten en andere gewenste teksten. 
Ik houd het erop, dat Montaignes geheugen minstens partieel sterk is, met name dáár 
waar het de klassieke schrijvers en de geschiedenis betreft.  
 
Filosoferen is leren te sterven 
Dit is de titel van het twintigste hoofdstuk of essay in boek I. Wat een schitterend 
stuk! Ik kan m’n ogen nauwelijks droog houden als ik het lees. Montaigne bekent, dat 
de dood hem van dag tot dag bezighoudt. Niet als een gebeuren om te vrezen of te 
ontvluchten, maar om hem recht in het gelaat te zien en ermee om te leren gaan: 
 

….. en zoals de Egyptenaren aan het einde van hun feesten de aanwezigen een 
grote afbeelding van de dood lieten voorhouden door iemand, die hun toeriep: 
‘Drink en verheug u, want als u dood bent zult u er zó uitzien’, zo heb ik me 
aangewend de dood niet alleen in gedachte te houden, maar er ook voortdu-
rend over te praten; en er is niets waarnaar ik zo graag informeer als naar hoe 
mensen gestorven zijn: wat zij hebben gezegd, hoe hun gelaatsuitdrukking was 
en hun houding; ook zijn er in de geschiedenisboeken geen andere passages 
waar ik zo aandachtig nota van neem. (pagina 114) 

 
Rede en natuur, betoogt Montaigne, zijn gidsen voor wie wil leren omgaan met de 
dood. Eerstgenoemde helpt je om je emoties en de gebruiken rond de dood in hun 
juiste proporties te zien, de natuur leert je dat de dood bij het leven hoort. Of: bij de 
natuur hoort geen eeuwig leven. Je moet er toch niet aan denken, dat je wél geboren 
wordt maar nooit zult sterven! Montaigne behandelt de dood als een volkomen na-
tuurlijk gebeuren. Daarbij gebruikt hij talloze prachtige gedachten van door hem be-
wonderde klassieke auteurs als Cicero, Horatius, Lucretius en Seneca en verbindt 
deze met eigen tekst. En uit die laatste wil ik graag citeren: 
 

Je instellen op de dood is je instellen op je vrijheid. Wie geleerd heeft te ster-
ven, heeft afgeleerd om slaaf te zijn. (pagina 111)  
 
Men zal tegen mij zeggen dat de realiteit van de dood ons voorstellingsver-
mogen zover te boven gaat, dat elk verweer daartegen vruchteloos is wanneer 
men er mee gefronteerd wordt. Laat ze maar praten: het staat buiten twijfel dat 
bezinning vooraf een belangrijk voordeel biedt. En bovendien, is het dan niets 
waard om althans dat punt zonder verwarring en angstzweet te bereiken? 
(pagina 114) 
 
Maar de hand van de natuur die ons leidt, laat ons langs een zeer geleidelijke, 
bijna onmerkbare helling heel langzaam, stapje voor stapje naar beneden in 
deze ellendige toestand (van de ouderdom – red.) glijden en eraan wennen; 
zodat we helemaal geen schok voelen wanneer de jeugd in ons sterft, wat in 
feite en in wezen een hardere dood is dan het volledig afsterven van een reeds 
kwijnend leven of het sterven door ouderdom. (pagina 115) 
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Wat maakt het uit wanneer het einde komt; het is toch onvermijdelijk. Toen 
iemand tegen Socrates zei: ‘De dertig tyrannen hebben je ter dood veroor-
deeld’, antwoordde hij: ‘en de natuur hen’. (pagina 117) 
 
Ik geloof werkelijk dat het die schrikwekkend vertrokken gezichten en akelige 
toebereidselen zijn, waarmee we hem (de overledene – red.) omringen, die ons 
banger maken dan de dood zelf: een volkomen nieuwe manier van leven, het 
gejammer van moeders, echtgenotes en kinderen, bezoeken van mensen die 
verdoofd en buiten zichzelf zijn van verdriet, de aanwezigheid van een aantal 
knechten die met bleke gezichten en tranen in de ogen hun werk doen, een 
slaapkamer zonder daglicht, brandende kaarsen, ons bed belegerd door artsen 
en priesters, kortom één en al schrik en afgrijzen om ons heen. We zijn nu al 
afgelegd en begraven! (pagina 122) 

 
Met Montaignes visie op het levenseinde kan ik volledig instemmen. Laat de ratio de 
regie nemen in het ‘managen’ van de dood. Die rede moet dan wél ‘gestaald en opge-
voed’ worden, voegt hij er wijselijk aan toe. 
 
Omdat schoenmaker Montaigne in niet één essay bij zijn leest blijft, tref je elders ook 
gedachten over de dood aan. Een bloemlezing: 
 

De hoogste graad van moedig omgaan met de dood, en de meest natuurlijke, is 
deze niet alleen zonder ontstentenis maar ook zonder je er om te bekommeren 
onder ogen te zien, en je gewone leefwijze onbevangen tot in de dood voort te 
zetten. (II.22, pagina 800) 
 
We staan met één been in het graf, maar onze begeerten en ambities zijn 
steeds bezig geboren te worden (II.28, pagina 827) 
 
Als we dan moeten studeren, laten we ons dan toeleggen op een studie die bij 
onze omstandigheden past, zodat we hetzelfde antwoord kunnen geven als de 
man die men vroeg waar het toe diende dat hij op zijn gebrekkige oude dag 
nog steeds studeerde, en antwoordde: ‘om er beter en gelukkiger van te kun-
nen scheiden’. (II.28, pagina 828) 
 
Vaak genoeg voelde ik en sprak ik uit dat het tijd was om te gaan en dat het 
leven op het gezonde, levende vlees moest worden afgesneden, volgens de 
methode van de heelmeesters wanneer zij een lichaamsdeel moeten amputeren, 
en dat de natuur gewoon is om iemand die het leven niet op tijd teruggeeft, er 
een geduchte woekerrente voor te laten betalen. (II.37, pagina 892/893) 
 
Het leven, zeggen ze, is niet beter wanneer het lang duurt, maar sterven is wel 
beter wanneer het niet lang duurt. (III.9, pagina 1147) 
 
….. maar ik ben van mening dat de dood wel het einde, maar niet het doel van 
het leven is. Hij is de grens, het uiterste, maar niet zijn inhoud. Het leven moet 
een doel op zichzelf zijn, zichzelf als plan hebben. Zijn juiste streven is zich-
zelf in de hand te hebben, zich te leiden, zich te dulden. (III.12, pagina 1243) 
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(De woorden die nu volgen legt Montaigne in de mond van Socrates.) Mis-
schien is de dood iets onbepaalds, misschien iets begerenswaardig. Maar wan-
neer het een soort verhuizing van de ene plaats naar de andere is, mogen we 
aannemen dat het een verbetering betekent om met zoveel roemruchte over-
ledenen verder te leven en voortaan verschoond te blijven van bemoeienissen 
met corrupte en onrechtvaardige rechters. Ook wanneer het een tot niets wor-
den van ons zijn is, is het nog steeds een verbetering om een lange en vredige 
nacht in te gaan. In het leven vinden we immers niets zo aangenaam als de rust 
van een kalme, diepe, droomloze slaap. (III.12, pagina 1245) 
 
Als ik bang zou zijn ergens anders dan op mijn geboortegrond de dood te vin-
den, als ik het idee had ver van de mijnen minder vredig te kunnen sterven, 
zou ik vrijwel niet buiten Frankrijk komen; ik zou niet eens zonder huivering 
mijn eigen parochie verlaten. Ik zou voortdurend het gevoel hebben dat de 
dood me op de hielen zit en bij de keel grijpt. Maar zo’n instelling heb ik niet: 
de dood is voor mij overal één en dezelfde. Toch zou ik, denk ik, als de keuze 
aan mij was liever in het zadel sterven dan in bed, en liever niet thuis, maar 
ver van de mijnen. Afscheid nemen van degenen voor wie je genegenheid 
voelt geeft eerder hartzeer dan troost. Het is een sociale plicht die ik geneigd 
ben te vergeten, want van de diensten die men elkaar uit genegenheid bewijst 
is dit de enige onaangename, en ook dat grote en eeuwige vaarwel zou ik daar-
om graag vergeten. Al heeft het misschien enige voordelen door je vrienden 
omringd te zijn, er staan honderd nadelen tegenover. Ik heb heel wat mannen 
meegemaakt die belegerd door al die drukte een jammerlijk stervensuur be-
leefden: ze stikten in het gedrang. Het is een plichtsverzuim en getuigt van een 
een gebrek aan liefde en zorg u in alle rust te laten sterven! De een vermoeit 
uw ogen, de ander pijnigt uw oren en weer een ander laat uw mond niet met 
rust; geen zintuig, geen lichaamsdeel of het wordt mishandeld. Uw hart krimpt 
ineen van medelijden bij het geweeklaag van degenen die u beminnen, en wel-
licht van ergernis bij het schijnheilige, gehuichelde gekerm van anderen. Wie 
altijd al teergevoelig was, is het nog meer wanneer hij verzwakt is. In zo’n 
grote nood heeft hij behoefte aan een zachte, invoelende hand, die precies daar 
krabt waar hij jeuk heeft of hem geheel met rust laat. Als we een vroede 
vrouw nodig hebben om ons ter wereld te brengen, hebben we zeker een nog 
wijzer iemand nodig om ons er weer uit te helpen vertrekken. We zouden er 
zeer veel voor over moeten hebben om bij die gelegenheid zo iemand te heb-
ben die ook nog een vriend is. (III.9, pagina 1155/1156) 

 
Dit langste citaat heb ik voor het laatst bewaard. Schitterend geformuleerd! Niet alles 
in Essays is bellettristisch: literaire stukken – gelukkig zijn er vele van – worden afge-
wisseld met betogende, beschouwende, narratieve en anekdotische tekstgedeelten. 
Montaigne is zeer kritisch over gebruiken rond de dood en veegt er de vloer mee aan. 
Zijn visie op het sterven en de dood past helemaal in zijn credo ‘je moet de natuur 
haar gang laten gaan’. Dat ándere credo – ik bedoel de christelijke benadrukking van 
zonden, biecht, berouw, het sacrament der stervenden, gebed en de ziel die na de dood 
eeuwig verder leeft – wordt door Montaigne helemaal niet aangeroerd. Hoewel hij 
door de kieren van het boek traditioneel katholiek blijkt, denkt hij over het omgaan 
met sterven en dood zoals zijn favorieten uit de klassieke oudheid, volledig heidens, 
volslagen natuurlijk ….. 
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De speculatieve rede moet een toontje lager zingen! 
Hoofdstuk 12 in deel II neemt ongeveer tweehonderd bladzijden in beslag en is met 
stip Montaignes langste essay. Waarom fascineert Apologie voor Raymond Sebond 
mij zo? Niet alleen omdat het een tamelijk filosofische, maar ook raadselachtige tekst 
is. Je moet nauwkeurig tussen de regels door lezen. Bij toeval word ik daarbij gehol-
pen door vóóraf Montaigne als ‘apologeet van Raymond Sebond van C. de Boer te 
lezen. 6 Dat artikel begint met de voorgeschiedenis van de Apologie. Die luidt in het 
kort als volgt: enige jaren voor zijn dood in 1546 bezoekt de humanist Pierre Bunel 
met enige vrienden de heer van Montaigne, toén nog Pierre Equem. Zoals te doen 
gebruikelijk wordt het gezelschap gastvrij ontvangen. Bunel geeft zijn gastheer een 
boek cadeau met de titel Theologia naturalis sive liber creaturarum – Natuurlijke 
theologie of het boek der schepselen – van magister Raimundus de Sebonda oftewel 
Raymond Sebond, een Spaanse theoloog uit de vijftiende eeuw die bij in Toulouse 
onder andere theologie doceert. Op verzoek van vader Pierre vertaalt de nog jonge 
Michel dit boek in het Frans. Het is titanenarbeid, want het betreft een lijvig werk. De 
zoon schrijft zijn vader op 18 juni 1568 vanuit Parijs dat de klus geklaard is. In de 
eerste uitgave wemelt het van de fouten en Michel rekent die als zetfouten de drukker 
aan.  
De inhoud van het boek zal hem niet alléén maar bekoord hebben, want het essay dat 
hij er na de dood van zijn vader aan wijdt, lijkt een apologie met een kritische onder-
toon. Waar verdedigt Montaigne in zijn tekst Raymond Sebond en waar valt hij hem 
af? Om op deze twee vragen antwoord te krijgen, moet je de tekst uiterst zorgvuldig 
lezen. Want nérgens schrijft Montaigne met evenveel woorden wat hij in het boek van 
Sebond waardeert en nérgens geeft hij aan waar hij vraagtekens bij heeft. Sterker nog: 
hij citeert helemaal níets uit de Theologie naturalis. De naam Sebond valt in het begin 
van de apologie een enkele keer en heel veel verderop nog éénmaal. Het lijkt erop, dat 
het essay alléén gebaseerd is op wat Montaigne zich ervan herinnert. En dáár begint 
het tussen-de-regels-doorlezen. Waar Montaigne wél bladzijden lang over uitweidt, is 
in de volgende zinnen samen te vatten: dieren tonen zich doorgaans intelligenter dan 
mensen, de zintuigen zijn niet te vertrouwen en de menselijke rede, die het van die 
zintuigen moet hebben en die door allerlei andere factoren wordt beïnvloed, is wan-
kelmoedig. Hij zet zijn betoog, dat soms uitmunt door ferm taalgebruik en dat rijk is 
aan boeiende beelden, kracht bij met talloze voorbeelden en – dit loopt als een rode 
draad door zijn boek – met citaten van zijn geliefde klassieke auteurs. Zijn bewonde-
ring voor de Griekse filosoof Pyrrho (ca. 360 – 270 v. Chr.) steekt hij niet onder stoe-
len of banken. Diens kerngedachte behelst, dat het onmogelijk is de dingen te kennen 
in hun eigen natuur. Op pagina 707 laat Montaigne de lezer weten: ‘En als men be-
weert dat de zintuiglijke indrukken de eigenschappen van de objecten buiten ons door 
hun gelijkenis daarmee aan onze geest overbrengen, hoe kunnen onze geest en ons 
verstand zich dan van die gelijkenis vergewissen als ze zelf geen contact met die 
vreemde voorwerpen hebben?’ De boodschap is duidelijk: de rede moeten we niet 
verabsoluteren, menselijke kennis is per definitie gebrekkig. Wetenschappers moeten 
dus niet te hoog van de toren blazen en vooral niet koketteren met hun geleerdheid. 
Montaigne veegt met hen, de filosofen niet uitgezonderd, de vloer aan.  
Dat wil niet zeggen, dat hij de rede wantrouwt – we zullen haar wel moéten gebruiken 
– maar ze moet niet op hol slaan en zich verliezen in speculaties of zich vastbijten in 
absolute zekerheden. De rede moet praktisch zijn en de mens helpen deugdzaam en 
standvastig te leven. Precies dáár schuilt zijn kritiek op het scholastieke denken: dat is  
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té speculatief, té optimistisch over de menselijke kennis. Voor Montaigne bestaat er 
geen aedequatio rei et intellectus ofwel ‘kennis en werkelijkheid komen overeen’. In 
de ‘denkarchitectuur’ van Thomas van Aquino neemt de mens met zijn rede onder de 
schepselen de voornaamste plaats in, zo óók in het boek van Raymond Sebond, dat 
niet anders dan een samenvatting van Aquino’s denken is. Dat al te naïeve geloof dat 
de rede alles vermag, zélfs het doorgronden van God, treft Montaigne nogal eens aan 
bij eigentijdse humanisten en geloofsijveraars. Deze arrogantie stuit hem tegen de 
borst en díe bestrijdt hij in dit essay. 
Dat verklaart ook, waarom hij verderop in de tekst zich plotseling tot een ‘u’ wendt, 
vermoedelijk Margaretha van Valois (1553-1615), aan wie het essay naar alle waar-
schijnlijkheid – het zou zo maar een stijlfiguur kunnnen zijn – is opgedragen: ‘U, voor 
wie ik de moeite genomen heb om geheel tegen mijn gewoonte in een verhandeling 
van deze lengte te schrijven, zult niet aarzelen uw Sebond te verdedigen met het type 
bewijsvoering waarin u dagelijks wordt onderwezen, en daarmee uw geest en uw 
wetenschappelijk inzicht oefenen: want dit laatste schermerskunstje dat ik hier toepas, 
moet men alleen als uiterste verdedigingsmiddel gebruiken.’ (pagina 654) 7  
Ik gis – zeker weten doe ik het niet – dat Montaigne met Margaretha’s ‘wetenschap-
pelijke bewijsvoering’ precies dát op het oog heeft wat hij in dit essay bestrijdt. Twee 
bladzijden verder schrijft hij onomwonden: ‘Daarom past het u beter u strikt te beper-
ken tot de gebruikelijke gang van zaken, hoe die ook is, in plaats van uw vleugels uit 
te slaan om u in die bandeloze vrijheid te storten’. Bedoelt Montaigne hier de ban-
deloze vrijheid van het denken of die van de erotiek? Ik gok op het laatste: Montaigne 
veegt haar de mantel uit, want het is alom bekend dat Margaretha het met de huw-
elijkstrouw niet zo nauw neemt. De rede zoals Montaigne die graag ziet, heeft in haar 
levenswandel nog heel wat moreel werk te verzetten! 
Wat is er nu goéd aan de Theologia naturalis? Het spoor van de verdediging van 
Sebond voert naar de volgende gedachte: de rede én de Openbaring zijn twee bronnen 
van waaruit men God kan leren kennen. Dát is wat Montaigne goed vindt aan Thomas 
van Aquino en Raymond Sebond. Dát is wat de Kerk met haar Contra-Reformatie 
tegen het sola scriptura van de protestanten inbrengt. Daarbij dient de Openbaring de 
rede te leiden en niet andersom. Montaigne beleeft zijn tijd als een periode van verval. 
De geest uit de fles. De godsdienstoorlogen in zijn land betreurt hij vanuit de grond 
van zijn hart. 
 
Aforismen 
Montaigne is een meester in het gebruik van aforismen. Geleend of zelf bedacht, dat 
doet er niet toe, ze zijn prachtig! Een dagkalender zou er rijkelijk mee gevuld kunnen 
worden. Vele heb ik er genoteerd. Ik loop ze nog eens langs en vraag me af ‘Welke 
treffen mij het meest?’ Die zoektocht levert de volgende toptien op: 
 

§ Trek je niets van de gebeurtenissen aan, want die hebben lak aan al je razernij. 
(I.4) 

§ Soms versla je de vijand door het veld voor hem te ruimen. (I.12) 
§ We zouden niet moeten vragen wie meer weet, maar wie beter weet. (I.25) 
§ Erkennen dat je niets weet is volgens mij zelfs een van de mooiste en overtui-

gendste bewijzen van gezond verstand, die er bestaan. (II.10) 
§ We weten niet hoe we moeten houden van de deugd, wel hoe we haar moeten 

verbuigen in het Latijn. (II.17) 
§ Het nadeel van goede vrienden is dat je er zo weinig hebt. (III.3) 
§ Mijn geest heeft niet geleerd om te buigen, dat doen mijn knieën wel. (III.8) 
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§ Een zinvol leven leiden, dat is een meesterwerk waarop je trots kunt zijn. Alle 

andere zaken: regeren, schatten vergaren, bouwen, zijn van ondergeschikt be-
lang, niet meer dan bijkomstigheden. (III.13) 

§ Bij ons, gewone mensen, heb ik altijd een bijzonder nauw verband gezien tus-
sen bovenaardse theorieën en onderaards gedrag. (III.13) 

§ Het heeft geen zin om op stelten te klimmen, want ook op stelten moet je met 
je eigen benen lopen. En zelfs op de hoogste troon ter wereld zit je nog altijd 
op je eigen gat. (III.13) 

 
 
III. SLOT 
 
Welk beeld heeft Essays na lezing uiteindelijk in mij opgeroepen? En hoe zou ik 
Montaigne als auteur en mens willen omschrijven? Dit vraagt om twee ‘portretjes’. 
Hier volgen ze. 
 
Montaigne: pas de montagne! 

 
De vijf kenmerken van Schreijnders (zie inzet hierboven) zijn een gouden greep. 8 Ik 
leg ze als meetlat langs de Essays.  
Montaigne is primair gericht op mens en wereld. Zijn onderwerpen zijn uit het leven 
gegrepen: boeken, dood, droefgeestigheid, dromen, eten en drinken, fysiognomie, ge-
weten, genot, gezondheid, ijdelheid, impotentie, kannibalisme, kleren, kolieken, krab-
ben, kreupelen, ledigheid, liefde, oorlog, opvoeding, ouderdom, paarden, schoolmees-
ters, slapen, vriendschap, wreedheid enzovoort enzovoort. Wat hij bijvoorbeeld op 
pagina 1298 over zo’n ogenschijnlijk onbenullig thema als ‘krabben’ schrijft, is even 
aandoenlijk als openhartig en humoristisch: ‘Ik kan me niet herinneren ooit schurft 
gehad te hebben. Toch is krabben een van de aangenaamste dingen die de natuur ons 
biedt, en iets dat altijd bij de hand is. Maar onmiddellijk daarop, al te hinderlijk, volgt 
de straf. Ik krab mij het meest in mijn oren, die af en toe van binnen jeuken’. 
Montaigne is een man van het dal: alleen zó ben je met anderen op gelijke hoogte. De 
schrijver van Essays beklimt liever geen bergen: Montaigne is geen montagne. Op 
pagina 1085 brengt hij dat meesterlijk onder woorden: ‘Het is treurig om zo machtig 
te zijn, dat als gevolg daarvan alle dingen zich naar u schikken. Uw hoge positie 
plaatst u op een te grote afstand van de gemeenschap en kameraadschap; u wordt in 
een te aparte positie vastgezet’. 
  

Op 20 december 2017 verdedigt literatuurhistoricus Rudy Schreijnders (1950) zijn proefschrift Rudy Kousbroek in de 
essayistisch-humanistische traditie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. De belangrijkste vraag die Schreijn-
ders in zijn promotieonderzoek stelt is: ‘In hoeverre kan de essayist Rudy Kousbroek worden beschouwd als representant 
van de essayistisch-humanistische traditie waartoe ook Montaigne en Multatuli kunnen worden gerekend?’ Schreijnders 
probeert termen als ‘essay’, ‘humanisme’ en ‘traditie’ te munten, maar geeft toe dat dat nog niet zo gemakkelijk is. 
Essay en humanisme horen bij elkaar, lijkt Schreijnders te betogen. Het belangrijkste argument om daarbij van een tradi-
tie te kunnen spreken, is dat ‘essayisten zich bewust zijn van en reageren op eerdere essayisten’. Hij ziet Montaigne als 
grondlegger van het genre. Hij is de eerste auteur die over zichzelf schrijft. Dat is in de zestiende eeuw beslist iets 
nieuws. Multatuli grijpt op Montaigne terug en is zelf weer inspiratiebron voor auteurs als Gerrit Komrij, Hugo Brandt 
Corstius, Willem Frederik Hermans en ….. Rudy Kousbroek.   
Schreijnders koppelt aan de essayistisch-humanitistische traditie een vijftal kenmerken. Bij denkers als Montaigne, Mul-
tatuli en Rudy Kousbroek is de blik primair gericht op mens en wereld. Hun kijk op de wereld is kritisch en daarbij 
sparen zij zichzelf niet. Bovendien kijken zij ‘over de grenzen’ van literatuur en filosofie heen. Zij zijn autonome den-
kers die tegen heersende opvattingen in durven te gaan. Zij zetten hun stijl van schrijven in om te overtuigen en ironie 
om te kritiseren.  
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Maar de eenvoudige, beminnelijke, onafhankelijke, integere en empathische erva-
ringsdeskundige neemt geen blad voor de mond en zegt waar het op staat. Wie zich 
verheft kan op kritiek rekenen: geleerden, filosofen, vorsten ….. Wetenschappers 
jaagt hij uit hun ivoren torens, heksenprocessen verwijst hij naar de brandstapel en 
folteren is hem een gruwel. 
Hij verkent grenzen, bijvoorbeeld die tussen literatuur en filosofie. Hij verbindt filo-
sofie met het leven van alledag en zet daarbij – bewust of onbewust, dat wil ik in het 
midden laten – diverse literaire genres in. Opmerkelijk is zijn verkenning van de gren-
zen tussen ‘beschaafde’ en ‘barbaarse’ culturen. De indianen in de pas ontdekte Nieu-
we Wereld slaat hij in bepaalde opzichten hoger aan dan zijn ‘witte’ werelddeelgeno-
ten. Spectaculair is het doorhalen van de scherpe grens tussen dieren en mensen. In 
heel wat opzichten zijn dieren slimmer dan mensen. Hij geeft daar prachtige voorbeel-
den van. 
Vóór alles is Montaigne een autonome en onafhankelijke denker. Hij durft tegen de 
stroom van de gangbare opinie op te roeien. Zijn schrijfstijl is direct en doet modern 
aan. Hij is nog steeds ‘in’. 
Montaigne kent de mens door en door. Hij weet, dat dit met rede begiftigde dier tot 
alles in staat is: wat kán gebeuren gebeurt meestal. De veelzijdigheid aan opvattingen 
bij mensen is voor hem vanzelfsprekend. Ironie en zelfspot zijn een manier om daar-
mee om te gaan. Hier volgt een staaltje van ironie: ‘Bepaalde gewoonten van indianen 
zijn zo gek nog niet, maar’, verzucht Montaigne, ‘ze hebben geen broek aan, dus wor-
den ze niet serieus genomen’. 
Wat zegt de meetlat aan het eind van deze exercitie? Alles is in orde! Geslaagd! 
 
Of toch niet? Er wordt beweerd, dat Montaigne níets schrijft over het geloof. Dat is 
zeker ten dele waar. Hij heeft het wél steeds over de godsdienstoorlogen in zijn land, 
maar de motieven en denkbeelden van de tegenover elkaar staande katholieken en hu-
genoten komen nergens aan de orde. Ook typisch christelijke concepten als hel, hemel, 
onsterfelijke ziel en hiernamaals zal men tevergeefs in Essays zoeken. Neem het the-
ma zelfdoding. Daar schrijft hij vaak over. Wanneer zijn ‘held’ daartoe overgaat, bij-
voorbeeld wanneer zijn eer in het geding is, lijkt hij daar geen enkele moeite mee te 
hebben en het zelfs te bewonderen. Maar het abolute kerkelijke verbod laat hij volle-
dig onbesproken.  
God komt overigens wél regelmatig ter sprake, maar het beeld is steeds positief: Hij 
heeft alles geschapen en Hij weet wat goed is voor zijn schepselen. De ‘witte plekken’ 
zijn dus van leerstellige en kerkpolitieke aard. Dat kan twee dingen betekenen: óf 
Montaigne laat in geloofszaken het achterste eind van zijn tong niet zien omdat hij 
geen gedonder à la Copernicus of Galileï  aan z’n broek wil hebben óf hij is gewoon 
een traditionele volkskatholiek die het leergezag van de Kerk niet in twijfel trekt. Ik 
gok op het laatste: het uiteenscheuren van de christenheid rekent hij eerder de Refor-
matie dan Rome aan. 
 
Koning, keizer, admiraal, Popla gebruiken ze allemaal 
Montaigne wordt doorgaans zonder enige reserve humanist genoemd en voluit in de 
Renaissance geplaatst. Dat beeld wil ik graag nuanceren. Inderdaad, door het ver-
plicht spreken van Latijn op het familiekasteel en het College van Guyenne krijgt hij 
de smaak van de klassieke oudheid te pakken. Zijn Essays zijn gekruid met citaten 
van vooral Romeinse schrijvers uit de klassieke oudheid:  Cicero, Horatius, Lucretius,  
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Seneca  en vele anderen.  Montaigne verklaart: ‘Met de modernen  (de voor zijn tijd 
moderne schrijvers – red.) houd ik me nauwelijks bezig, want de klassieken vind ik 
rijker en sterker. Ook niet met de Grieken, omdat mijn oordelend verstand met mijn 
schooljongenskennis van deze taal zijn werk niet kan doen’. 9 

 
Maar veel van zijn doen en laten is nog middeleeuws: als man van adel is hij per defi-
nitie soldaat. Hij vindt dat vanzelfsprekend. ‘Trouw aan je eenmaal gegeven woord 
zijn’ en andere deugden, zoals moed en standvastigheid, scoren hoog bij hem. Het 
middeleeuwse feodalisme stelt hij niet ter discussie: keizers, koningen, hertogen en 
graven nemen hun vanzelfsprekende maatschappelijk positie in. Die respecteert hij, 
ook al beseft hij dat deze overheden hun ‘werk’ niet altijd goed doen en grove fouten 
kunnen maken. Als hij opgeroepen wordt zich bij het leger van de heer te voegen, ge-
hoorzaamt hij, óók als hij doel en inzet van de strijd anders inschat. Het is begrijpelijk, 
dat zijn Essays veel militaire geschiedenis bevat.  
In zijn denken is hij én een kind van de middeleeuwen én een kind van de Nieuwe 
Tijd. Hoofdstuk 20 van deel I Filosoferen is leren te sterven illustreert dit voortref-
felijk. Het thema, memento mori of ‘bereid je voor op je eigen dood’, is middeleeuws. 
Nieuw is, dat hij dit niet op gebruikelijke wijze vanuit een christelijk perspectief be-
nadert: hij laat vooral zijn favoriete Romeinse auteurs aan het woord, die doorgaans 
met een heidense nuchterheid over het levenseinde schrijven.  
Nieuw is ook, dat hij de méns achter de ambtsdrager scherp observeert en beschrijft. 
Daar gloort iets van Renaissance en humanisme, maar hij geeft er zijn eígen invulling 
aan. Géén ideaalbeeld van de mens, zoals bij Rafaël, Michelangelo en Da Vinci. Zijn 
kijk op de mens is realistisch. Hij ziet én de grandeur én de misère. Beide kanten 
komen in zijn Essays ruimschoots aan bod. Hij brengt haarscherp de ‘gewone mens’ 
achter hoog- en laaggeplaatsten in beeld. Kortom, de mens die hij beschrijft vertoeft 
niet op bergtoppen maar is een ‘platlander’. In de omgang met mensen bepleit hij 
mildheid: opvoeden met liefde en begrip haalt het beste in het kind naar boven, onder-
wijzen zónder dwang werpt de meeste vruchten af en foltering als middel van waar-
heidsvinding werkt averechts. 
Ik bewonder Montaigne vooral als ervaringsdeskundige: wat hij schrijft heeft hij uit 
eigen ondervinding. Wetenschappers en politici, hij doorgróndt ze, hij neemt ze de 
maat, zónder ze te fileren, wél met ironie, zelfspot, humor en overdrijving. Daarbij 
spaart hij zichzelf niet. Met de drie laatste citaten van dit essay wil ik dit illustreren: 
 

En omdat ik de volle omvang van mijn schande moet tonen: nog geen maand 
geleden betrapte men mij erop niet te weten dat bij het brood bakken gist ge-
bruikt wordt, en wat het betekent om wijn te laten gisten. (pagina 769) 
 
Maar hoe ik mijzelf ook doe kennen, als ik het doe zoals ik ben, heb ik mijn 
doel bereikt. En ik verontschuldig mij dan ook niet dat ik het waag zulke platte 
en onbenullige dingen als deze op papier te zetten. (pagina 769) 
 

  

Essays telt 1.264 citaten, de meeste in het Latijn. De vertaling is steeds als voetnoot onderaan de bladzijde opgenomen. 
Montaigne gebruikt die citaten overigens niet als uitgangspunt voor zijn essays, maar slechts als illustraties. Hij ver-
klaart: ‘Ik gebruik andermans gezegdes alleen om het eigene beter te kunnen zeggen ….. Ik tel mijn citaten niet, ik weeg 
ze af’.  
 



MONTAIGNE: PAS DE MONTAGNE!                            15                         Koning, keizer, admiraal, Popla gebruiken ze allemaal  

Ach, waarom heb ik niet het vermogen van die dromer, bij Cicero, die ge-
droomd had dat hij een meisje van plezier in zijn armen had, en tot de ontdek-
king kwam dat hij zich tussen de lakens van zijn niersteen ontdaan had. De 
mijne hebben mij grondig ontdaan van mijn meisjes! 

 
Montaignes essays zijn meer dan vierhonderd jaar oud en nog steeds springlevend. 
Voor mij is hij een onafhankelijke denker par excellence, met als hoofdthema dat de 

maatschappelijke rollen die mensen spelen bepaald worden door hun 
sociale positie. Die kan hoog of laag zijn. Maar als méns zijn we alle-
maal hetzelfde. Koningen, keizers, admiraals, huismoeders, bedelaars 
en gedrochten – de schrijver van dit boek niet uitgezonderd – gebrui-
ken allemaal het privaat om hun behoefte te doen! 
Maar laten we eerst innemen: proef zijn Essays. En zijn wijn! Op het 
leven! Op Montaigne! 

 
 
Rijswijk, 2 juni 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 In strikte zin klopt de titel niet, want het dialectische ‘montaigne’ staat voor het Franse ‘montagne’. Maar de titel is dubbelzin-
nig bedoeld en raakt de kern van het boek Essays: er worden geen ‘bergen’ beklommen. Met alle vormen van ‘hoogvliegerij’ re-
kent Michel de Montaigne af. 
2 In de slogan ‘Koning, keizer, admiraal, Popla kennen ze allemaal’ heb ik het werkwoord ‘kennen’ vervangen door ‘gebruiken’. 
Dit versterkt de gedachte dat ieder mens, hoe hooggeplaatst hij ook is, toiletteert. 
3 Montaigne, Michel de, Essays, Boom, Amsterdam, 20014, vertaling: Frank de Graaff 
4 Hendrik III is de vierde zoon van Hendrik II en Catharina de’ Medici. Twee oudere zonen zijn kort koning: Frans II, die zestien 
is als hij sterft, en Karel IX die in 1574 op z’n 23ste kinderloos overlijdt. Hendrik III erft van laatstgenoemde het koningschap en 
wordt in 1575 te Reims gekroond. 
Hendrik IV begint zijn ‘loopbaan’ in 1572 als koning van Navarra. Hij wordt katholiek gedoopt, maar bekeert zich tot het protes-
tantisme. Hij is betrokken bij de Hugenotenoorlogen, kan maar net ontsnappen aan een moordaanslag ten tijde van de Bartholo-
meusnacht en leidt later de protestantse troepen tegen het koninklijke Franse leger. Door zijn afstamming van Lodewijk IX van 
Frankrijk is hij ‘Franse prins van den bloede’. In 1589 accepteert hij, als zijn neef Hendrik III kinderloos sterft, de Franse troon 
en zweert, pragmatisch als hij is, zijn protestantse geloof af. Mogelijk is dat laatste onderdeel geweest van de onderhandelingen 
die Montaigne meemaakt. Hendrik IV toont zich in religieus opzicht tolerant en vaardigt in 1598 het Edict van Nantes uit dat de 
protestanten religieuze vrijheid schenkt en zo een einde maakt aan de Hugenotenoorlogen. De populaire konig wordt in 1610 
door François Ravaillac, een katholiek, vermoord. 
5 In de vertaling van Frank de Graaff staat dat op pagina 441/442. 
6 C. De Boer schrijft zijn tekst in 1940. Ze is te raadplegen op http://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00009717.pdf (26 
mei 2018). 
7 Margaretha van Valois, dochter van Hendrik II en Catharina de’ Medici, is van 1572 tot 1599 koningin van Navarra en van 
1589 tot 1599 ook van Frankrijk. Ze staat bekend om haar losbandigheid. Vooral haar passionele verhouding met Hendrik I de 
Guise wordt – na het onderscheppen van een liefdesbrief – door haar moeder en broers ten zeerste afgekeurd. Om de verzoening 
tussen hugenoten en katholieken te bezegelen, wordt ze gedwongen in het huwelijk te treden met Hendrik van Bourbon, de 
koning van Navarra. Het huwelijksfeest op 18 augustus 1572 wordt de aanleiding tot een slachtpartij onder hugenoten te Parijs, 
de zogenaamde Bartholomeusnacht. In 1589 wordt haar echtgenoot koning van Frankrijk. Het huwelijk blijft kinderloos en 
Hendrik laat het in 1599 door de paus ontbinden. Margaretha gaat intensief om met de intellectuelen aan haar hof, ze schrijft 
gedichten en brieven. Opmerkelijk zijn haar Mémoires. 
8 Schreijnders, Rudy, Rudy Kousbroek in de essayistisch-humanistische traditie, Papieren Tijger Uitgeverij, Breda, 20181. Op 
http://repository.uvh.nl/bitstream/handle/11439/2975/dissertatie%20Rudy%20Schreijnders.pdf?sequence=1 (29 mei 2018) is de 
tekst van dit proefschrift beschikbaar. 
9 In de vertaling van Frank de Graaff pagina 478. 


