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EEN WOORD VOORAF
In een tijd als de onze, waarin de wereld zich verkeert en
vernieuwt, is ontzettend het tekort aan inzicht en aan
wezenlijken offerwil. Zoowel de bourgeoisie, die in dit boek
herhaaldelijk wordt beschuldigd, als ook de arbeiders, zijn
niet toe aan hoogere en zuivere gemeenschap. De revolutie
komt en is er, maar zij vermag alleen te breken en te sloopen,
tenzij zij zich verdiepe uit den geest. Ook de werkstaking,
die de bedrijven over heel de aarde stil zag leggen, eischt
een zoo groote zelfverloochening, een zoo ontzaglijk idealisme,
dat men er voorloopig niet aan toe komt, en, is zij het middel,
dat scheppen zal een nieuwe orde, zij moet worden voorafgegaan door een opvoeding, die is uit denken en religie, en
uit het sinds lang vergeten Christendom. Maar een Christendom, dat weerkeert tot z'n aanvankelijke bedoeling, dat,
revolutionnair, de waereld durft weerstaan, want zij ligt
immers in den booze, en er is geen redding dan uit het
goddelij k Koninkrij k.
Dit is het, wat in dit boek zal worden aangewezen.
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INLEIDING
Misschien verbaast men zich, dat een philosophisch gevormd mensch een lans breekt voor de Revolutie. Dat er
bewogenheid is in z'n ziel, dat hij temperament heeft, dat
hij het beeld ontwerpt van een volmaakte maatschappij.
Want men is gewend den wijsgeer zich to denken als den
apathische in den trant van Hegel, van Spinoza, van de
antieke Stoa. D.w.z. als den geest, die uit is boven z'n hartstochten, als hij ze tenminste heeft gehad.
Er is aanleiding tot dit alles: immers, wanneer ieder
aardsch gebeuren in de rede ligt, dan toornt men niet, men
is verzoend met het beloop der dingen, en men is, met Hegel,
van oordeel, dat de wijsgeer, omdat hij leeft uit de Idee, geen
subjectieve idealen zal behoeven. Zij zijn de kleurige phantasieen, die kinderen verheugen, zij zijn niet voor den volwassene, wiens denken is voltooid.
Intusschen, het zou kunnen wezen, dat deze beschouwing,
die heel dikwijls voorkomt, zeer eenzijdig was. En zij is het,
omdat zij forceert het intellect, het klaarbewuste.
„Die Welt ist tief", zegt Nietzsche „und tiefer als der Tag
gedacht", en hiermee is bedoeld, dat het ware nog niet is
het intellect, dat eeuwiglijk betoogt en redeneert. Ja, het
ligt in de rede, dat het zich, in den omvattenden mensch,
stelt als het andere van zich zelf. Ten slotte is philosophie
de geschiedenis toont het — nog iets meer dan bespiegeling :
als zij echt is, dan wordt zij wijsheid d.w.z. zij is van invloed
op het gedrag, de praxis, en hierbij blijft het niet. Want er
zijn naturen, die in zich bergen afgrondelijke diepten, er
zijn mannen en vrouwen van allerlei mogelijkheden, er zijn
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menschen in wie de storm opzet, en het kratervuur, en het
vloeden van den oceaan. Dus de Christenen der eerste eeuwen,
wier Zuidelijke ziel — denk aan Augustinus — niet was to
genezen van haar innerlijke breuk door de lessen van een
Epiktetus of van den philosooph der Antonijnen. Aan zulken
schenen dan de deugden van de paganisten „opgesierde
zonden", en wij verstaan dit, omdat intellectualistische
naturen niet beseften de spanning, die in het Christelijk
wezen lag.
Nu is dit het hoogste, dat een mensch omvattend is, concreet, dat hij niet enkel is bewust, maar dat hij ook is wil,
geviiel, volkomene persoonlijkheid. En daarom verkeert
zich de philosophie der besten tot religie, die de houding aanduidt van het menschelijk willen tot het volstrekte Eerie.
De wil nu wortelt in het onbewuste, en menschen, in wie het
onbewuste — het hart van alle leven — klopt, zij zijn niet
enkel geest, maar ook natuur, zij zijn begeerte, passie zelfs,
en actie, dadenrijk. Maar door dit natuurlijke beleven zij
de spanning, die de philosooph zich heeft gedacht : de, kosmos
is verzonken in den chaos, de idee doorwoont de waereld in
gebrekkige gestalte, de menschidee komt niet uit in het
menschelijke, de menschidee is in zich zelve niet voltooid,
en dit is het schuldbesef, en de behoefte aan verlossing en
verzoening. M. a. w. de wil is onrustig in hen, de kalmte
van de wijze is in hen verkeerd tot een worsteling, waarin
gesnikt wordt soms met Paulus : niet dat ik het gegrepen
heb, maar ik jaag er naar, dat ik het grijpen moge, zooals
ik door Christus (principieel) gegrepen ben.
Men kan dat, wat hier gebeurt, aldus formuleeren : de
religieuse ziel zegt met den dichter: „'t is wijs en goed al wat
Gij werkt", en toch is zij van oordeel, dat „de waereld ligt
in den booze", of ook „het koninkrijk Gods is er" en „het
Godsrijk moet komen" — dus : het is er niet. Zoo is de
religie, in de gebieden van den absoluten geest, de sfeer der
gebrokenheid, van het verzet, van de revoke, van de revolutie. En daar zich hier realiseert wat ligt in het bespiegelend
denken zelf: dat de kosmos een kant van chaos heeft, en ook:
dat er ontwikkeling is, en de waereld niet of is op dit oogen-
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blik, maar zich voltooien moet, is de religieuse mensch,
in z'n spanning, redelijker dan de denker zonder meer, en
hij is het, omdat ten slotte ook in hem licht de verzoening,
en de vrede uit breuke en verscheuring, en dit is z'n aanbidding, en dit is z'n gebed. Natuurlijk stroomt uit dit gebed,
en de mensch, die, in z'n klaarbewuste denken en z'n halfbewuste willen, vervuld is met het Goddelijke, met het Goddelijke dat worstelt, al is het ook volbracht, hij is de concrete
persoonlijkheid, en hij is, zoo zou men kunnen zeggen, God
geworden, hij is de kosmos, hij is vervlochten met alles,
waarin het Eeuwig Zelf zich uitdrukt, hij is artist, want dit
is kunstenaarschap, dat men in ieder ding het absolute
voelt. En nu ligt hierin, dat hij mede is de harmonie in het
disharmonische, de eenheid in de breuke. De kunst, de reactie
des geestes op die schoonheidsontroering, is verzoend en
is verzoenend in haar opperste uitingen, waar zij in zich
bergt de spanningen, de verscheurdheid en de gebrokenheid. En zij zegt ze, en de dichter is dus niet de romanticus,
die de waereld hult in rose, gouden dampen. Hij is de realist
ook, al laat hem niet los de idealiteit, ja, door die idealiteit is
hij realist, en hij doet beleven den scheur, die door de waereld
loopt, en die diepst is in z'n eigen kunstenaarsziel.
Uit dit alles volgt, dat in waarheid iedere wijsbegeerte
religie is en kunst, dat ons denken persoonlijk is, al is het
ook weer onpersoonlijk — het is er mee als met een toonzetting, deze is particulier, deze is van Beethoven, van Bach,
maar omdat deze mannen repraesentatieven zijn, vertolken
zij het algemeene, het menschelijke wezen. Zoo is het ook met
wijsgeerige stelsels : zij zijn kunst in begrip, zij zijn dus individueel en supraindividueel. Alles wat wij zijn en ondervonden
is er in saamgebracht : omdat ik dit heb ervaren of dat,
omdat ik dit las of wat anders, ziet m'n systeem er zoo uit
of zóó, en hoe meer ik een omvattend mensch ben, hoe meer
m'n werk voor m'n publiek beteekent.
Maar uit dit alles volgt nog iets : is de wijsgeer inderdaad
de religieuse natuur, die het Goddelijke niet enkel weet,
maar het ook wil, die zich bewust is de norm, van kracht
voor de dingen, en waaraan hij dus de dingen toetst, is hij
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zoo de boetgezant of ook de rêvolte, hij is verder artist, en
de artist bootst het volmaakte, en hij imiteert niet slechts,
noch transponeert, maar is ook manier, en dus zal hij scheppen
een gedicht van grootsche menschelijkheid, en dan zal hij
doen wat Plato deed, die z'n Politeia beeldde, en dit wil dan
zeggen : de philosooph, mits diep genoeg, is revolutionnair,
en hij is ook in zekeren zin de droomer, hij is de utopist. En
nu rest de vraag, of die houding van rêvolte in een wijsgeer
geduld kan worden, en of een wijsgeer niet wat nuttiger te
doen heeft dan zich te vermeien in gedroom.
Wat het eerste betreft : Is niet alles noodwendig, is niet
alles bepaald, en is het niet even ondoordacht te toornen
tegen menschen, als zich te irriteeren op wind en vuur en
regen ?
En hierop is dan dit ons antwoord : tegen wind en vuur
verzet men zich, men schut er zich voor, men tracht een
vlam te dooven, en omdat een ziel, omdat de ziel van een
cultuur haar eigen aard heeft, zal men, als zij verkeerd is
geworden en noodlottig, haar op eigenaardige manier te lijf
gaan, en men zal dit doen o. a. door middel van het woord.
In dit woord zal men onthullen het onzedelijke, het onredelijke van haar verwrongen stelsel. Als een arts, een zenuwarts, een patient behandelt, dan weet hij best : die man kan
niet anders zijn, en toch zal hij, in het belang van den zieke,
hem misschien met strengheid bejegenen, en hem de waarheid zeggen, omdat, zoo hoopt en vermoedt hij, alleen dus
gewekt kan worden z'n gevoel van schaamte, z'n latente
energie.
En daar de wijsgeer, zooals Aristoteles zegt van Anaxagoras,
een redelijk man is temidden van uitzinnigen 1), zoo zal het
gebeuren, dat hij, om die uitzinnigen te heelen, soms tegen
hen te keer gaat met een heftig stemgeluid.
Wat dan voorts betreft z'n utopisme, is het wonderlijk,
dat hij, die doorschouwt hoe het Onbewuste worstelt naar
een hooger menschelijk doel, nu ook dit doel verbeeldt, dat
hij laat zien, hoe het behoort te zijn in redelijke samenleving ?
1)

Met. I. 3.
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Omdat hij als philosooph ook religieus is, en bovendien
artist, kan hij dit niet laten, en het heeft z'n zeldzaam nut :
het houdt of den mensch van een opportunisme, dat wezenlijk onpraktisch is, en zich met minima alvast tevreden stelt;
hij leert hem: niet een simpel wetje, een bijzondere staatsbemoefing helpt u, als gij beoogt geluk en vrijheid, wat
wordt gevergd is een dieper geestelijk inzicht, is karakter,
is offer en is moed. Noch de Antirevolutionnairen en hun
Katholieke broeders, noch de Liberalisten, noch ook de
Regeeringssocialisten brengen u waar gij wilt komen, zij
geven toe, als een weekhartig vrouwtje aan de onmiddellijke
begeerte van haar zieke kind] e; gij moet zijn als de medicus,
die des noods met strengheid optreedt, en het kwaad bestrijdt
au fond, en die voor oogen heeft een absoluut herstel. Zoo
moet gij het verkeerde uitrukken bij z'n diepsten wortel, opdat
een hechter samenleving uit deze krankte worde.
En gelijk in de moderne therapie — Christian Scientists
en Prentice Mulford kunnen het u leeren — de suggestie
van het gezonde voor een belangrijk deel gezond maakt,
zoo is het ook hier : de utopie, d.i. het schoone beeld heeft
zin, het is een illustratie van dat wat hoort to zijn, en van wat
is, betrekkelijk, want er is geen man of geen vrouw, tenzij
hij is ontaard, of hij heeft het over recht en over liefde, en
hij is er vol van, de Christen, maar ook de Paganist. En het
is niet alleen een woord, dat hij ondoordacht gebruikt, er
is liefde in de waereld, en er is rechtsbetoon in wederkeerige
verbintenissen. Er is ook inzicht, al is het niet veel meer dan
schemerend inzicht, er zijn goede gevoelens, zuivere begrippelt, alleen zij zijn nog niet doordacht, zij zijn nog niet zoo
ontwikkeld, dat zij werden tot het bij uitstek heerschende.
En dit begrip, dit gevoel moet grooter worden, en het inzicht
ruimer, en het is de bedoeling van de utopie, dat zij de menschen
voor deze dingen vatbaar maakt. Of het baten zal? Of de
waereld, de realiteit, ooit wordt wat de utopie als het uitmuntendste u voorstelt ? Neen. De natuur is de verkeering
der Idee, en het historisch recht, en de historische staat, zij
zullen zijn en blijven het betrekkelijk onrecht, de verminkte
politieke orde. Dat zij in den booze ligt, die waereld, is een
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van ouds bekende waarheid, en wij zijn niet naief genoeg
om in de utopie iets anders te .ontdekken dan het schoone,
het wonderlijke beeld. Maar zooals een moeder, die haar kind
draagt, ontvankelijk is voor dat wat haar omringt, en het
zijn de dingen, die haar oogen zien, en die haar ooren hooren,
waardoor mede wordt bepaald het maaksel van haar vrucht,
zoo is er plastische invloed in onze sociale droomen. Zij
determineeren de geboorte van dat wat worden wil. En dan :
misschien is onze utopie niet eens een utopie. Kwaad zal
er blijven, en veelvuldig leed, maar het is denkbaar, dat dit
kwaad een ander is dan heerschzucht en dan gouddorst, en
dat dit leed dan niet meer voortkomt uit honger en gebrek,
dat de Macht, die aan elkander voegde elektronen, en atomen,
en moleculen straks, die cellen bouwde, en uit cellen organismen, die menschen reeds verbond met menschen, thans
bedoelt een andere, een maatschappelijk — volkomener eenheid, dat de Civitas Dei gewild wordt, door ons denken en
ons droomen, zeker, maar vooral door het eeuwig goddelijk
Zelf, door de conjunctuur der dingen, in z'n helderzienden
drang. En dan is dat, wat wij verbeelden, geen utopie maar
ideaal, en dit is er om gerealiseerd te worden, want de Idee
beoogt er door te heerschen in de menschelijke waereld. En
wij zijn te goed doordrongen van het historisch-materialisme
om te verwachten, dat dit ideaal vervuld wordt uit een
homilie; voor alle dingen is noodig de groei der maatschappij,
die het kapitalisme vernietigt, zooals hij deed het feodale
stelsel — maar wij weten ook, dat de geest telt : geeft niet
ieder toe, dat de anthropoide, die verstoken was van klauwen
en van vinnen, van hoornen en van scherpe tanden, de eerste
werd van alle levenden, doordat hij was voorzien van een
surplus aan geest ? Welnu,.al is de maatschappij, de conjunctuur ook nog zoo zeer veranderd, zoodat het Socialisme, het
Communisme noodwendig zijn geboden, dan kan de mensch
verzuimen het oogenblik te grijpen, en de Westersche beschaving kan in verwarring ondergaan. En dit gebeurt, als
ontbreekt de geest, met z'n inzicht en z'n sterken wil. Die
geest is, wat men moge zeggen in een waereld van vervlakking, de gift aan enkelen, en het zijn die enkelen, die zullen
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worden leiders, en wat die leiders moeten worden, wordt in
dit boek uiteengezet.
Het tegenwoordige, zoo zeggen de Regeeringssocialisten,
is voor het Communisme nog niet rijp — het is het, zoo
vullen wij dit oordeel aan, niet omdat de oekonomische
ontwikkeling nog niet voldoende het oude stelsel ondermijnd heeft en ontbonden, maar het is enkel nog niet
klaar tot stichting van een nieuwe orde, omdat er een
tekort is aan bezinning, aan methode, aan tucht en energie.
Omdat bovendien verloren ging, bij revisionnistische verstanden, het utopische, d. i. het ideaal, omdat men, als iets
onbereikbaars, het Communisme heeft vergeten. En dit,
ook na het wetenschappelijk werk van Marx en a., ja, in verband daarmee, opnieuw te ontwikkelen is paedagogisch
geboden, zal er van een proletarische beweging waarachtig
sprake zijn. En het is, op deze gronden, dat de philosooph,
die ook religieus is en als een kunstenaar vermag te concipieeren, het noodig vindt te schrijven over revolutionnaire
cultuur, d.i. over een beschaving in de toekomst, die thans
reeds moet geboren worden, en die anders is dan de nu
heerschende, en die in het teeken staat van echte Revolutie.

HET BEGRIP „REVOLUTIE"
Wie van Revolutie gewaagt, stelt haar allicht tegenover
Evolutie, en denkt dan bij het eerste begrip aan iets plotselungs, aan een uitbarsting, een sprang, die hoogst gevaarlijk
is, terwiji het tweede begrip herinnert aan geleidelijkheid en
aan een langzaam tempo.
Philosophisch gevormden zijn er intusschen van doordrongen, dat het hier wel eender zal zijn als elders: het verstand
disjungeert, wil alles op een kaart zetten, zal volhouden dat
het Monisme het rechte is, dat de waereld als een eenheid
gedacht moet worden, en het vele is maar schijn, (Brahmanen,
Spinoza), of dat het rechte is het Dualisme (Cartesius) of
misschien het Pluralisme, zooals de Atomisten willen (Demokritos, Leukippos). Het verstand is idealistisch en zegt met
Verworn : „Alle Wissenschaft ist in letzter Instanz Psychologie", daarmee bedoelend, dat niets werkelijk heeft to heeten,
dan de subjectieve bewustzijnsinhoud, of het beweert,
realistisch : er is een waereld onafhankelijk van den geest,
de geest is niets dan een product van chemische processen,
die plaats vinden in zenuwen en hersenen. Het verstand
alweer is determinist of indeterminist, de wil is eeuwiglijk
bepaald, Of er is absolute willekeur, en: de kunst is er ter wille
van zich zelve of zij heeft haar hoogere bedoeling. Dus kunnen
wij voortgaan, want het is alom het eendere : scheiden, uit
elkaar houden, is het werk van het verstand.
Wie zou deze attitude willen, kunnen missen? Een vogel
is geen zoogdier, de zon is geen maan, een rechtsvrede is
niet hetzelfde als wat bedoeld wordt door Entente of Geassocieerden, die zinnen op verwerving van gebieden en op
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goud en macht. Het is voortreffelijk, dat wij het verstand
in eere houden, men komt er zelfs ver mee in de burgerlijke
waereld.
Maar de philosophisch ontwikkelde bedenkt toch óók,
dat er grenzen zijn die scheiden, doch die evenzeer verbinden, dat zoogdier en vogel het biologische in verschillenden
vorm, dat zon en maan sterren zijn in deze en in gene phase
van ontwikkeling, dat de rechtsvrede, onder het kapitalisme,
een goedig woord is voor een nieuw volkerenevenwicht, dat
rust op dwang en macht, en dat, volgens de bedoeling van
Clemenceau en Lloyd George, in de aan anderen opgedrongen
internationale ordeningen en verhoudingen der toekomst
het recht . . . van den sterkste ongegeneerd doen gelden, en
dus het Anglo-Amerikaansch imperialisme een wij der machtssfeer opent. En wat hier zichtbaar wordt : tegenstellingen,
die au fond geen tegenstellingen, maar het idente heeten
moeten in onderscheiden vorm, het verraadt zich ook, als
men nadenkt over revolutie en over evolutie : zij zijn ongescheiden onderscheiden, zou Professor Bolland zeggen, in
het een is mee het ander, al is verschillend het accent. Bij
revolutie is de verandering snel, onverwacht, misschien zelfs
gewelddadig, bij evolutie is zij langzaam, geleidelijk, een proces,
dat in een rustig tempo zich voltrekt. Maar nu mag men niet
vergeten, dat, volgens nieuwe en nog niet weerlegde theorieen,
de ontwikkeling sprongsgewijs gebeurt, dat er iets komt A.
l'improviste, en wie, met Neptunisten, volhoudt, dat de
aardlaag door den neerslag uit den dampkring, door invloed
van rivieren in verloop van eeuwen is gevormd, die gent
toch óók ruimte aan het Plutonische, aan het vuur, dat
Krakatau plotseling doet zinken in den afgrond, en in den
geleidelij ken groei van kiemen of van zaden barst toch ook
weer de vrucht eensklaps uit Naar windselen los. En er is
geen revolutie, of zij is voorbereid: de Fransche omwenteling
is uitkomst van een historisch verloop, dat den derden
stand verhief en den klerus en den adel neersloeg ; de gebeurtenissen sinds '89, de moord op Lodewijk XVI, de bestorming der Bastille, zij zijn eruptien, waarin zich openbaart
een verschuiving, die al sedert eeuwen onophoudelijk bezig
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was. Kortom, geen revolutie zonder evolutie ; en geen geleidelijke verandering zonder plotselinge krisis, waarin het
nieuwe zich uit de oude windselen scheurt. Zoo zal de verhitte vloeistof zich bij een bepaalden warmtegraad schijnbaar
op eens verkeeren in een damp, een gas, en toch is dit opeens
slechts schijn, want de mutatie is het onmiddellijk gevolg
van langdurige veranderingen.
Bleken dus de beide contrasteerende begrippen evolutie,
revolutie toch ook al weer verbonderi in hun wortel, zij blijven
niettemin elkanders tegendeelen, en een gestadige ontwikkeling is afkeerig van revoke, en rebellie sluit uit een rustige
ontwikkeling. De vraag is nu, hoe zij zich dan verhouden
tot elkander, waarom het eene, dat in beiden uitkomt, waarom het worden, dat de idee der waereld is, zich beurtelings
van hen bedient? Of ook: hoe kunnen we het feit verkiaren,
dat er perioden zijn van evolutie en van revolutie ? En dan
is het antwoord : dit worden, die idee is de norm, het ordenende, en nu ligt het voor de hand, dat er iets moet zijn,
dat wacht op ordening, dat er dus wanorde is, betrekkelijke
wanorde, deze is in iedere ontwikkeling voorondersteld.
Welnu, dus gebeurt het ook, dat die wanorde zich bij tijd
en wijle openbaart, dat zij zich vermomt als orde, en dit is
zij dan ook, in relatieven zin. Maar zij is het, absoluut gesproken, niet, en haar verkeerde actie werkt reactie, en er ontstaat een krisis, een innerlijke zelfverdeeling in het tot nu
toe schijnbaar rustige subject, en zoo begrijpen we de kataklysmen, waarvan de geologen spreken, en de vulkanische
eruptien, en de mutatieperioden bij planten en bij dieren, en
de historische momenten, waarin volkeren en culturen ondergaan. Denk nu aan de burgerlijke samenleving, zij heeft
zich, al kwam opstand voor en oorlog, betrekkelijk geleidelijk ontwikkeld. , het feodalisme werd door de absolute
monarchieen, en deze werden door de parlementaire stelsels
afgelost. Oekonomisch gesproken verving de manufactuur
het handwerk, en op de manufactuur volgden de grootindustrie, het trust- en het kartellenwezen, de combinatie,
de namelooze vennootschap. De oude politiek, de vroegere
oekonomische orde van de Middeneeuwsche waereld was in
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de war geraakt, en een andere stelde zich, maar zij moest,
zou zij haar doel bereiken, den relatiev en chaos overwinnen.
Gelukte dit haar niet altijd (een talentvolle vrouw 1) heeft
ons laten zien met Welke schokken dit verloop gepaard ging),
over het algemeen was evolutie het teeken, waarin de gang
der menschelijke historie stond; toch herinnerden die stooten
en beroeringen aan het andere, dat mede machtig was, dat
immers moment was in de orde zelf : de relatieve chaos.
En nu komt er een oogenblik, dat die chaos zich stelt als
absoluut, waarin de orde zich verkeert tot wanorde, en wij
waren er getuigen van, toed de Waereldoorlog uitbrak, en
alle orde als met voeten trad. Niet alleen, dat het volkerenrecht geschonden werd, en de rust van geestelijke menschen,
die geleefd hadden uit humanitaire of Christelijke gevoelens,
maar ook bleek op den duur al meer en meer, dat de
interne politiek alles te schande maakte, wat zij eens had
toegezegd : van burgerlijke vrijheden nergens sprake meer,
de man werd opgelicht van akker, uit werkplaats of uit
winkel om te dienen, en wie z'n stem verhief tegen den
gruwel werd uitgewezen uit het bezet gebied, of in een tuchthuis opgesloten met boeven en met marodeurs, en de pers
was afhankelijk van een militaire camarilla met haar enghartige censuur, terwij1 het parlement niet telde, want de
minister is, in oorlogstijd, de god der oude mythe, die geen
rekenschap wit geven van z'n daden. Erger nog was de oekonomische verwarring : aan alles gebrek, honger, epidemie
als gevolg, en voeg daarbij de uitputting en de degeneratie
van het ras, lijfelijk en zedelijk, en denk aan de verrijking
van enkelen, door ongehoorde winsten, waar de massa
omkomt door harden, bitteren nood. Kortom, de chaos
is er, de wanorde, de volstrekt-verkeerde actie, en zij lokt
uit reactie, en dit is de revolte, de opstandigheid der menigte,
die, als in Rusland, als in Duitschland, zich verzetten tegen
de verschrikkelijke „orde". leder we denkend mensch
begrijpt die revolutie als noodzakelijk, en hij juicht haar toe
1) Henriette Roland Holst-van der Schalk. De Revolutionaire
Massaactie.
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ook, omdat zich in haar openbaart de „Naturheilkraft",
de krisis, die het verbroken evenwicht herstellen, die, onder
koorts en stuipen, het zieke lijf genezen wil.
Maar dan is, v6Or alle dingen, noodig, dat de geest, die het
proces bekort en in goede richting stuwt, meedoet, en wat
die geest heeft te volbrengen is allereerst te bedenken, zal
het komen tot een doelmatige en goede revolutie.

MAKERS DER REVOLUTIE
De werkelijkheid is dialektisch, d. w. z. een begrip verkeert
zich tot z'n tegendeel : leven wordt dood, dag nacht, jeugd
manbaarheid, manbaarheid zaait uit de nieuwe toekomstkiemen. Er is geen licht zonder donker en geen donker of
het vooronderstelt weer licht. Voor de kategorieen, die in
het vorig hoofdstuk door ons behandeld zijn, wil dit
zeggen, dat het geleidelijk gaan der dingen zich soms verkeert tot revolutie, en dat die revolutie dus in het vroegere
was aangelegd.
Z66, dat is : goed beschouwd, zijn de ordebrekers, de wanordelijken, allereerst zij, die tot voor kort de macht in handen
hadden. En sinds de ridderschap, en dan de absolute vorst,
onttroond is, ligt het wel en wee der waereld in de willekeur
der bourgeoisie.
Men kan bier tegen aanvoeren, dat ook die bourgeoisie
is bepaald, dat zij is wat zij moet zijn, dat haar soeverein
vermogen uitkomst is van lange evolutie. En dat dus niet
aan haar valt toe to rekenen, wat zij immers moet volbrengen.
Maar dan bedenkt men niet, hoe zij dit moet : zij is het
orgaan, waarvan het Absolute, de Idee, zich sinds eeuwen
heeft bediend, terwijl zij wrocht en stichtte; het is haar functie,
niet die van den adel, van den klerus, van den vierden stand,
die schier alles heeft gesteld en heeft gestuurd, wat wij in de
maatschappij en in de politiek rondom ons zien. En zooals
een gedegenereerd lichaamslid, zeggen wij : een tand, niet
dus is ontaard dan in betrekking tot het totale organisme,
en wij toch dien tand „schuld" geven, en hem, zoo noodig,
laten uittrekken, zoo is het met de bourgeoisie eveneens :
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hier is een slecht fungeerend organon, en daarom wordt
haar toegerekend de misêre van de tegenwoordige gemeenschap. De eigenlijke scheppers van de Revolutie, de werkelijk-schuldigen, zijn, in den gang der huidige geschiedenis,
de „ordelijke" burgers, zij hebben het wonderlijke lichaam
van samenleving en cultuur verminkt en ziek gemaakt, en
zij hebben het, doordat zij enkel dachten om zich zelve,
om hun belang en winst. Want dit is het pathologische, dat
een lid zich onttrekt aan den samenhang, waarin het leeft
met andere leden, dat het de harmonie verscheurt, dat het,
in z'n onbewustheid, het organisch Zelf vergeet, dat het toch
eigenlijk moet dienen. En dan vertoont zich wanorde,
atrophie, hypertrophie : de „uitdeelende gerechtigheid",
waarvan de wijsgeer sprak, en die zoo klaar aanschouwd
wordt in het gezonde organisme, heeft hier haar macht verloren, er is chaos, verwarring, en het zieke lichaamslid is er de
oorzaak van. Dus is de bourgeoisie oorzaak van het sociale
euvel, dat als een krisis losbarst in het geweldig gebeuren
der vervlogen jaren en in het heden woedt, en zij is bijzonderlijk oorzaak, omdat haar de macht was toevertrouwd, omdat
zij genoot die macht : zij had den invloed, het geld, de eer,
de zeggenschap, en zij heeft haar plicht verwaarloosd in
ongemeene mate. Men kan zeggen, dat wij alien schuld hebben
aan de instorting, die ooze waereld ruineert, en dit is betrekkelijk juist, maar gelijk zich in de bourgeoisie, de heerschende,
de actie van het sociale organisme concentreert, zoo vereenigt
zich ; n haar de schuld, zij is de ziektefocus, en dus moet zij
warden weggesneden en worden uitgeworpen.
De makers der Revolutie, dat zijn de „ordelijke" burgers.
Zij zijn het door hun wezen, hun kapitalistischen wil, die
mondt in imperialisme; wat scheen welgevoegde samenhang,
dat was het niet, de kosmos was chaos, de functie van het

organon beoogde niet het sociale lichaam, het diende slechts
zich zelf. Elk zocht zich zelf, en dit egoisme van de individuen werd ten slotte klasse-egoisme, groepsegoisme, en
men merkt het op aan de combinatie der heerschenden in
trust en vennootschap, aan de nieuwe, nationale vormen,
die het oude stelsel sinds de laatste jaren kreeg : nu consoliRevolutionnaire Cultuur
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deert zich de macht der bezittenden, nu treedt op een AngloAmerikaansche waerelddistributie, die ten goede komt aan
minderheden, en het organon werkt niet in dienst van de
gemeenschap, het heeft z'n eigen willen, en het potentieert
de ziekte, waaraan het sociale lichaam lijdt en lijden zal. En
die ziekte is de wezenlijke Revolutie. Revolutie, wanorde,
die zich plotseling vertoont in de moderne krisis van den
grooten oorlog, zij is eruptie uit de slepende verwarring,
die heerschte sedert eeuwen. Schuld aan de misere, waardoor
geteisterd wordt de massa, heeft dus de bourgeoisie, haar
stelsel : revolutiemaker is de kruidenier, de rentetrekker,
de militair, de advocaat. Schuld heeft het aardige mevrouwtje,
dat gij met haar kindje tegenkomt in het plantsoen, schuld
de dominee, die stichtelijk oreert, en de in het zwart gedoste
timmerman, die rinken doet het kerkezakje. Wie in oproer
brengt de waereld, dat is de deftige, gegoede weduwe, en zij
is philanthropisch, en zij trekt haar rente uit Russisch staatspapier. De furie der revolte waart op beurs en in kantoor,
en zij is thuis bij Colijn, en zij logeert bij Clemenceau, en zij
dineert met Taft en Wilson. Als een bruid en bruigom, die
fatsoendelijk trouwen, en die, trots de mania der lief de, óók
bezonnen denken om waereldsch geld en goed, als zij knielen
op een bidbank, en de eerwaarde zegent hen, en de moeders
snikken en de vaders kuchen van ontroering, dan is als derde
achter hen de Revolutie, en als ik was een allegoricus, dan
zou ik ze bootsen met een coiffure van levende serpenten,
en een fakkel, en een rosse tunica om het uitgeteerde lijf.
Maar ik ben geen Virgilius, laat staan een Shakespeare, en
toch is het me, of de Rebellie gestrekt ligt op de trappen van
een koninklijken troon, en zij loert naar den vorst, die orakelt
van landelij ken voorspoed, van waarschijnlijke tributen, en
ook is ze gedost in zijde, en ze trekt uit in een coupêtje,
en ze dineert ten hove, en ze houdt van een zendingsfeest,
en ze zit in de redactie van verdienstelijke couranten, en
omdat ze goed kan praten, praat ze alle dingen goed. Wat
orde heet in burgerlijke kringen, dat is au fond wanorde, en de
poezie, die ons even raakte met haar wonderlijke charmer
zij vlucht weg als een witte merel, en dan duurt het proza,
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en het proza verzinlijkt het begrip, en dit is het begrip dat
de gansche maatschappij gegrond is op leugen en op zelfzucht, en zij zijn het kapitalisme, en het imperialisme, dat
zoekt naar land- en machtgewin. Gij zijt vertrouwd geraakt,
in, de natuur, met de idee van organisme, en gij gelooft dit
weer te vinden in menschelijke samenleving, tot het u duidelijk wordt, dat het hier volstrekt ontbreekt, dat hier is een
strijd van allen tegen allen, en in dien strijd weren zich de
bruidegom, de bruid, de pastoor die de hostie heft, de gevoileerde non, de professor in oekonomie, de geridderde gezant,
de makelaar in koffie of in schoenen. En de waereld, dat
schouwtooneel, herinnert aan een opera, als acteurs en figuranten door elkander loopen, en er is oproer als in de „Muette
de Portici", alleen dit dramatisch oproer is onschuldig, alles
wordt in toom gehouden door het plan van den verbeelder,
alles wordt gedragen door de orde der muziek. Maar het
gaat anders in de vulgaire werkelijkheid ; hier raakt een kind
onder den voet, en ginds wordt een arbeider verpletterd
door een stoomwals ; daar is een gedrochtelijke vrouw, die
bedelt voor haar kwijnend zoontje, en de gouden koets van de
majesteit rolt langs poorten en sloppen, die verlucht zijn
met oranje, maar daarbinnen zijn hongerenden, en de besmetting ruikt ge, en intusschen banketteert men in „De
Oude Doelen" en feest in „Trianon." Interessant, bijzonder
interessant voor den lorgneerende, die een plaats heeit in
de loge, vooral als de krisis komt, en de oorlog, en millioenen
liggen op het slagveld, en kathedralen vallen, en nog meer
millioenen sterven aan tabes of aan spaansche ziekte, en, kijk,
het komische dat u er gul wordt op toe gegeven : best] es
voor een slagerswinkel, en zij wachten uren in den wind en
in de koude, en dan wordt hun aangezegd, dat er niets valt
uit te deelen, dat het bericht van gisteren een distributieblunder was.
Middeneeuwsche mystici, zij zochten, op het spoor van
Plato, de beslotenheid der ziel, die keerde tot zich zelve; het
bont gebeur der dingen ontvluchtten zij ons wordt het
makkelijk, als wij in duister zitten, omdat geen gaslamp
brandt, en er is geen cable electrique, en er zijn geen kaarsen,
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en de petroleum verblijft halsstarrig in Canada en Bakoe.
En het ascetische, dat de kluizenaar al worstelende erlangde
als een charisma Gods, het wordt ons thuis gestuurd in de
nuchtere gedaante van een vetbon en verwante paperassen,
en intusschen kunnen wij verblijd zijn met de blijden, en met
de kinderen zingen : De boom die wordt hoe langer hoe
dikker, en de boom is dan de vaderlandsche rijkdom, die
in den oorlog den rijksten zegen wierf.
Dit noemen zij orde. Maar een dieper schouwende spreekt
van revolutie; revolutie immers is de chaos, die zich plotseling
doet gelden, en de chaos is er, en neemt toe van dag tot dag.
Want na dezen oorlog nieuwe oorlog, en verbijstering en
honger — dit toch is „des Pudels kern", dit is de kapitalistische heerlijkheid.

HET ANTWOORD
Op dit alles reageert het uitgeputte yolk. En het is die
reactie, die men van burgerlijk standpunt, doorgaans Revolutie noemt, daarbij denkend aan kwaadwilligheid en wanorde en hurry. Uit het voorafgaande is echter voldoende
gebleken, dat de schuld niet alleen is aan de massa, maar
ook aan hen die zich, bescheiden, achten de aristokratie,
als is het ook een aristokratie, die gort en pruimen weegt.
Intusschen, de rêvolte, die de kapitalistische, gewettigde
verwarring op haar manier beantwoordt, is óók een chaos,
en zij blijkt het als men let op de middelen, waarvan zij zich
bedient. Is nog onschuldig de betooging, de barricade lokt uit
den burgeroorlog, en de staking ontwricht het oekonomisch
leven, en de dienstweigering is een anarchistische houding,
en wie haar in praktijk brengt zondigt tegen overheid en wet.
Er is ook een reageeren op de verdrukking van de meerderheden, door den kleinen kring der oekonomisch-machtigen, door middel van de stembus, maar deze methode is
niet revolutionnair in den gebruikelijken zin, zij is het enkel
in den wijderen : dat zij de hurry grooter maakt. En zij zal
elders in dit geschrift beoordeeld worden.
Maar ook de rebellie, die vecht in steeg en slop, en de
staking, die het oekonomisch leven verlamt, en de dienstweigering met haar ontbinden van een wil, die den algemeenen wil vijandig is, zij scheppen of bestendigen den chaos,
en zij zijn vOOr alle dingen sloopend.
En het eendere geldt van het antwoord, dat het intellect
op den bestaanden gruwel Beef t. Ik denk aan kunstenaars
als Nietzsche, wiens aikeer van de bourgeoisie en haar cul-
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tour hem invoegt in de rijen der revolutionnairen. Z'n „Umwertung" is, om te beginnen, een negatie, „wie man mit
dem Hammer philosophirt" zal hij ons voordoen, en hij is de
beeldstormer, die oude „GrOtzen" vallen doet. In mindere
mate geldt dit dan van Henrik Ibsen, in mindere mate,
omdat hij niet zoo groot is als mensch ; wat hij geeft in z'n
oeuvre, dat is het „ peen" op verhoudingen, die onzuiver
zijn en averrechtsch, maar hij is allerminst een leidsman,
die ons toont een betere richting. Hij kan het niet, want hij is
zelf niet of : hier zijn menschen, die, als vroeger te onzent
Multatuli, en vOOr de groote Fransche revolutie Diderot en
Voltaire, vervuld zijn met een sterk ontwikkeld rechtsgevoel, en die de leugen van het hen omringende beseffen, maar
zij zijn geen bouwers, zij zijn sloopers, en zij vermeerderen
de verwarring, zooals de Enjolras der barricade, of de samenzweerders met hun geheime clubs.
Maar zooals het is met een ziektetoestand, waaruit verhooging van lichaamstemperatuur noodzakelijk volgt, en
die koorts is ervan een onbedrieglijk teeken, en toch is die
koorts een nuttige reactie, en zij wil zeggen een krisis, waardoor het organisme zich misschien herstelt, zoo is het ook
met de revolutie in haar onderscheiden vormen, zoo is het met
het oproer, dat de Bastilles neerhaalt, en met de „Umwertung" van een Multatuli, een Ibsen en een Nietzsche.
Hier is dan het verschil tusschen de officieele en officieuse
wanorde, die een van God verlaten stelsel schept, en de
rebellie der Bolsjewiki, of van Byron, of van Voltaire :
„Ecrasez l'infame". Want het chaotische dat deze menschen
ontbinden in de waereld, het is cultuurbedoelend. Wat zij
willen is een zuiverder, een edeler werkelijkheid, en „der
Geist, der stets verneint" is ook hier de dienaar Gods, en zoo
geschiedt het, dat hun Revolutie straks gerechtvaardigd,
straks geroemd wordt door hen, die de nieuwe orde vestigden : zoo is de Calvinist van nu trotsch op Cromwell, en de
Liberaal verdedigt Rousseau en Diderot, en de Katholiek
is in Holland, een vereerder van het Oranjehuis, welks
Zwijger, uit het oogpunt van recht en wet en orde, een aartsrebel moet heeten.
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Ook hier de dialektiek, ook hier het begrip, dat zich op
den duur verkeert. „Was die Welt bewegt, dat ist der Widerspruch", zoo heeft een groot denker de universeele waarheid
uitgedrukt, en een bijzonder geval van de absolute wet is
het feit der Revolutie. Zooals orde wanorde voortbrengt,
zoo sticht de chaos orde, maar zij doet het enkel voorzoover
zij cultuurbedoelend is. Het antwoord op de heerschende
verwarring is de sociale, is de geestelijke omwenteling, en
zij draagt de kiemen tot hoogere ontwikkeling.

PRO LETARIU EN INTELLECTUEEL
Zij, die reageeren op de kapitalistische wanorde, omdat zij
haar het meest onmiddellijk voelen, het zijn, om to beginnen,
de proletariers. Deze vormen een bonte massa, en het hangt
of van de oekonomische verhoudingen in een streek en in
een tijd, of die massa voornamelijk zal bestaan uit arbeiders,
dan wet of zij mee wordt gerecruteerd uit boeren en verarmde
middenstanders. Hier, in dit boek, gebruiken wij het woord
proletariaat in den ruimsten zin, en wij denken er bij aan de
„vemederden en beleedigden", die door de concurrentie,
die door de „orde" vertrapt zijn, en sociaal vermoord.
Nu is de bedoeling van ons beweren niet, dat deze massa
voortdurend leeft in handelend verzet, niets is minder
juist, want de ervaring toont ons, hoe het rustig is in Engeland
en Frankrijk, in Belgie en Holland. Eerst onder hoogen druk
komt het tot massale stakingen; eerst een gruwelijke revolutie, als wordt ontbonden door de Romanovs en de Hohenzollerns, de Scheidemanns en Ludendorff s, en de waereld
tot een hel verkeert, eerst zij maakt mobiel de duizenden
en honderdduizenden, en dit is het oproer, dat de bourgeoisie
ontzet, en zij richt op een burgerwacht, en zij is, zoolang het
duurt, bereid tot maatschappelijke hervormingen. Tenzij
zij zelf haar invloed kwijt wordt, zooals in Rusland, en het
proletariaat een nieuwe orde zoekt.
Maar het komt niet licht zoo ver ; wie thuis is onder de
verdrukten en hun woorden hoort, weet hoe het in hun harten
gist en woelt en smeult, maar het blijft bij den eenling, en
er is geen samenhang, die hun wil tot oproer verhonderdduizendvoudigt. Oorzaak is allereerst de oekonomische druk,
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die nog niet sterk genoeg is om op te zweepen tot directe daad,
en die anderzijds te hevig aanpakt, dan dat zich kon ontwikkelen een inzicht in natuur en in historie, waarmee
gewapend, men onderlinge binding zoeken en een nieuwe
orde scheppen zou. Want met den oekonomischen toestand
is vervlochten de zedelijke ellende : denk aan de prostitutie
in kazernewoningen, aan het alcoholisme, aan de slordigheid,
de vuilheid ; wie leven moet, van dag tot dag, van uur tot
uur, mist het verziende, dat zich uitbeurt boven het onmiddellijk belang; er is geen sprake van vereeniging met anderen,
die even ongelukkig zijn, en er is geen wil tot opvoeding,
waar het van kinderen en . . . ongedierte wemelt. Wat
gemist wordt is bewustheid, onkunde is doorgaans een en al,
en verstompt zij, dit doet alweer niet minder het walgingwekkend-leelijke, zooals het is gebootst door burgerlijke
kunstenaars, door Naturalisten in hun gedurfde composities.
In het milieu van een kind, dat opgroeit in de buurt van
„L'Assommoir", is geen plaats voor den wil, die wezenlijk
zich zelf verlost, hoogstens voor een crimineele schennis
van de burgerlijke „orde" in den trant van diefstal, en moord,
en brute gewelddadigheid.
Intusschen heeft op enkelen dezer menschen nog de
oude godsdienst vat, en hij treedt op in kerkelijke, in
klerikale vormen. Zij, die hem verkondigen en steunen,
zijn vaak heerschzuchtigen en egoisten, priesternaturen,
wien het is te doen om machtsbetoon en winst, en het
Katholicisme, dat de gruwelijke verkeering is van het
allerbeste : het Christelijk zieleleven, en z'n zuiverste verlangens, het heeft z'n webbe, die steden en dorpen, die
hoeven en die hutten haar schrandere makelij omspint.
En het is niet anders met het Protestantisme : wil het niet
wat zeggen, dat er geen kom van bebouwing in de wijde
waereld wordt gevonden, of er zijn ambtshalve menschen
werkzaam, die prediken berusting aan de verachte millioenen ? Natuurlijk heeft die officieele godsdienst ook z'n
goeds : onder hen, die hem verkondigen, zijn voortreffelijke
menschen, nobele harten, die uit lief de leven, die troost
brengen aan de armen en verdrukten, wier offerzin geen
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grenzen kent; er zijn pastorieen waarin harten kloppen vol
zuiverheid en teederheid. Hier een idealisme, dat oprecht
is bedoeld, maar het is abstract, het is onwerkelijk, het durft
niet aan de worsteling met het perfide stelsel, dat dooddrukt
den zwakke, en het kan dit niet durven, want het is onbewust van de samenhangen, die den gruwel onvermijdelijk
gebieden. En dit is wel bijzonder tragisch : dat men wil het
voortreffelijkste en dat men het niet of nauw volbrengt. Ja,
dat men volbrengt het tegendeel, dat men begunstigt de
wanorde, die brutaal zich stelt als orde. In elk geval : op een
deel der berooiden heeft het kerkelijk Christendom nog vat.
En oorzaak daarvan is de geringe ontwikkeling, de absolute
onkunde aangaande natuur en geschiedenis, bij de verdrukten en onterfden. Want wat men noemt „het Evangelie",
het is verbonden met een waereldbeschouwing, een metaphysika, die ten halve mythe is, maar het is een mythe, die
antwoordt op mogelijke vragen : wat is het begin der dingen ?
wat is het doel ? wat is het leven, de dood, de zonde en de
plicht ? En de niet geschoolde is tevreden, als de priester
hem inlicht op de bekende wijze, of als dit doet het Boek,
temeer als zij beiden zich .omhullen met plechtigheid en met
gezag, als wordt herinnerd aan onze menschelijke onwetendheid en de hooge gangen Gods, als werkt de traditie, die
zekere termen, zekere woorden associeert, in het bewustzijn, met eerbied en ontroering. In het simpele hart vindt
kritiek niet of nauwlijks ruimte, en, al is zij er, zij wijkt terug
voor het taboe, dat voor de dingen der religie geldt. Ten
slotte heeft dit alles z'n oekonomische gronden : de ziel
vreest, vreest, zoo goed als de wilde in het oorspronkelijk
woud, zij kent haar waereld niet, en in die waereld heerschen nog onverstane machten. Wat wij noemen de conjunctuur, de krisis, het toevallige, dat eigen is aan de kapitalistische voortbrenging, het imponeert een stemming van
afhankelijkheid en angst; het lot is vol van willekeur, en
onnaspeurlijk zijn de doelen en de daden Gods. En daarbij
komt dan, dat de nobelen, die in onrecht en misere leven,
snakken naar wat anders : er moet toch licht zijn in het ontzettend duister, er moet een rhythme wonen in de siddering
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des Als, en het meeste is de Lief de, en dit is het einde niet,
dit sterven in zorgen en ontberen, er is een ruste over voor
het van God verkoren yolk, en de kerk leert dit, en de ziel
luistert, en het koraal der verlosten zwelt door haar arme
wezen heen. En zij geniet, zij geniet van de verzekering „dat
het Lam voor ons is geslacht", dat er is een Paradiso, waar,
uit de marteling der ondermaansche waereld, de hier verworpenen komen, en in de glanslooze sfeer van bestjeshuis
en hofj e, van plaggenhut en woonschip, is het licht der
Eeuwigheid, purpert, goudelt een moment het Ideaal, al
is het door de dampen van leugen en van zelfbedrog.
Natuurlijk is het allereerst de your, die deze dingen voelt,
die, nog minder kritisch dan de verstandelijke man, bekoord
wordt door de charme van beelden en van teksten, en ook :
zij ziet bovenal de waereld als het onbekende, het ononthuld
mysterie, en zij is bang voor het leven, en in haar nauw
bestaantje is haar „wachten op den Heer". En dit is uitmuntend, en dit is de philosophie van de besten, dit is
Spinoza's Ethika en Hegel's bezinning, maar in haar arm
vrouwenbrein is het verminkt en verwrongen, dit religieus
begrip, en het is vermengd met bijgeloof, of het is een opium,
dat verdoft het denken en moordt de energie. Of — en
dit komt ook voor — het is een phrase ; de godsdienst heeft
geen andere strekking dan, door geklink van onbegrepen
termen, of te houden van het allernoodigste : de onthulling
van het Zelf, en van de waereld, waartoe dit Zelf behoort.
Van den man verwacht men dan misschien iets meer, iets
beters, en men denkt het samen met de dagelijksche pers,
maar zij is niet beter, en zij is niet meer, zij is de telkens
keerende suggestie van een staatkundige partij, zij verwringt
de gebeurtenissen in hun beteekenis en samenhang, zij is
kapitalistisch, ook als zij wordt geredigeerd door burgerlijke
socialisten. En wat er gedaan wordt voor de opvoeding der
massa, is of niets, of averrechtsch : hooger onderwijs buiten
de universiteiten is alvast zonder zin, want wie wat te hooren
kreeg aangaande radium, of Sumatra, of Patriotten en Oranjeklanten, is niet geschoold, is niet gevormd : wat ontbreekt
is de methodiek, de werkelijke ontwikkeling ; het is van
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meer belang dat een mensch begrippen leert verstaan als :
eenheid der waereld, ontwikkeling enz. dan dat hij thuiskomt in allerlei details, dan dat het akademisme getransponeerd wordt in de ziel des yolks. Hier is een goed bedoeld
streven, dat echter alweer afhoudt van het allernoodigste :
het wezenlijk inzicht, de doorschouwing van de waarheid
en het ware.
Tot het denken van dus gesitueerde proletariers komt dan,
als de oekonomische omstandigheden daaraan gunstig zijn,
de propaganda der Sociaal-Demokraten in haar vervlakten,
revisionnistischen vorm. Wat men hier vindt is, theoretisch
gesproken, een onherkenbaar geworden Marxisme ; voor
een „immanente kritiek" n.l. vermocht de leer des meesters
op den duur geen stand to houden, aldus spraken de „Genossen" of de „Partijgenooten" met burgerlijke recensenten
mee. Historisch-materialistisch gezien, wil dit dan echter
zeggen, dat zich heeft ontwikkeld een gezeten proletariaat,
en het beschikt over fondsen in coOperatieve en andere
vereenigingen, en het heeft invloed op den gang der politiek,
want het is genesteld in verschillende besturen van rijk en
van gemeente en provincie. Het heeft belangen, die het
verliezen kan, en het is er wel van overtuigd, dat het niet
verliest, maar wint, als het opportunistisch wordt, als het
zich aanpast aan burgerlijke mogelijkheden, als het optrekt
met Liberalen enz., als het eens voor goed verloochent z'n
oorspronkelijke beginselen. In z'n wetenschappelij ke formuleeringen, voor zoover het daartoe tijd en lust heeft temidden
van z'n praktische bemoefingen, zal het zich dan beroepen
op een verouderden vorm der evolutieleer, die, met Darwin
e.a. alles verwacht van de geleidelijkheid, en men zal ook hier
accoord gaan met de bourgeoisie, want het zijn dezelfde
bespiegelingen die men aantreft bij oekonomen en bij sociologen van burgerlijken huize, en dit, terwijl de onderzoekingen van K011iker, de Vries, Gauthier en Standfusz ons toch
de overtuiging gaven, dat er in den gang der biologische
ontwikkeling ook sprake is van revolutie, van plotselingen
strong. En dan, wat niet minder gewichtig is, het materialisme van den derden stand, dat, zooals ik elders heb aange-
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toond, hoort bij zijn techniek, z'n zaken doen, kortom z'n
productievorm, het leeft voort in de hoof den der would-besocialisten, en dat, wat uitmuntend is als een beginsel tot
geschiedkundig onderzoek, het wordt geforceerd tot een
beschouwing van waereld en van leven, tot een omvattende
wijsbegeerte, een absolute metaphysika. Natuurlijk volgt
hieruit, dat er, in dit verband van gedachten en gevoelens,
geen ruimte is voor godsdienst, al mag niet ontkend worden,
dat er Sociaal-Demokraten zijn, en zijn geweest, die, als
Dietzgen, anders dachten, en dat er ook „partijgenooten"
waren, die het Materialisme ruilden voor een Nieuw-Kantianisme, dat plaats liet aan de eischen van het religieus gemoed.
Maar de veel-verkondigde stelling, als zou godsdienst een
private zaak zijn, een particuliere attitude, die men hebben
kan of niet, zegt ons genoeg : dat in doordachte wetenschap
het philosophisch idealisme ligt, en dat dit óók is religie,
dat het kennen der goddelijke Idee zich uitteraard verkeert
tot willen, het wordt him/ niet beseft, en dit is de ignorantie
der revisionnistische, klein-burgerlijke socialisten, en dit
is het, wat hen maakt tot opportunisten, die niet en nooit
gevoelen het oude ideaal van een herborene gemeenschap
als een absoluut gebod. Dit ideaal, waarvan de utopisten
droomden, en dat men vindt in prophetieen van Jesaja en
in oud-christelijke verwachtingen, en in het Volu-spa, en
waar al niet, men geneert er zich voor bij burgerlijke socialisten, zij noemen u een warhoofd, als gij het hebt over dingen, die een Morris bezig hielden of een Bellamy — hun
actie gaat op in het onmiddellijke, in het praktisch-mogelijke,
dat hun kiezers zoet houdt, want zij hebben te verliezen een
zetel, de deputes, en zij houden een zetel, als zij er door
halen, in de parlementen, een onbeduidend wetje, dat met
geen socialisme heeft te maken, maar dat directe (zij 't ook
slechts schijnbre) winste aan hen, die hen verkozen, biedt.
Zij zijn matter-of-fact, zij zijn staatslui geworden, intriganten,
zij zijn verwaereldlijkt — en dit moest wel zoo, omdat weg is
de waarachtige religie, ik bedoel niet het verleugend Christendom, zooals het wel voorkomt in onderscheiden kerken, maar
een religie als waaruit nog leefde Shelley, toen hij dichtte
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z'n Prometheus — slechts zij is het, die van een absoluten
plicht gewaagt, slechts zij is het die de visie gunt van een
vernieuwde werkelijkheid, en zij dwingt tot het o//er, en er
moet worden geofferd, zal men het hoogste vinden : de
ziel, het zelf moet verloren worden, zal er van groote daden
sprake zijn.
Maar dit groote is zoek bij Revisionnisten en zich-dusnoemende Marxisten, en zoek is de o//erwil, en hij is er niet,
omdat ontbreekt de religie bij leiders en geleiden. Men heeft
de menschen opgenomen in een vakverbond, in een politieke
partij met strenge tucht, men heeft niet bij hen ontwikkeld
hetgeen alleen tot mensch maakt : het inzicht en de bereidheid tot offer, en den moed, en wat Nietzsche heeft betiteld
als de „Fernstenliebe" : het besef, dat de socialist arbeidt
voor de toekomst, en dat z'n werk aan hem persoonlijk
geen voordeel gunt of eere, dat, wat hij onderneemt, geloond
wordt op z'n best aan een verwijderd nageslacht. Men voelt
het : dit zijn, waereldsch gesproken, malle illusien; een materialistische, een positivistischen kijk op de waereld weet niet
van een onwerkelijke abstractie als nageslacht en menschheid :
„begniige dich mit der gegebenen Welt", en de „Genosse"
doet het, en hij stemt , voor het oorlogsbudget, en schiet neer
de Bolsjewiki. Want om iets anders to doen dan een „reeele
politiek" verordent, moet men gedragen worden door een
metaphysisch begrip, dat den kosmos ziet als een : een
organisme, waarvan de individuen, schoon versplinterd in
de ruimte en de tijden, leden moeten heeten van eenzelfde
lichaam, en dit is de overtuiging van den waren wijsgeer,
en dit is voorondersteld in de religie, die, bij monde en in de
beeldspraak van het Evangelie, ons allen kinderen van eenen
Vader noemt.
Als de proletarier, die in zich kent den (hung naar betere
dingen, niet zal vinden het door z'n ziel begeerde in kerkelijk Christendom of in sociaal-demokratische partij, dan geldt
dit ook van den intellectueel, die is een verdoolde in de zakendoende waereld. In die waereld is immers baas de oplichter,
de bruut, en hij zit in purper, en hij slacht de millioenen, ja,
hij heeft een kansje zelfs, al is z'n gewikstheid er een van
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mindere maten : hij sjachert in effecten, hij dieft in mosterd,
hij besteelt de massa van suiker of tabak. Wat de intellectueel
betreft, hij is niet zoo in tel, dat hij gegoed wordt door z'n
scheppen ; het menschdom geeft meer om den zakkenroller,
die het wat het noodig heeft afhandig maakt, dan om een
Sokrates, veroordeeld tot den scheerlingbeker, of om een
Van Gogh, die letterlijk van honger omkomt. De intellectueel
kent dan ook den oekonomischen druk, en het gebeurt, dat
hij wezenlijk gebrek lijdt, en, al heeft hij minder noodig in
z'n eenvoud, dan de gegaloneerden, die eten in de Doelen of in
Trianon, hij behoeft het schoone, omdat hij reageert, sterk
reageert op al wat leelijk is, en het schoone is voorloopig
duur, en met den besten wil der waereld kan hij, in gezegende
momenten, waarin er oorlog is of wapenstilstand, enkel als
een fatsoendelijk bedelaar zich onder menschen voelen.
Maar erger is het, dat hij, met z'n zoo subtielen geest, voortdurend ontrust wordt door het afzichtelijke van onze maatschappij — is er jets zoo ontzettends als wat de bruut gemaakt heeft van Gods zuivere waereld ? en ik denk niet aan
den oorlog, aan het monstrueuse van gewetenlooze boeven,
die de volkren brandschatten, en op hun lippen zijn de phrasen van vrijheid, orde, recht — ik denk aan het duffe van
moderne wetenschap, aan het rubriceeren, het analyseeren,
aan de domme kennis in hoof den van doctoren en professoren,
ik denk aan het leelijke, dat u overrompelt als een benauwenis, wanneer gij tegenkomt, op het Rokin, den papa van
uw beminde, en hij heeft een gels aan, en op z'n hoofd een
zijden hoed, en hij is een specimen van deftigheid en . . .
van betise, dat wordt gij u bewust, als hij z'n mond opendoet,
en er is enkel rhetoriek op z'n lippen, en die man zit in den,
raad of in het parlement, en hij beslist mee het lot van duizenden, en hij acht zich solied en fatsoendelij k, ofschoon hij,
als een gauwdief, uit het bezit van anderen leeft. De dieper
schouwende, de dichter, de wijze, kortom de intellectueel,
hij wordt iederen dag geprikkeld door den hopeloozen chaos,
want hij beseft het immers, dat de man, die in de achterbuurt
z'n kind mishandelt, manifesteert het eendere, als uitkomt
in den baantjesjager, die minister wordt of generalissimus,
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die een geroemd bankier is of een fortuinlijk handelaar.
En die zich overeet, en z'n kuur doet in Aken of in Ems —
of die zich niet overeet, tenzij dan aan coupons en dividenden.
Nu zijn er kunstenaars, die dit alles ondervinden, en zij
hullen zich in hun mantel van aristokratisme, en zij verfoeien de heerschers, en zij genieten het onuitsprekelijk
wonder van hun eigen schoone ziel. Zij worden aestheten,
en om hen heen is de blanke, blauwe droom van lichte poezie,
en in uchtend bloeit hun waereld in rose dageraden, en 's middags purpert zij, en, als de nacht komt, vloeit op duin en
heide de teere schemering. En er is geneur van violen, en er
is herinnering aan uitgezochte glorie, die eens artisten schiepen. Of ook : het hart van den man, die vergeten wou het
brute zijn, bergt zich in de mysterieuse wanen van Theosooph
en Spiritist en Christian Scientist. Maar het gebeurt ook,
dat hij verburgerlijkt, en dan dient z'n kunst d3 gegoeden,
dan wordt hij zoeker van aanzien en gewin, en er zijn intellectueelen, die zelfstandig peinsden en moedig kritiseerden,
maar dan komt hun zondeval, en zij worden akademisch,
en zij praten recht het onrecht, en zij gaan op in zeer futiele
dingen, en zij zijn „geachte menschen", de stut en steun van
orde, wet en recht. Doch hen ontvluchten we, en wij willen
ons bepalen tot de wezenlijk uitmuntenden : er zijn er die,
als kinderen, door schoonen glans misleid, kiezen het Katholicisme, dat zij niet doorgronden in z'n vreeslijke ontaarding.
Er zijn er, die niet willen weten van een socialisme, dat politiek is verworden, dat niet voornamer is noch zuiverder dan
de ideologische bedenksels van een zatte bourgeoisie. Hun
intuitief oordeel beseft het al te wel, dat wat hier gemist
wordt, de ruimte is, het wij de. En zij hebben niets anders ;
te goed voor een egoistisch aesthetisme zijn zij als de proletariers, die boven zijn geteekend : noch een kerk, noch een
politieke club voldoet hun diepst begeeren, en zij zijn vereenzaamd in de zakendoende waereld, die verder voort
raast tot wissen, droeven ondergang.
Van dit alles profiteert intusschen de dkadente bourgeoisie.
De proletarier, die in de macht is van de officieele kerk, of
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die meeloopt met quasi-socialisten, of die onverschillig is
geworden en enkel wordt beroerd door z'n onmiddellijk wel
en wee ; de ontwikkelde, die veracht het heerschend ploertendom en zich verhult in wolken van kleurig sentiment, of
die doet aan Christian Science en zich inwerkt in Blavatsky,
maar ook de middenstander, de kleine middenstander, die
in onze dagen — wat Marx reeds zag gebeuren — onherroepelijk ondergaat, zij doen niets en zij vermogen niets om dat,
wat hen bedreigt, to keeren. Want het kapitalisme, het
vernietigt den arbeider, en den kleinen burger, en het vernietigt het Goddelijke in menschenharten, waarvoor de
intellectueel toch voelen moet. En dit beseft óók de waarlijk
religieuse mensch, die geschokt wordt door het duivelsche
spektakel, dat ons rondom ontrust, maar hij is al evenzeer
machteloos, en zij zijn het alien, omdat zij zich onttrekken
aan de waereld, en niet vormen een strijdende gemeenschap.
En de „orde" gebiedt, en gij kunt ervaren aan uw huid en
aan uw hart, wat het wil zeggen, als gij het bestier der
dingen overlaat aan stroopers en aan bruten. En aan hun
lakeien, aan staatsman en aan militair.
Proletarier en intellectueel, zij hebben dus elkander noodig.
De intellectueel op zich zelf is de machtelooze lyricus, de
rebel in Nietzsche's trant. De proletarier, ook als hij met z'n
mede-lijders is verbonden tot een compacte massa, ontbeert
richting: dit komt uit bij een rêvolte, een barricade-avontuur,
maar dit komt niet minder uit, waar de socialistische idee
op de klippen van het modernisme is verplet. De rechte
daad is enkel uit het wezenlijk begrip, en het is niet voldoende
tot een werkelijke cultuur, als een demagoog thu g s is in gemeentepolitiek, zooals de burgerman ze voorstaat, als hij
bekend is met het Taylorstelsel en verwante nobele zaken,
er moet inzicht zijn in allerlei detail, maar er moet vOOr
alles wezen philosophisch inzicht, besef van het leven, van
de natuur en de geschiedenis en Naar doelen. En wie dit
bezit, hij is revolutionnair, want hij is dialekticus : het is
maar niet toevallig, dat de officieele schoolmeester van de
burgerlijke akademie afkeerig is van Hegel; hier is, in diens
Re volutionnairo Cult=
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negativiteitsbeginsel, een princiep van verkeering : alle
waarden, die de bourgeoisie gesteld beef t, zij zullen verloochend worden en door andere, nieuwe afgelost. Of neen, zij
weerspreken zich zelve, en in die contradictie leven wij. Niet
dat zij ooit volstrekt ontbreken zou, maar zij is nu op haar
spits gevoerd, en dit is de krisis, die gewekt is door den oorlog.
Een oekonomische, een staatkundige, maar in de eerste
plaats een geestelijke. En nu zijn er twee groepen, twee
slagorden : de menschen des behouds, en de superieuren, de
aristokraten van de toekomst, en zij bevechten elkander,
en zoo verruimt zich de klassenstrijd tot een , absolute worsteling van oude en van nieuwe machten. En wat dit nieuwe
is, de revolutionnaire cultuur, zal in dit boek nu verder den
lezer worden aangetoond.
Vatten wij samen, wat in de vorige hoofdstukken gezegd
is en bewezen, dan bleek allereerst Revolutie, de plotselinge
schepping van Verwarring, van Wanorde, in de dus genoemde
Orde aangelegd. Revolutiebrengster is de bourgeoisie, en
het antwoord op haar daad is, wat men in den gewonen zin
°prom/ heet , hier is een poging van de „Naturheilkraft"
om de ontaarde waereld weer gezond to krijgen. En het is
niet enkel de massa, de proletarische massa, die komt tot
dit verzet, er zijn ook intellectueelen, wier wil gekant is
tegen de barbaarsche leugens van een chaos, die zich voordoet als gemeenschap en cultuur. Maar zal er jets nieuws, jets
beters komen, dan moeten zij elkander vinden, de arbeiders
en de denkenden, en, hoe moeilijk het ook zij, omdat mateloos is de onkunde en de onbewustheid ook der besten, toch
is dit het belangrijkste, en niet minder belangrijk is de
vestiging van inzicht in het verband der waereld : het revolutionnair sentiment moet zich verkeeren tot een revolutionnair begrip, en wat dit inhoudt zal men aanschouwen in dit
werk.

HET BEGRIP
„REVOLUTIONNAIRE CULTUUR"
„Cultuur" is hier bedoeld in den hoogeren zin des woords,
dat wil zeggen : kweeking van geestelijk levee, en dat omvat
wijsheid, aanbidding, schoonheidszin en ethisch idealisme.
Omdat de term misbruikt is, omdat hij dienst deed, waar
schurken de massa mobiel maakten tot hun imperialistischen
oorlog, omdat hij werd geleend aan het futiel gedoe, het
lanterfanten van heeren en mevrouwen, behoeft men hem
niet af te schaffen, zoomin als men niet meer spreekt van
boter, omdat dit artikel door w61 denkenden herhaaldelijk
wordt vervalscht.
Revolutionnaire cultuur is dan de schepping van een geestelijke werkelijkheid, die de tegenwoordige, de ongeestelijke
en zielige negeert, en die een positieven inhoud heeft, vertolkt het innerlijk der edelsten, der wijsten.
Of zij kans heeft in de bestaande waereld, of het proces
der historie het tot het hoogere brengen zal, of ons geslacht
inderdaad vergeestelijkt wordt, of dat het verblijft bij den
eenling, bij een beperkt aantal, wier denken en wier willen
wordt gelouterd, het is een afzonderlijk vraagstuk, en het
zal elders in dit boek besprokeri worden, maar het antwoord
doet tot de omschrijving van wat een redelijke orde is niet
toe of af. Ook als het „Koninkrijk Gods" niet komt, zooals
kwam de feodaliteit of het kapitalisme, is het nog van waarde
als een idee, een norm. En dit maakt het gewenscht, het te
omlijnen en te praeciseeren, alhoewel men, wanneer men dit
aandurft, licht wordt uitgekreten voor een utopist.
Immers, wie opkomt tegen de verdrukking, wie den chaos
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van de geldende „orde" kritisch toont, hij zal te hooren krijgen, dat hij alleen maar afbreekt, en dat dit gemakkelijk
genoeg is, maar dat het moeilijker is te bouwen en te scheppen.
Als de dus aangevallene zich dan beroept op groote beginselen, als hij rept van lie/de, en recht, en wat niet al, dan zal
men vernemen, dat dit zeker stichtelijk luidt, maar dat de
waereld niet vernieuwd wordt door een vaag begrip, dat men,
om jets te vermogen en jets tot stand te brengen, zal moeten
weten wat, en dat dit niet wordt gepraeciseerd in de zoo
schoone homilie. En als de denker, de dichter dan op die
recensie ingaat, als hij nauwkeurig zegt wat hij zou willen,
dan begint het rumoer eerst goed : dan is hij een droomer,
en hij phantaseert een „heilstaat", en een verstandig man
gaat over tot de orde van den dag, d.i. tot eten, tot drinken,
en, vOOr alles, geld verdienen.
Intusschen, in dit gestamel van onderscheiden opponenten
ligt wel wat. De waereld kan niet geholpen worden door een
schitterende verbeelding. Maar — en dit is dan ook het
antwoord op de vraag, of het historisch verloop de revolutionnaire cultuur zal verwerkelij ken — wat dit boek formuleert, zal in dien zin aannemelijk blijken, dat het in het
huidige is aangelegd. En in het verleden, en dus zal ieder
onderdeel, ieder hoofdstuk van dit werk tweevoudig zijn,
het zal letten op de geschiedenis, en het zal in systeem brengen
wat aan de toekomst wordt geboden. En dan is dit de stand
der dingen : de Westersche waereld gehoorzaamt niet aan
den norm, en zij gaat onder aan het kapitalisme, dat tot
nieuwen oorlog voert. Of zij gehoorzaamt wel, zij wordt zich
van haar taak bewust, in haar geestelijke organen : de intellectueelen, en de proletariers van goeden wille. In dit geval
revolutionneert zij haar samenleving, haar cultuur. Er is
een tweeledige mogelijkheid: dat zij komt tot de Commune,
of dat zij door haar „orde" ineenstort en vergaat. Indien
dit gebeurt, dan zal de natuur, d. i. het Goddelijk Zelf, dat
in allen werkt en zoekt en tastend voortwil, elders een wisser
harmonie bestreven. Maar daar dit zou beduiden een verlenging van den lijdensweg der waereld, is het bovenal de
moeite waard te trachten hier te komen tot stichting van dien
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hechteren samenhang. Ongetwijfeld speelt een hoofdrol,
in zulk een evolutie, de macht van het oekonomische, ongetwijfeld is de geest betrekkelijk secundair, maar de geest
doet mee — wat wel eens , wordt miskend door materialistische verstanden. Het is er mee als met een spoortrein : de
machine is allereerst voorondersteld, zonder haar is de verplaatsing uitgesloten, maar de machine is ook al weer onvoldoende op zich zelf, er moet een geest zijn, die haar bestuurt
en haar hanteert. Dus moeten, in de conjunctuur der waereld
van techniek en koopmanschap en politiek, menschen gevonden worden, die den gang dier waereld richten, en zij zullen
in dit boek vinden, wat hun vOOr alles noodig is.

REVOLUTIONNAIRE THEOLOGIE
De religie van een yolk is z'n wezenlijke kern, in haar
toch is z'n metaphysisch begrip, dat wat het zich bewust
werd aangaande het mysterie, in haar is ook z'n ondervinding
betreffende het goede en het kwade, en deze zijn er absoluut
gesteld, zij zijn niet meer gegrond in menschelijke willekeur, in utilistische behoefte, zij zijn van God of van de goden,
er is een heilig, dat verordend is door bovenaardsche machten,
en een onheilig, waarvoor de ziel terugschrikt, en zij voelt
berouw, als zij zich, onnadenkend of opzettelijk, eraan
bezondigd heeft. En zooals het religieus bewustzijn dus
vooronderstelt een wetenschappelijk inzicht, een philosophische bezinning, hoe primitief soms ook, en dit dan wordt
geformuleerd in dogma's, zooals het verder ethisch is, en dus
bepaalt den wil, zoo mondt het uit in de kunst, en godsdienstig

was de kunst van China, en van Indic, van Assur en Egypte,
maar ook die van Hellas en van de groote Middeneeuwen.
Hier is het hart, het centrum, de vuurhaard van eigenlijke
geestelijkheid. En het is dan de theologie, die dit religieus
besef systematiseert. Omdat het meerendeel der menschen
zich nauw of half bewust is van de waereld en zich zelve,
is hun godsdienst, zijn hun dogmen en hun ethische normen,
die als goddelijk gelden, gebrekkig en weinig samenhangend,
en dit prikkelt sommigen tot denken, kritisch en bouwend,
en dus ontstaan de theologische concepties, die men bij alle
volkeren vindt. Want er zijn Brahmaansche godgeleerden,
er is Talmoedische bespiegeling en er zijn Summae van
Thomas en van anderen, en Calvijn geeft z'n Institutio, en
ook daar, waar, om bijzondere reden, de theologie in kerke-
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lijken zin zich nauwelijks ontwikkelt, daar is toch een Godsleer : denk aan Plato en aan de Orphici, denk aan Spinoza,
aan Kant, aan Fichte, ja aan schier alle oudere philosophen
zonder onderscheid.
Nu is dit opmerkelijk, dat er in de D9de eeuw, en thans
evenmin, een theologie bestaat. En oorzaak daarvan is de
absentie van werkelijken godsdienst. De cultuur is irreligieus,
en dat dit zoo is, heb ik elders uitvoerig aangetoond1),
en ook hoe dit komt : schuld heeft het kapitalisme, dat het
Leven verzakelijkt, dat de ziel verarmt, dat tot materialisme,
tot positivisme, tot agnostitisme voorbeschikt, dat de
wetenschap exploiteert en haar geen rust gunt om zich to
verheffen tot philosophische bezinning, terwiji door astronomie en geologie en aanverwante vakken, het vroeger
waereldbeeld, dat anthropocentrisch was, aan houdbaarheid
verloor. En omdat de religie in elkander stortte, en met
haar de ethische norm in een versplinterde gemeenschap,
werd de kunst, die nog devoot was in de Middeneeuwen,
realistisch, naturalistisch (tenzij zij, in de Romantiek, de
werkelijkheid miskende of opzettelijk vervalschte) en zij
was daar het eerlijkst, waar zij zich onthulde in haar decadence, waar het verwrongene gedicht werd en beleden,
zooals men het in onze maatschappij beleeft.
Natuurlijk was er niets to doen voor theologen ; de theologie, die systematiseeren zou de religieuse ondervinding,
vermocht dit niet, want die ondervinding ontbrak, de beschaving was irreligieus, j a was antireligieus geworden. En de
godgeleerdheid, die eens de koningin geweest was van alle
wetenschappen, zij werd nu historisme ; zij hield zich op
met literaire vragen, met studie van een ver verleden, en
men mocht terecht vinden, dat er voor haar, als faculteit,
geen plaats was aan onze hooge scholen — terecht, want zij
bestond niet meer.
Intusschen, en dit heb ik ook laten zien in den vierden
bundel van „De Ziel der Menschheid", hier en ginds ontwikkelt zich opnieuw de religieuse zin, er komt behoefte
') „De Ziel der Menschheid" IV.
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aan jets anders dan aan de louter-materieele doelen, die een
vorig geslacht zich boven alle stelde. Theosophie, Spiritisme, Christian Science, maar ook de conventikels van
Woodbrookers zijn er bewijzen van, en voorts het reveil,
dat het Katholicisme onder kunstenaars, vooral in Frankrijk
heeft getoond. Voeg daarbij, om nog maar jets te noemen,
Bergson's philosophie, en de houding van sommige, niet
Roomsch geworden, dichters tegenover de voornaamste
levensvragen.
Typeerend voor dit religieuse sentiment is dan echter z'n
tekort aan kritiek, z'n onkunde in betrekking tot natuur en
maatschappij , want den theosooph ontbreekt de werkelijke
bezinning, en z'n kategorieen zijn abstracties, die z'n verbedding verpersoonlijkt, en de spiritist misduidt occulte
feiten, en een weerkeer naar Rome is ondenkbaar, tenzij men
de ervaring, wat ons de kennis van den kosmos zoo good als
de historie schenken, als met de voeten treedt.
En Woodbrookers zijn meer impulsieve naturen dan logische verstanden, en de geest van artisten, die, weer godsdienstig zijn geworden, is in zielige verwarring; dit blijkt voldoende den deskundige, die zich verdiepte in hun would-bephilosophisch werk.
Wat essentieel is aan de hier bedoelde religieuse sentimenten, is, naast hun ongeordendheid, hun naief individualisme, dat het ik in hooge mate overschat. Dit komt dan
uit in hun onsterflijkheidsverbeelding : de rechtmatige overtuiging, dat ons allerdiepst Zelf onvergankelijk is, wordt
geforceerd tot een kinderlijke phantasie betreffende een eindeloozen duur van het persoonlijk ik, terwiji er ongetwijfeld
veel valt in te brengen tegen een beschouwing, waarin het
hier gewilde „eeuwig leven" in de wieg zou zijn begonnen.
Even onontbeerlijk acht men, vooral in kringen van vrijzinnige Christenen, dan den persoon al weer van een vermeenden
Jezus, die in de tijden van Herodes en Pontius Pilatus in
Palestina werkelijk heeft bestaan. En ook God zelf heet in
eigen trant persoonlijk, en het wil ons voorkomen, of de
moderne partijgangers, die deze dingen prediken, niet doordrongen zijn van de kritiek, door den Koningsberger wijsgeer
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op de oudere zielkunde voor meer dan honderd jaar geoef end,
en of zij zich met opzet niet bekommeren om een historisch
onderzoek, dat in zake „ Jezus" anders oordeelt, of zij dan
verder ook niet thuis zijn in de gewichtige besprekingen van
Duitsche philosophen, waarin men nog iets passenders
vermag te zeggen, dan dat God persoonlijk is. Maar zulke
misverstanden bij moderne menschen zijn ook weer te verklaren, en dit niet enkel uit gebrekkige scholinge in metaphysische problemen, maar bovendien uit het burgerlijk
karakter van de door hen vertegenwoordigde cultuur. De
bourgeoisie is individualistisch in haar denken en haar
voelen. Zij toch heeft dit zelve uitgesproken, waar zij, in
haar liberale formuleering van het oekonomisch leven, kwam
tot de theorie van het laisser faire en het laisser aller, zij
overschat den enkelen mensch, de hoogere substantie kent
en ondervindt zij niet. Vandaar haar behoefte aan persoonlijke onsterflijkheid, vandaar haar niet waardeeren kunnen
van den metaphysischen Christus, dien zij dan omruilt
voor een historische figuur, vandaar dat, wijl God is de
projectie van eigen innerlijk, die God, in weerwil van kritiek
en wetenschap, gesteld wordt als persoon in opperste
potentie. Hier zijn kortzichtigheden, die in de rede liggen,
die men begrijpen kan, al zijn zij zelve ook verstoken van
werkelijk begrip.
Er is nog meer, dat in dit verband met maatschappij en
oekonomisch-sociologische constellatie, gemakkelij k te doorgronden is, ik bedoel het anti-revolutionnair karakter der
burgerlijke religie. Roomsch-Katholieken zijn sinds kort
in Holland Orangisten, en zij bevinden zich in het voortreffelijk gezelschap van Anti-revolutionnairen, dus : orthodoxe
Protestanten, en het vrijzinnig deel der natie heeft ook haar
burgerwacht, die straks den aanblik zullen doen herleven
van de ouderwetsche schutterij. Herinnert dan hun actie
aan martialen zin, zij is volstrekt het tegendeel van oproer,
zooals het wordt verkondigd, en, als het kan, verwezenlijkt
door revolutionnaire benden.
De bourgeoisie heeft belang bij de bestaande orde, en zij
komt er voor op als het noodig is, en haar godsdienst is in
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iedere gestalte tam. Zal zij elders praten van „de door God
gegeven overheid", in den liberalen hoek hoort men zelden
deze vrome rhetoriek, maar men is er niet minder ordentelijk om; en men heeft een broer verloren aan een Wijnkoopsch
Bolsjewisme. Ook als dit in het parlement behoorlijk overwogen wordt !
Maar dan spreekt het van zelf, dat de religie, de moderne
religiositeit der burgerlijke menschen, niet onrustig is als
het prophetisch delireeren van een Jeremia, dat zij niet in
opstand komt en niet tot opstand aanzet, dat zij voortreffelijk
kan verbonden blij ken met ordelijke gevoelens, met regeeringstrouwe sentimenten, met zaken doen en stille neiging tot
niet al to luttele winst. En omdat de klasse, die uit deze
dingen leeft en leven moet, haar goeden tijd gehad heeft,
zal zij, in haar devote buien, sentimenteel doen als bijna
kindsche lieden, en zij zal, ook als bejaarden, zich niet
ophouden met het tegenwoordige, nog minder met de toekomst, zij zal beuzelen over het verleden, haar religie zal
historisch zijn, zij heeft het druk met allerlei figuren en met
teksten uit den Bijbel, en onlangs is daaraan nog toegevoegd
de klassieke letterkunde van het godsdienstig Hindoestan
in theosophische vertolkingen. Nu kan men zeggen, dat de
Middeneeuwers, wier oekonomische realiteit nog niet kapitalistisch was in burgerlij ken zin, toch óók zich keerden naar
vervlogen tijden, zich óók, in haar religie, richtte naar de
openbaring Gods in Christus, zooals zij in de dagen van
Herodes, naar men vermeende, was geschied. Maar dit is
gansch wat anders : toen nog de dwang van kerkelijk gezag,
en de liberaal heeft dit weggeworpen, en hij is toch nog vastgebonden aan het kerkelijk verleden. Waarom ? Omdat zij
oud is, de burgerlijke ziel, en impotent, omdat zij suffen kan
en mediteeren kan over vborbije dingen, maar zij kan niet
zijn het „eerste begin" „het rollende rad" waarop Nietzsche
rekende, zou de tJbermensch verschijnen; het historisme is
symptoom van een seniel vernal, en het forceert den eerbied
dien men, in redelijke overweging, het voorgeslacht verschuldigd is.
Het is deze stand van zaken, het is deze signatuur van
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den modernen godsdienst, waardoor onvruchtbaar is het
theologisch denken, en het gaat op in letterkundige kritiek,
en uitlegkunde, en studie der historie, en het is onphilosophisch, het mist het constructieve, het scheppende van
wijsgeer en dichter en propheet.
En in de plaats van dit oorspronkelijke, dat is uit genialen
zin en dat, waar het los is van oudere traditie, die eerst
voldoende zal verstaan, want zij is haar gelijke in creatief
vermogen, in plaats van dit oorspronkelijke geeft de theologie
der burgerlijke menschen ons allerlei verstandigs, en zij rationaliseert het Christendom, een hebbelijkheid die thuishoort
in een waereld van zeer verstandig zakendoen. En voorts
vermeent zij te bezitten een onmiddellijke kennis : vooral
in den jongsten tijd wordt weer onrustbarend veelvuldig
het beweren, dat wij niet weten en niet zullen en niet kunnen
weten, maar dat God het schenkt den zijnen als een onthulling in den slaap. Nu, dit kwam voor, er zijn mysten en
visionnairen, die, onder vroegere geslachten, interessante
dingen leerden. Maar het is allerminst plausibel, dat der
bourgeoisie, in haar vervlakte waereld, het wonder der verlichten wacht, en er is voorshands althans geen fejt te noemen, dat ons beveelt te denken aan een openbaring in onmiddellijken vorm. Zij kwam voor op den drievoet der
Pythische godin, in het brandend bosch, in velden van
Thekoa, maar zij is betwistbaar in Leiden of Buiksloot,
bij Akademici en predikanten.
Kortom, een wezenlijke godgeleerdheid is er niet. En zij
is er niet, omdat of de religie weg is, of die religie is burgerlijk, historiseerend, onphilosophisch, gewend naar het verleden, en het verstand is oppermachtig, of een, vaag gevoelen
geeft zich uit voor bron van kennis, en is het niet, en kan het
niet zijn, omdat de geniale intuitie wordt gemist. Geniale
intuitie immers is uit den rijkdom van het scheppend onbewuste, die niet thuishoort in de vlakke, burgerlijke waereld.
Anders de revolutionnaire theologie, die, in overeenstemming
met het voorafgaande, óók een godsdienstige beleving
systematisch ordent, en de inhoud van dien nieuwen gods-
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dienst vooronderstelt een nieuwe werkelijkheid. Voor dieper
schouwenden is er in den loop der tijden allerlei gebeurd,
en de geest, die zich bewust is van een revolutie, voltrokken
en zich nog voltrekkend, is zelf veranderd, en wat hem doet
verschillen van, zeggen wij, de Ziel der Middeneeuwen, het
is z'n kritische behoefte, z'n wetenschappelijk waereldbeeld,
z'n juiste schatting van het menschelijk ik, het is z'n onthevenheid aan het historische, aan het persoonlijke, het is
ook z'n wil om zelf geschiedenis to scheppen, en het is het
revolutionnaire in hem, dat de antieke waarden, als dit in
de rede ligt, verkeert. Wat dit zeggen wil, zal duidelijk worden
in onze volgende besprekingen. Want de theologie van den
werkelijk revolutionnairen mensch is kritisch, is bovenhistorisch, is supraIndividueel in haar bedoeling enz. Maar
eerst moet worden aangetoond, dat took hier het nieuwe de
vervulling is van oudere gedachten, dat het verleden heenwijst naar het heden en de toekomst. Een beginner is de
revolutionnair, maar het begin is een eind — uit ander punt
gezien.
In z'n „Philosophie van den godsdienst" heeft Hegel het
Christendom „die absolute Religion" genoemd. En hij drukt
in dezen term uit, dat het een ontwikkelingshoogte aangeeft,
die niet kan overschreden worden.
Bedenkt men nu, dat in dit Christendom de cultuur van.
Azie, en die van het toen beschaafd Europa is voorondersteld, dan was hier ongetwijfeld reden voor. Ook wij houden
vol, dat „Evangelie" en Katholicisme uitkomst zijn van een
historische ontwikkeling, waarin de invloed meedoet van
het Boeddhisme, van Babylonische ástrologie, van Perzisch
dualisme en- de daarop gefundeerde Gnosis, van Egyptische
en andere theosophen, op hun beurt niet denkbaar zonder
Israel en Hellas, en het Mysterienwezen is Oostersch en is
Grieksch, en de Romeinsche staat keert in de orde van de
Roomsche kerk terug 1). Dit reeds oorspronkelijk bezit
wordt dan vermeerderd met wat de Middeneeuwen dachten
en gevoelden : hier komt aan het woord de geest van den
1) Zie mijn boek: „Het Christusmysterie", J. Ploegsma, Zeist.

REVOLUTIONN AI RE THEOLOGIE

45

Germaan, d.w.z. - de ideologische spiegeling van een oekonomische waereld, die het eerst nog niet veel verder heeft
gebracht dan de dorpsgemeenschap, en die straks feodalistisch wordt, en tot het burgerlijk kapitalisme van de gilden
zich verkeert. De gebrekkige productie dier historische
periode, de daaruit to begrijpen honger, en de pestziekte,
maar ook de ongeschooldheid van de massa, die haar tot
bijgeloof zal voorbeschikken, dit alles maakt onrustig en
beangstigd en bedroefd, en het pessimisme, dat, bij de
instorting van het Romeinsch regiem, de harten heeft vervuld, het laat niet los den Middeneeuwschen mensch, en het
wordt zoo krachtig, dat het evenaart, bij velen, de sombere
beschouwingen van Indische Boeddhisten. Als dan in de
stad het productief vermogen toeneemt, als de handel zich
ontwikkelt, en daarbij de industrie, dan komt op de derde
stand, en hij viert uit z'n zelfbewustzijn in de cultuur der
Renaissance. Is deze nu in hooge mate heidensch, zij lokt
uit de Reformatie onder Noordelijken, en het zijn allereerst
de kleine burgers, wier klassenbelangen in het Calvinisme
tot uiting komen : het proletariaat, dat ook z'n stem verheft,
wordt, met goedvinden van Luther, in den Boerenoorlog
onderdrukt. De Renaissance en de Hervorming verbinden
zich tot een eigenaardige cultuur, die in de letterkunde uitkomt : bijzonder typisch is dan de „gouden eeuw" der
Duitsche dichtkunst, en vooral Goethe met z'n humanistisch
ideaal, een ideaal van groote menschlijkheid. En de Duitsche
wijsbegeerte in haar klassieken vorm, zij verheft het Christendom tot hoogten van begrip : niet om niet heeft gewerkt
de wetenschap, uit praktische behoeften, als overal, geworden, maar zij brengt tot philosophische bezinning, en het
noOlogisme van Descartes en zijn volgers (Spinoza, Leibnitz)
en het empirisme van Baco, Locke, Hume, gaan dan op in
de bespiegeling van Kant en Fichte, van Schelling en van
Hegel. De negentiende eeuw voegt aan dit alles toe een ontzaglijk materiaal van feiten, maar ook wordt het ernst met
de ontwikkelingsleer, die reeds vroeger door Lessing en
Herder e. a. principieel was toegepast. Dat materialisme,
positivisme, agnosticisme nu bij uitstek heerschten, dat zij
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ook de signatuur leenden aan de literaire en aan elke andere
kunst, dat zij de ideologie bevatten van een aan gaud en
goed verkochte burgerij, het is elders aangetoond, en ook
in dit boek herinnerd.
Intusschen, trots dit alles, zijn er diepere naturen, en meer
geschoolde geesten, die dan met de door het voorgeslacht
verworven dingen winste doen. En zij formuleeren hun overtuiging misschien op deze wijze : 1)
Alles is een eenheid : de elektrische vonk is licht, is warmte,
die een telegraafdraad smelten doet, in de chemische kracht,
waardoor de melk verzuurt, en hier is een overtuiging, die
intuitief door oude . philosophen reeds vroeger is gegrepen,
maar die nu de grondslag is van alle wetenschappelijk onderzoek : het monisme is een a priori zoo zou men kunnen zeggen,
en op onderscheiden manier is het uitgesproken, toen b.v.
een beroemd astronoom gewaagde van het ware als van
stof in beweging, of toen men licht, warmte, elektrische
gebeurtenissen, maar ook het magnetisme, en ten slotte de
materie, terugbracht tot de eêne energie. Deskundigen
zullen in dit a priorisme geen ongewettigd dogma zien, het
is de denkwet der identiteit, die her erlangt de ruimste
strekking, die immers op het Al wordt toegepast — en dit
is het monisme.
Voor het modern begrip is dan eenheidsleer ontwikkelingsleer : het Universum is .niet to vergelijken met een zee, waarin
de golven zwellen en uit elkander spatten, en er zijn nieuwe
golven, weer eender als de vorige, het toont ons een proces,
en het komt, in bepaalde hemelruimen, nu hier, dan ginds, tot
grootere vervlochtenheid van de materie, en met de integratie
is verbonden differentiatie, d.w.z. er is een immer bonter
rijkdom van structuren, en het bewuste neemt in die geslachten toe, die daarop zijn aangelegd (de dieren, en inzonderheid
de mensch). En het ligt in de rede, dat wij hier denken aan
ontvouwing van dat wat in den oorsprong van elke reeks
1) Voor uitvoeriger ontwikkeling van de philosophische gedachte
zie mijn boek „Het weidsch Ornaat", L. J. Veen, Amsterdam, en
„Tot het Eeuwig Zelf", J. Ploegsma, Zeist.
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ligt opgesloten, dit is dan ook de eigenlijke zin van den
term „evolutie", en hieruit blijkt al, dat een doordachte
natuurbespreking allerminst materialistisch of mechanistisch is zonder meer ; er is een Zelf, dat op den duur z'n
vollen inhoud openbaar maakt, en dit wordt dan ook weer
duidelijk, als wij letten op het volgende : de eenheid, die
een zich, in het veelvuldige, dat het uit zich zelf produceert,
verwerkelijkende eenheid is, trachten wij te verstaan : onze
wetenschap zoekt samenhang, en vooronderstelt dus, dat die
samenhang begrijpelijk zal wezen voor ons menschelijk
denken, of wel : gelooft dat er Logos, Rede is te vinden in
den kosmos, en zoo wordt ons monisme er een van de Idee :
het hart der waereld is gedachte, die wij reproduceeren in
onze wetenschappen, en in onze meer omvattende wetenschap, di. de philosophie.
In tijd en ruimte aanschouwd, heet dan de Idee Natuur,
en in haar is zichtbaar de ontwikkeling, waarvan wij boven
spraken : wij zijn er getuigen van, hoe de waereld ons doet zien
een reeks van trappen : op het mechanische, waarmede zich
bezighoudt de werktuigkunde en de astronomie, volgt het
/hysische en het chemische, onderzocht, en, kan het zijn,
doordacht in dieperen samenhang, door natuur- en scheikunde:
uitkomst van dit aanvankelijk proces, dat zonnen verdicht
-Eiji nevelvlekken, en dat planeten worm t, is een aardbol,
waarop men aantreft kristallen, die heenduiden naar het
hoogere, en dat is het leven van cel en plant en dier. Nu
wordt het Zelf, dat als graviteit de wentelende bollen stuurt,
en dat opbouwt het kristallisch lichaam, door innerlijke
vervlechting der materie, zich meer en meer bewust — men
kan dit alles vinden in mijn boek „Het Weidsch Ornaat",
waar ik dit inzicht uitvoeriger heb uitgewerkt. En de ziel
wordt Geest, als de mensch zich ontwikkelt met z'n structuur van zenuwen en brein, en de mensch is gemeenschapsmensch, en hij komt uit boven het natuurlijke, ten halve in
z'n recht en in z'n moraliteit en in z'n politieke scheppingen, ten volle in z'n wetenschap en z'n vvijsbegeerte,
z'n religie en z'n kunst.
Wanneer dan de gansche evolutie uitloopt op dien Geest,
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dan is al het vorige, dan is dier, plant, cel, kristal enz. die
Geest in aanleg, in wording, en de kosmos is in wezen, in
waarheid geestelijk, en de Geest brengt meer en meer te
voorschijn wat hij eigenlijk is, in z'n proces, in z'n ontwikkeling. Ontwikkeling nu is dialektiek : ieder punt van de lijn,
die de evolutie voorstelt, is enkel doorgangspunt ; krachtens
het subject, krachtens den aard van dit subject, kan het
bier niet blijven, al is het er dan ook noodzakelijk gekomen ;
wat het subject is en (onbewust) bestreeft, komt eerst aan
het eind. Maar dan beteekent dit, dat ieder vorig moment
wel in de rede ligt, maar ook al weer onhoudbaar heeft
te heeten, of, wil men het anders uitdrukken : het Oneindige,
het Eeuwige, want dit is het subject, dit is de Idee, die in
waarheid is de Geest, zij kunnen niet opgaan in het eindige, het tijdelijke; alles wat is, moet, in de ontwikkeling,
te gronde gaan, het is middel, dat zal worden weggeworpen
zoodra het is verbruikt. Zelfverkeering— dit is het Hollandsch
woord voor het dialektische — is de grondwet van den kosmos,
alles wat is, is waard dat het te gronde gaat, zegt Goethe
in z'n Faust, alles wordt op den duur wat anders, en dit is
enkel mogelijk, als het dit anders zijn reeds in zich bergt :
het leven den dood, de man de vrouw, die als z'n dochter uit
hem geboren wordt, het licht het donker, de onderdrukking
en de zelfzucht van de bourgeoisie het oproer van den proletarier, en haar chaos misschien een betere orde.
Zoo is het begrip revolutie, waaraan dit boek gewijd is
voor een belangrijk deel, kategorie; het geldt alom en steeds,
het is de waarheid en het is het Ware.
Nu hebben wij straks het doen voorkomen, alsof de werkelijke cultuur, alsof wijsbegeerte en religie en kunst het hoogste zijn, waartoe het subject het in z'n ontwikkeling brengt.
Maar dit is niet zoo. Want de aarde gaat voorbij, en in het
algemeen volgt op iedere evolutie devolutie. Maar dan elders
andere zonnen, andere waerelden, andere processen, die
leiden tot den Geest, en dit is geen gegeven van empirisch
onderzoek — wat beseft het van zulke „transcendente"
taken ! — maar het is een postulaat, het is geboden door ons
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denken, de redeleer wijst uit, dat evolutie en devolutie
momenten zijn in hoogert involutie, m. a. w. dat zich de Geest,
die meer is dan de menschelijke, in dit proces voltooit. En
hieraan, aan dit begrip, zal dan onze religie, ons religieus
bewustzijn, aansluiten, en wij zullen toonen, wat het alzoo
inhoudt, en om te beginnen, hoe revolutionnair het is, hoe
ganschelijk afwijkend van wat men, allereerst in burgerlijke kringen, ander godsdienst vooralsnog verstaat.
Maar let nu eerst op, hoe in de philosophische beschouwing,
die hier door ons is ontwikkeld, allerlei begrippen zijn voorondersteld, hoe eenzijdige bepalingen hier meedoen in een
ruimeren samenhang : ook wijsgeeren zijn al te vaak bekrompen, zij hebben stelsels, en zij gebruiken namen en etiquetten,
en zij zullen zich monisten noemen, of dualisten of pluralisten;
zij zullen strij den voor het idealisme of het realisme, materialisten willen zij heeten en positivisten, en al die verbijzonderingen van het denken zijn in ons wij der denken opgenomen, wij zijn het een en het ander, en bovendien nog meer.
En dit zal allereerst door ons herinnerd worden: hoe veelzijdig is ons hier ontwikkeld denken.
Onze opvatting is monistisch, stelt de eenheid aller dingen,
omdat zij in de rede ligt en door ervaring wordt geleerd.
Maar het Eene sluit niet uit, het sluit in de Veelheid, en dus
zijn wij 5luralisten ook, en, als men erkent, dat de Geest de
natuur is in een ander stadium, of ook: de natuur de Geest
in wording, dan zijn die beide, schoon ident, toch weer
verschillend : de eerste is bij , uitstek zinnelijk waarneembaar, de ander is onzinlijk, en dit is het dualisme, en het ligt
ook weer in de rede. Wie dan voorts beweert, dat de gansche
werkelijkheid gegrond is in de onzienlijke Idee, is toch vast
idealist, maar hij is realist, omdat hij begrijpt, hoe zich die
Idee betoont in de dingen, die wij tasten met de handen en
met de oogen zien : hierin objectiveert zij zich, en zij is jets
anders dan een droom, zij is niet een ideaal, dat nog vervuld
moet worden, al is het ideaal ook al weer haar schepping,
immers in ons de norm, het voortreffelijk beeld van dat wat
komen moet, en vOOr . alles wenschelijk is. Ja, wij zijn materialisten zelfs : wat wij geest noemen, is gegrond in de natuur ;
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de menschelijke geest, het denken vooronderstelt het brein,
en dit de zenuwen, en de zenuwen het organisme, dat dan
weer een kind is der aarde, dat zich voedt met dier en plant,
dat lucht noodig heeft, en vocht, en zon, en warmte, en wat
niet al, en dus is onze geest, voorzoover nog natuurlijk,
zielig, door allerlei bepaald : door den bodem, door klimaat,
door ras, door de structuur van onze hersenen, door onze
bloedmenging en door onze spijsvertering. Positivisten,
empiristen mogen wij ons noemen, omdat wij ons voor alles
houden aan dat wat de ervaring toont, en wij laten enkel
toe begrippen, waartoe de empirie ons dwingt, maar tot die
empirie behooren de gegevens yan onzen eigen logos, en ook
dien erkennen wij : „im Inneren 1st ein Universum auch"
en hierin ontdekken wij, in de begrippen van ons menschelijk denken, alweer de dialektiek, en wij zijn er ons bewust
van, dat onze redelijkheid de redelijich.eid der waereld spiegelt.
Ja, er is geen, stelsel of beginsel van oudere philosophen, of
het is in ons omvattend denken opgenomen en verwerkt :
de Ideeenleer van Plato, de Aristotelische leer van de entelechie of het innerlijk doel, Spinoza's monisme en Leibnitz'
pluralisme, Schopenhauer's merkwaardige constructie van
gedachten, Eduard von Hartmann's speculatie betreffende
'het Onbewuste alles is „aufgehoben", d. i. voorondersteld
in onze theorie. En men zal gaarne erkennen, dat dit veelzijdig zijn een wijsbegeerte hooger recht geeft dan een opvat
ting, die eenzijdig zweert bij dit begrip of bij een ander.
Zoo is karakteristiek voor onze overtuiging : dat zij
omvattend is. En zij is het door onze omvattende beschouwing. De i9de eeuw heeft ons geestelijk bezit vermeerderd, ja de gansche geschiedenis heeft er toe meegewerkt, dat wij wonnen aan inzicht : van wetenschappen,
van philosophische stelsels hebben wij geleerd.
En zoo is het niet enkel met ons metaphysisch begrip,
niet slechts dit, maar ook ons ethisch bewustzijn is verruimd
door onze ondervinding. Als men spreekt van vooruitgang,
mag men 'met dit woord allerlei bedoelen, maar dit staat
vast, dat ons ideaal is verwijd, zooals elders in dit boek wordt
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aangetoond. En dit heeft beteekenis voor onze religieuse
houding, zoo goed als een wijsgeerige ontwikkeling, gelijk
boven is geschetst in korte woorden, onze religie bepalen
zal, haar zal maken tot lets nieuws, al keert daarin het oude
weer in andere gestalte. Bedenk dan wel, dat wij psychologisch verrijkt zijn, en verinnerlijkt : men kan zeggen, dat het
menschelijk denken in eersten aanleg gemoed is, wat men
elders heet gevoel, dat hiertoe hoort de intuitie, de verbeelding, het nauw- en onbewuste. Dit vvordt dan verhelderd
tot verstand : het vage, het in nevelen geziene, dat min of
meer chaotisch is, het wordt — op welke wijze kan hier niet
worden aangewezen — nauwkeuriger belicht, en dan wordt
het een — en met recht — onderscheiden van het ander —
totdat duidelijk wordt, hoe het non-idente toch ook weer
is ident: alles is een eenheid immers, er zijn grenzen, maar zij
heffen zich op; kan het anders, in een waereld, waar, zooals
wij zagen, dialektiek, ontwikkeling heerschen ? en het is de
rede, die het beseft en uit elkaar zet, en in die rede komt dan
terug, uit de versplintering van het verstandelijk denken
zonder meer, de werkelijke verbondenheid, die in de intuitie,
het aanvankelijk voelen, ligt.
Nu is de menschelijke cultuur begonnen met die intuitie.
En de oekonomische verandering, die de volkeren heeft
losgemaakt van hun onmiddellijk contact met de natuur,
en die de menschen geindividualiseerd heeft, en hen, in het
algemeen, ontscheurde aan den wortel van het substantieele,
het ontstaan van ingewikkelde productiewijzen, waardoor
hun intocht deden kapitalisme, en kapitalistisch recht en
kapitalistische moraal, en ook de liberale staten met hun
laisser aller, zij hebben de zielen „matter of fact" gemaakt,
want zij moesten zorgen voor zich zelve, en, in de sociale
worsteling, hun eigen voordeel zoeken. En dit was slechts
mogelijk, indien men heel verstandig was. Want dan kon
men de natuur doorzien, en haar gedragingen en eischen,
en ook de maatschappij, waarin men halen moest den heetbegeerden buit, en het verstand won het, boven intuitie
en verbeelding, en wij hebben aan dit alles to danken groote
feitenkennis, en een ontwikkelde techniek, maar, de kunst
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toont, met haar realisme, haar naturalisme, haar decadence, dat de verbeelding was verarmd, en achteruitgegaan,
en de godsdienst toont het, die verbleekte na z'n Middeneeuwsche glorie.
Maar nu is het de tijd, dat het intuitieve weerkeert in de
gestalte van het omvattend, redelijk denken, en het Communisme, dat zich als negatie van het imperialisme en de door
hem gewekten waereldoorlog in onzen geest verheft als
lichtend ideaal, het is, in ideologisch-maatschappelij ken
worm, het aloud monisme, dat wij vinden bij antieke Oosterlingen, omdat, wat de dialektische bezinning aanwijst als
het ware : de eenheid van het Al, ook de eenheid is der menschen, en deze ons wordt opgedrongen door de oekonomischpolitieke feiten, en dit zal invloed hebben op onze worctende
religie, die daarom psychologisch rijker is dan iedere vroegere.
Dit meer omvattende, dit meer concrete van de moderne
ziel, het komt ook uit in haar aesthetische waardeering, die
alles plaats gunt : Japansche teekeningen, Indische Boeddhabeelden, Grieksche sculptuur, de Gothische kathedraal,
werk van Ducci, van Raffae, maar ook van Watteau en
van van Gogh. En nu spreekt het wel van zelf, dat, waar zoo
veranderd is ons innerlijk, de religie, die zich daaruit kristalliseert, ruimer zal wezen en wijder dan de godsdiensten, die
wij uit historische ervaring kennen. Ook al omdat ons
waereldbeeld zoo gansch gewijzigd is, omdat de mensch,
temidden van een mateloos Al, zich thuis voelt op een nietige
planeet, die wentelt om een betrekkelijk kleine Zon, en hij
is een kind van een dag, en hij wordt overheerd door de vergankelijkheid, want hij is uit stof geboren, en hij is vluchtig,
en hij torst voort den last van het verleden, en om en in hem
waren de schimmen van den dood, en zij verschrikken hem,
en hun zonden kent hij, maar ook hun deugd; wat zij werkten, wat zij dachten, het is zijn eigendom, het is zijn bloed,
zijn hand, zijn wonder oogenpaar, en hij stuurt, in wildernissen, z'n ratelenden trein, als vroeger z'n kameel, en wen
hij zicht de gulden korenhalmen met kunstige machines, en
hij bespiedt de sterren met fijngeslepen glas, dan is dit
van de menschheid toch, dit is de erfenis, vergaard door
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millioenen, en het is ook van de vergetenen, de ongewetenen,
als in z'n polsen hartstocht hamert, en als z'n ziel gepijnd
wordt door tongen lekkend vuur. Het is hun witte weving,
als leliebloeisel blank, waaruit is de banier, die golft op ruimen
wind, en er is ingedrukt het stigma van lang gestorven lij den,
maar daartusschen goudelt het, en het purpert, dat zijn de
draden van zuiverste verlangens, en zij zijn geboren in der
Menschheid groote ziel, toen ze neerzat en ze hunkerde, en
haar lippen spouwde den ongeleschten dorst, en de nacht,
was om haar heen, aan Babels wateren, en in martyrium, dat is
uit liefde, en in kapellen van hooggetoornde dommen. En dan
haar droomen : van het oneindig wonder, dat licht en lichten
zal. Voor haar uit valleien, en murmelende beken, en stille
wateren gaan, er is juichen van kinderstoeten, en in het
spannet van hun nieuw begeeren, vangen zij de witte viinderkens van groote goede Eeuwigheid. En ook trotsen zij, de
Eeuwigheden, als Bergen, die de voet beging, en hij is er
thuis, de voet, en hij kept hun ravijnen en hun goudelende
toppen. En uit is de koorts, de felle koorts van Wil, en waar
was het paleis, dat zond over waerelden bevelen van verdrukking, zijn nu vergruizelde rumen, waar een roode maankop groeit, en het goud, het rust in groeven, of het is voor
den op glans verliefde, die speelt, als knapen doen en meisjes,
met dit wat praalt en vonken geeft. Want weg is het oude,
en het nieuwe is er, en het altaar sidderde, want de God der
toekomst wordt niet aangestameld in gebed op Sion of in
Samaria.
Dit is het modern besef, dit is de droom van Gods verkoren
kinderen. En zij verstonden wet, dat dit wordt uit baringen,
waardoor verscheurd wordt moeders arm lichaam, en de
waereld zal dreunen, als de Vrouwe gilt haar wee, en de God
in ons, Hij wordt geboren in stillen sterrennacht, maar als
Hij sticht z'n rijk, als Hij op wolken komt, op troebele
wolken van menschelijke vreezen, dan zullen tuimelen de
sterren in afgrond van ontzetting, en Natuur verduistert
zich, en de trieste aarde drinkt nog eens het purperen bloed.
En de Kremlins beven, en de Alhambra's vallen. En als
twee malen, dan wordt aangenomen een, en dit is de Rtvo-
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lutie, en zij moet komen — o hoe is ons hart gewrongen in
ademlooze pijn, wiji. dus de weg der waereld is ! Maar het
Goddelijke, het wordt straks gezien, victorieerend, de klare,
sterke koning, en hij steekt z'n bazuin, en om z'n lokken
bloeit de uchtend, rose, blank en blauw, en vernieuwd is de
waereld, en het Heil legert zich op heuvelen, en valleien, en
de rhythmus der natuur keert in tot de harten, en geboren
is, uit rustelooze wateren, de Schoonheid, Aphrodite, en
Iris, de verjongde menschheid lacht.
Dit alles, onze philosophic, onze waereldkennis, onze
verruiming, en het feit, dat Leed ons heeft doorwond, en onze
ziel gelouterd werd, en dan de Rêvolte, die gegord is in
bloedrood, en toch is een olijfkrans om heur Karen, en Zij
duidt de toekomst van nog ongeboren dingen, dit alles
is in ons en het wordt weerspiegeld in ons religieus verbeelden, en ons bezonnen denken dwingt het in plan van
wisse logika.
En logisch is alvast de Godsconceptie zelve : de Idee is
sluitsteen van bouwing der gedachten, zooals wij straks
bevonden, of is zij fundament ? In elk geval, zij is er met
onze wetenschap. Zooals er is geen kennis, of zij yooronderstelt geloof — ge moet, zult gij blijven zoeken, onverdroten,
naar den samenhang der dingen, in dien samenhang alvast
gelooven — zoo is geloof gegrond in weten: de dingen der religie
staan onvermurwbaar vast. Dit is de zin der oude Godsbewijzen, naief, kinderlijk, maar vol zuivere bedoeling. Ms
een gekooide.meeuw, die uitgang vond uit nu ontsloten deur,
en hij aarzelt niet, en hij vleugelt over witbestrate wegen,
en over wei en akkerland, en de duinen purperen in gloor
van Westerwolken, en de Oceaan is er, de verre, vloedende,
en de meeuw dompelt zich in sidderend schuim, zoo is de
ziel, en zij, gebondene, geschondene, zij kent den weg, den
weg kent ze, die tot de breede waatren voert. Dit is haar
vlucht, haar reis tot God, en dit is het wonder van mystische
verrukking. Maar jets anders is de geest, de denkende, en
z'n oogen zijn dof geworden van veler dingen zien, en z'n
ooren suizen nog van 's waerelds druk rumoer, en hij is
niet bevleugeld, en in staketsels van verstandigheid.en proza
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was jaren z'n gevangenis — als hij wil tot den Oceaan van
licht, tot het Abys van goddelijke liefde, o dan moet hij leeren,
en hij moet den koers ontdekken, en hij moet schrijden, pas
voor pas, stap voor stap, en dit bedoelen de verouderde
betoogen voor het bestaan van God, en dit is ook de zin van
onze zuivere re e.
Als een, dien dood vergat, in oude kamer aan oud spinet
een oudere wijze deunt, zoo was de religie onder burgerlijke
heerschers, en stille spot vertrok zich op gelaten, als zich de
afgeleefde nog nam in hoogen ernst. Of zij was als een verstarrelend vuurwerk, dat gloedde tegen donkere waereldlucht, en zij hief naar ,boven de blikken der verrukten, hier
uitgevast en murwgebeukt in glorieloozen kamp, want
vergeten moest de schare haar jammer en ellende, opdat de
bourgeoisie zou hoopen haar ontfutseld goud en drinken
bekers, van ontucht vol te boorde. En het waren dappere
mannen, de atheisten, de revolutionnairen, die de web van
leugen scheurden, en zij spraken van „verhimmelte Formen",
en intusschen zwol hun ziel in wind van Ideaal als zeil op
een tweemastige brik. En wen dan weerkeert nu, de godsdienst,
onder weldoorvoeden, mistrouw dit dan : zij zijn zelve
afgeleefd, de machtigen van toen, en, als misdadiger te Rome,
die greep het altaar, omdat hij sterven moest, zoo is het met
de weder religieus geworden menschen, nu de breuk kwam,
en het oordeel over hun onttakeld leven.
Maar besef wet, heraut van nieuwe toekomst, dat het ongeloof thans is een rudiment. Dat het thuis hoort bij het materialisme, het positivisme van zatgezogen vliegen. Uw geest
negeert het, en hij zal aanbidden, want veelvuldig is het
Wonder in uw herboren menschenhart.
Doch gij zult dit doen, de waereld schouwend, de waereld
en haar wetten. Niet schuilen zult ge in klooster, of in Heilig
Land: Het Eene, het Eeuwige, het absoluut Subject, Het is
in tijd en ruimte, Het heeft in tijd en ruimte uitgestooter ,
als wortel stengel, bloemen, z'n kleurge levenspraal. En de
sterren stormen, en planeten wentelen, en de aarde hunkert,
als braid naar den geliefde, en zij wil ontvangen den gloed,
het licht van zon, en zij stuipt, en haar leaden sidderen, en,
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na eruptien van vuur, en woeste katarakten, dan is er haar
kind, en dat is het leven, en zij voedt het, en zij voedt het
op, en het wordt machtiger en schooner, al maar schooner
worden op den duur de kinderen van de nu rijp geworden
moeder. Eerst kiemde het in lauwe zee, en het was een vormeloos plasma, dat toch reeds vorm bezat, en nu is het of de
Vrouwe streng is en genadeloos, want er is wind en kilte,
en er is honger en worsteling en pijn, maar dit is de wet, en
door die wet ontwikkeling, en daarom duurt de verschrikking,
en zij zal weenen van de lucht, en zij zal stuwen in vloeden,
en zij zal doen kraken bergen, en ook zal vlam verteeren het
groenbelooverd bosch. Want geboren zijn de planten, geboren
zijn de dieren. En de worsteling wordt al maar feller, en heeter
het gebeur, maar zij maken rijp het leven, en in dat leven
woelt het en verlangt het naar schooner openbaringen.Want
het hart is het Eeuwig Hart, dat is het Eene, dat uit versplintering zich zelf weeromme zoekt, en de mensch staat op, en
hij schudt of den sluimer der droomende Natuur, en hij wet
z'n steen tot dolk, en een anderen steen tot bijl, en hij is de
bouwer, en hij is de ontginn.er, en hij keert om de wildernissen,
als ze doorgraaft z'n ploeg, en zij zullen tieren in schoonheid,
en z'n woorden zullen luiden als zilverende klokken.
Want hij is de denker en de verbeelder ook, en hij spint
zich phantasieen van macht en van geluk, en hij wil ze scheppen door z'n weten, en toch, hij kan het niet. Dan is z'n
Historie opnieuw een worsteling, en batailles razen, en
mijnen springen, en er is berooving van den arme, en zieken
wachten in duffe kelderwonen, tot hen de dood verlost. Maar
zij rust niet, de menschheid, noch in haar rust de goddelijke
Idee, en zij zal stuwen, door woestijnen van ellende, voort
naar paradijzen, de al maar zoekenden, en gezien wordt
reeds de verte, waar palmen wuiven en het klare water vliet.
Want bewuster wordt de wil, en z'n richting leert hij kennen,
en dus is de geschiedenis, die tot vrijheid voert, en wie haar
gevonden heeft, hij wordt gekroond, en voor z'n sierloos
kleed is prinselijke wade, en de dag is een feest, en een feest
de nacht, de mysterieuse nacht.
Dit dan is de overtuiging van den modernen mensch : de
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Eenheid, de Harmonie als grond der waerelden, Kosmos in
de Chaos zich meer en meer verwerkelijkend; dialektiek,
ontwikkeling, en zij voert tot hoogere orde, en de maatschappij, dat organisme, dat nog geen organisme is, zij zal
groeien tot heerlijkheid, en vieren zal de God in lompen z'n
victorie, en hij zal heffen het Pantheon, dat gehouwen werd
uit marmer van z'n denken en z'n weten, en hij adoreert
er in, en varen zal de hymne van z'n engelzuivere kunst.
Dit wordt 1), maar het wordt slechts onder schrikkelijke
tragiek. De natuur is tragisch, de geboorte en de dood, en
het dorren der nauw ontbloeide landen ander vrieswind,
van de lente, en de vuurgloed, als hij teert het jong lichadm.
Kosmisch is onze waereldvisie, maar zij is ook tragisch, en
niet gedacht kan worden het hoogere, het hoogste, als niet
het Zelf, dat zoekt z'n Paradiso, heenging door Hellecirkels,
en dan door Purgatorio.
Dit modern bewustzijn is nu meteen een houding, een
richting van het willen, die dan heet religie. Hier is het Ware,
waarop het denken wachtte, en dat het in den loop der
eeuwen vindt, óók het Heilige, en het moet volvoerd worden,
en de geest beseft het, en al z'n ondervinding beeldt hij, en de
theologie van het Christendom systematiseert het in nog
dichterlijke taal. En zij heeft alvast haar kort begrip in het
leerstuk, dat steeds de kerk geloofde. Omdat in godsdienst
de wijsbegeerte is voorondersteld, omdat die wijsbegeerte
oorspronkelijk theosophisch is, d. i. ten halve dichterlijk,
uit intuitie, is de oude formuleering symbolisch-allegorisch,
en ons dieper begrip heeft er uit los to maken den redelij ken
zin, en die zin heeft ook nog waarde voor een wordende
cultuur.

Afhankelijkheidsgevoel — hierin zocht Schleiermacher de
kern van het godsdienstig leven. En dit doet mee, al is het
slechts moment. Niet het individu is het bij uitstek werkelijke; wat het is, is gegrond in ruimeren, dieperen samenhang:
het bewuste dat zich, als ik vertolkt, het is de schoone bloe1) Dat het wordt, zal elders in dit boek worden aangetoond.
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seming van schoon lichaam, van het brein is het denken,
en het denken is gebonden aan de grauwe hersencellen. Maar
dan is voorondersteld de strooming van het bloed, dat
zuurstof houdt, en het blaast aan de vlam, en uit die vlam
de duistere rook der driften, maar meteen het gloriend
wonder van weten en beminnen. En het roodwiekend bloed,
het is bereid uit dat, wat tanden maalden, wat verkeerd is
tot menscheigene stof door chylus en door gal. In komt het
leven uit de gekneusde korrels, die rijpten waar de wind de
halmen ruischen doet, en wat zwol in wolken, en het sloeg
neer in bui, en de bodem hield het, tot het opspoot in fontein,
het is teug voor de dorstenden, en lief de beurt het aan de
armen, die hunkeren naar lavenis. En de lucht behoeven we,
en het zonnevuur, en het elektrische, dat trilt door nerf en
spieren. Als zich hemelen wentlen in tijdeloozen gang, dan
is de rhythme en het koraal dier waerelden in ons verholen
innerlijk. Ook zijt gij, kind der aarde, uit gips en kolenkalk, en
in de zee, de vloedende, waart gij, alsof in schoot gevlijd, en
ge zijt opgegroeid nit elk die voor u ging: uit radiolarium,
uit spores en zeester, uit worm en holtedier. De crustacee
heeft u bereid uw kunstige skelet, en, als gij zijt verwant aan
luchten en aan water, dan is dat door den vogel, die roeit
met stille sterkte, en door de visschen van blauwend, zilverend meer, en u ging voor, op hechter bodem, de amphibie
van Nijlland, en waar leoparden en hymen gierden hun honger en ontberen, en waar de buffel trappelde z'n uitgelaten
vreugd, en waar zich slingerde om takken de u nabije aap,
daar is, in harmonie der dingen en der eeuwigheden, gewrocht
uw menschlijk kunnen — want alles is verbonden, alles is
vervlochten in dit eindeloos geheel. Wie in hoorn van rendier
groefde de pracht van eerste kunst, en wie ging door de wildernis, en hij legde droog rivier, en hij lokte vuur uit kei, en
hij murmelde gebeden in ademlooze angsten, ' hij is in u
nog, en in u is het bloed van Roodhuid, die scalpeert, en het
gepeins van Tibetanen, die turen naar de ongeweten verten,
en de melodie der minne, die door het Hooglied trilt, en de
vervoeringen van dichters en propheten, en de wijsheid
van Aristoteles, en de vermoeienis van monnik, vluchtend
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voor het leven tot klooster en tot knielbank, en om uw leden
zag ik golven talaar van koningen, en een nimbus van heiligenschijnen rondde om uw verheerlijkt aangezicht.
Alle goedheid is in u, alle zonden, alle smarten van weleer.
En de energieen van den kosmos, en zij zijn ontsprongen aan
het eeuwig, goddelijk wezen. Want dit is het hart der dingen,
het cirkelmidden, en daaruit komt ge, en uw lij den is waereldlij den, en uw vreugd is godenvreugd.
Nietig is de mensch, afhankelijk dus, knooppunt in een
rusteloos jagen van een omvattend worden. Maar knooppunt
toch, en in hem concentreert zich, vluchtig, het alles werkend
Eene, en hij is meer dan de arduinen rots, en dan het reien
van ongetelde starren, en dan de wuivelende halmen, die
noeste oogster zicht, en hij is meer dan de adelaar op hooge
wolkenreis.
Hij is het, omdat hij denkt. Omdat hij breekt den tooverban
van zinnen en van zonden, en hij ontdekt, in tijd en ruimte,
het Eene, Eeuwige, en hij zal bouwer zijn van nieuwen
kosmos, en z'n Godsstaat flonkert eens in gulden avondlicht,
en het Communisme vult bassijnen van z'n lief de met dat,
wat niet meer dorsten doet.
De mensch is nietig, uitkomst van allerlei gebeuren, bepaald, afhankelijk, en toch is hij mee het goddelijke, en hij
is de soeverein, en „engelen dienen hem", en het vuur van
Prometheus siddert in z'n albasten schaal, en hij laat het
loeien door koren en door beuken van eerst gewijde tempelhallen. De mensch is begin, de mensch is loochening, is Satan,
Lucifer.
Indien, zooals wij vonden, het Eene slechts in en door de
Veelheid werkt, indien er Kosmos is, die overwinnen moet
den Chaos, dan is toch ook de Chaos de verkeering van het
volstrekt Principe, want Dit is het Omvattende, het Alverbindende, en de Chaos is het andere, het is de tijd, die uitelkander scheurt het web der eeuwigheid, het is het ruim, dat
dringt in het kristallen Hart der waereld, en het wordt stuk
gestooten tot millioenen splinters. Wel wordt de breuk
geheeld, wel worden weer gevoegd de kleurge draden tot al
maar hooger pracht, doch de ontkenning is er, het negatieve,
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en, als het Eene is, voor Hindoestan, het goddelijk, scheppend
Brahma, het is ook het andere , de Civa der verwoesting. Of
wilt gij : er is een Duivel ; waar God is, is Satan, en hij is de
omgekeerde god.
Want door het veelvuldige, door de individuatie, doordat
het Zelf hier dit en ginds wat anders is, doordat de Rust
verstoord werd tot gewirwar van beweging, en de lijnen van
onderscheiden richting, ze kruisen elkaar, en hun krachten
botsen, en er is stoot, en verzet, en waar was de transparante
sfeer, daar is nu vuurgepluimel, en gewiel van rosse vlammen,
omdat het Eene noodzakelijk verleenig, en dus ook veelheid is, en dit is grens, en dit is perk, en gebuur stuit op
gebuur, daarom in de waereld smart, en dood, en wil tot
eigenheid, die onder menschen zelfzucht heet, en figureer
dit negatief beginsel tot een kosmische gestalte, en gij hebt
den Lucifer van Vondel, en den Satan van Milton, en Goethe's
Mephistopheles.
En als dan leert de Schrift, dat de sykophant en de verzoeker thuis is in de rijen van de engelen Gods, dan bedoelt
dit: het Eeuwig Ja, het is slechts door het weerstrevend Neen;
de vreugde is geboren in gevoelige natuur, die felle smarten
scheurden, en uit het dier wordt de god, als vlinder uit
omhulsel, en de levensvendels wapperen uit hun blijheid
boven zerken van den somberen dood. Zoo is het slechte in
den gang der waereld op eigene wijze goed, en dit vergeet
het dogma van krukkerig verstand, en het weet geen weg
met het demonische, dat dan, op z'n beurt, vergood wordt
door Gnostieken en moderne Satanisten.
De storm, die dijken scheurt, en de honger in Calcutta,
en de pest to Tiflis, en de waanzin uit verweekte hemisfeer,
het is alles logisch, het is goddelijk, ofschoon het van den
Duivel komt. En Phryne's hartstocht, en grimmige terreur
van oorlog, en de heerscherspassie, die de droeve menschen
met zware ketenen bindt. Maar het moet overwonnen worden, Satan moet vallen als een bliksem uit de luchten, waar
zij worstelen, de legioenen engelen, de natuur moet zwichten
voor den zuiveren geest, en het Rijk moet komen, het Rijk
dat Vreugd en Liefde is.
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Voor den revolutionnair is dit moment van het demonische
inzonderheid gewichtig : in hem toch de wil, die loochent en
verkeert, en hij uit zich niet bij voorkeur in handtastelijk
geweld, hij is ook in den spot, de parodie, de ironie, en in de
carricatuur : in de prentjes waarmee Steinlen de gedichten
van Boukay verluchtte.
Maar dit negatieve heeft positieven zin, en het duivelsche,
het is, zooals wij zagen, in z'n ruimere strekking („der Chaos
erstgeborenen Sohn" noemt Goethe Mephistopheles), dat
wat ontbindt, en wat dan stimuleert tot verdere ontwikkelingen. Zoo is ook bier het Goddelijke, het is alom, zijn macht
is elke macht, en dit wordt dan gevoeld in oudere religie, als
het heet dat God de schepper is, en meteen de onderhouder.
Het absolute Zelf, het creeert, het drijft uit, als boom z'n
loten, waerelden en wezens, en de energie, waaruit de dingen
zijn, is van het Zelf de energie, en zij hebben bestand in het
Subject, als droomfiguren in menschelijken geest, doch dit
bestand is vluchtig, en de bloem verdort, en versplinterd
wordt het hard graniet, en de beesten sterven, en volkeren,
en instituten, en de aarde gaat voorbij en „de sterren zullen
van den hemel vallen" — wat dan is geformuleerd in de
verbeelding van een jongst gericht : de bazuinen roepen, en
elke hechtheid wankelt. En in dit proces van worden en
verworden gaat voort de evolutie: kinderlijk alweer werd
dan gesproken van een goddelijk plan, een doel, en men drukte
uit het eendere, als men gewaagde van Heiligheid en van
Gerechtigheid : er is een norm, er is een innerlijke harmonie,
en zij mag niet beleedigd worden, er is Richting, en wat die
Richting dwarsboomt is onbestaanbaar, het wordt gevonnisd, want het deert de evenheden, waarnaar de Kosmos
dringt. En die evenheden, zij zijn er ook reeds nu : al wat
existeert : het kristallijn, het zonnestelsel, de toestand van
den dampkring, en het lichaam, dat uit cellen is gebouwd, en
de menschelijke staten, en maatschappijen en culturen, zij
zijn betrekkelijk evenwichtig, de Logos is er in, het alregeerend Zelf, en toch, zij zijn het ook weer niet voldoende, en
juist daarom is er in de dingen actie, die drijft tot het volmaaktere. Dit is evolutie, die voortstuwt naar den geest,
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en de geest van de herboren menschheid, hij is het onvertroebelde en is het ongeschokte. Hiei, is alles harmonisch,
het gouden vuur verteerde de donkere, harde stof.
Besef dus goes, dat de harmonie er niet is dan met het
andere, haar tegendeel, en wie beweert dat God de waereld
onderhoudt, hij moet ook zeggen dat Hij ze prijsgeeft aan
verval, en ze verwaarloost, en met het doel is verbonden het
ondoelmatige, ja het betrekkelijk doellooze. En door onrecht
heen gaat voort het opperste Recht, en, als er is Providentie,
als alles meedoet aan de wording, waarin zich de Idee betoont,
dan is er ook het /alum, dan heerscht toeval, want de linien
van het veelvuldig gebeuren, zij ontmoeten elkander, zij
kruisen elkander, en zij zijn toch niet onmiddellijk gewild.
Als een menschenschedel wordt in elkaar gebeukt door
stortend rotsblok, dan is hier samentreffen van allerlei
geschieden, dat zeker niet bedoeld is : juist nu passeerde
de wandelaar den weg, juist nu kwam los de laatste binding,
die steen aan bergwand bond, en de wind woei zoo juist nu,
of de lawiene wentelde, in dit en in geen ander oogenblik, op
de reeds wankele bouwing. En aan Fortuna offerden Romeinen, en er was reden toe.
Ook kan men zeggen, dat God liefde is. En Hij is de hoogste
liefde. Immers, het absolute Zelf, het is het Eene, Dat is het
hart van alles, Het is in zonnestofje, in moleculen en elektronen, Dat wat de dingen samenhoudt en aan elkander knoopt.
En wat ze stuwt, in evolutie, tot menschelijk Communisme.
Dan, als dit bereikt is, schuimt liefde over als uit bergbeek
water, en zij bedekt de waereld, een meer van Licht en blank.
God is liefde. Maar in tijd en ruimte, waar Al versplinterd
wordt, is óók het tegeldeel, en de haat is er, en de worsteling
en het leed, het demonische, want er is niets in de werkelijkheid of het is innerlijk verscheurd, en liefde verkeert
zich, en het versplinterde, het vraagt naar eigen doelen, en
het een botst op het ander, het onttrekt zich aan den grooten
Vrede — maar omdat hij, die Vrede, is het Hart, het Ware,
zal hij telkens triumpheeren :
De stille krachten zullen zeker winnen,
zooals de dichteres in haar „Verzonken Grenzen" zingt.
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Mogen wij dan echter wel getuigen van God ? is dit woord
niet ontlouterd, is het niet vervlochten met avontuurlijke
begrippen ? Spreken wij liever van het Goddelijke, noemen
wij het brandpunt, dat wet en norm, dat een en alles is,
het oneindig, eeuwig Zelf. Dan blijft uit een misverstand,
dat associeert het diepste weten van herboren intellecten
met kinderlijke wanen. De dingen der religie zijn te goed om
ze te verwarren met het mythisch spinsel van een voorbijen
tijd.
Zullen wij nu zeggen dat dit goddelijke persoonlijk is of
onpersoonlijk, bewust of onbewust ? Het is bewust in menschen
en in hoogere dieren, het is onbewust in kwarts en suiker,
en toch is het bewuste in z'n opperste ontwikkeling niet
zonder onbewustheid, en het onbewuste der lagere natuur,
het is betrekkelijk bewust te noemen, want het Eene is er
in, dat zich stelt als het vele, zich daarin onderscheidt van
zich zelf, en er toch ook weer met zich zelf verbonden blijft,
wat mede het karakter van het bewuste is : ik en voorwerp,
zij zijn verschillend, het ik is iets anders dan z'n vlottenden
inhoud, en toch is het ik niet inhoudloos, en de inhoud vult
het ik : zelfonderscheiding, zelfspiegeling zij zijn van het
bewuste, en zij zijn ook van den kosmos, waarin het Eene
nu dit en dan weer dat is, en daardoor is zich zelf.
Zoo is het goddelijke persoon en niet-persoon, Het negeert
het persoonlijke, dat Het als z'n verbijzondering stelt, want
dit eindige, het hoort toe aan menschen, in juridische verhoudingen, met zedelijke eigenschappen. Maar Het is ook
al weer persoon in den zin der oude dogmatiek ; dan wil de
term uitdrukken : masker, rol, verschijningsvorm, en in het
leerstuk van de Triniteit wordt het beleden, hoe God een
wezen is, dat zich drievoudig openbaart: als Vader, als Zoon,
als Geest, en deze drie zijn een.
En wie het absolute Zelf verbindt met praedicaten als
bewust en onbewust, persoonlijk en ook onpersoonlijk, hij
herinnere zich ten slotte, hoe dit Zelf Idee, Gedachte, dus
ook produceerend Denken is : wat wij verstaan en weten,
het is slechts secundair, het is een reproductie van den Logos
in de waereld, en die Logos is scheppend, en hij overstijgt,
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in z'n oneindig wezen, alle grens en perk. Hij is, zou von
Hartmann zeggen, intuitief, en niet als de onze, discursief.
Gaan wij nu over tot het dogma van de drieeenheid Gods,
dan heeft dit ook z'n redelijke strekking. Want het Eene,
het Absolute, het Oneindig-Eeuwige wordt in de naieve
symboliek, die rust in theosophische bespiegeling der Hellenistische cultuur, en verder in nog oudere mythe, Vader
genoemd, en als het dan luidt, dat de Vader een Zoon heeft,
dan is dit, in een wijsbegeerte, die herkomstig is van Plato
en van de Stoici, de vertolking van ons inzicht: dat het Eene
zich als Veelheid stelt, het Volstrekte als het Betrekkelijk,
dat, in tijd en ruimte, het goddelijk Zelf zich individualiseert,
dat de Idee Natuur wordt, en het is de zin van het Evangelie
van Johannes, waarin ons wordt verzekerd, dat alle dingen
gegrond zijn in den Logos, de Gedachte, en dat de Gedachte
ten slotte nu is mensch geworden. En, zoo is het ook, immers
de evolutie voert op deze aarde eindelijk tot den mensch.
En als dit is de mensch, in wien zich bewust wordt de Idee,
dan is de mensch de Godmensch, en hij heeft een tweevoudig
karakter, hij is immers mensch en God. Dit is dus uitgedrukt
in de antieke kerkleer met haar belijdenis, dat Christus
twee naturen heeft, en voorts twee willen. Het schepsel toch,
geboren uit een vrouw, is ten prooi aan de zonde, de smart,
den dood, en „Christus", d.i. de gehistoriseerde verbeelding
van het god-menschelijke, ondervindt dan ook de macht
van de verzoeking, en van het leed, en van het kruis, waaraan
hij sterft, maar omdat in dit schepsel doorbreekt het andere,
omdat de kosmos, in de ontwikkeling, den chaos overwint,
is Christus, d.i. het Eeuwige in ons, gedacht als triumpheerend, en hij is sterker dan de eindigheid, die uitkomt in het
zedelijk kwaad, in lijden en in levensondergang. De Geest
zegeviert, en dit is alweer uitgedrukt in de symboliek van het
dogma, als ons wordt herinnerd, dat, wanneer Christus is opgestaan, en verheerlijkt, en dus terugkeert tot den Vader, het
uitgangspunt, het onvergankelijk Zelf, de Heilige Geest
er is, die dan gestalte heeft verworven in de Christelijke
gemeente. Immers, die gemeente is het, waarin de Christus
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woont, zij heeft, zoo formuleert de oude wijsheid, Hem aangedaan als een gewaad — nu, dit wil dan enkel zeggen : de
hoogere mensch, die als creatuur ten spel was aan de waereld,
hij is thans, in een nieuw leven, boven de verscheuring uit,
hij is, als wijze, als heilige, als kunstenaar vergeestelijkt, zich
van z'n diepste Zelf bewust geworderi.
Als dan het dogma verder voortspint z'n bespiegeling,
dan is dit ook weer niets anders dan de uitdrukking van innerlijk ervaren ; men zou kunnen zeggen : het leerstuk geeft de
psychologie van rijpende en rijpgeworden geestelijkheid. En
het is onvergankelijk, het is voor alle volkeren en voor iedere
historische periode. Dus ook voor nu, en voor de toekomst,
en de revolutionnair hervindt erin z'n eigen innerlijk, want
het goddelijk Zelf, dat, in z'n ongeweten drang, bouwde
den Melkweg, en de aarde, en de atomen, en de moleculen,
en het kristal, en het levende, dat schlep de ziel, en straks het
intellect, en dat den eenling bond aan eenling, en door de
worstelingen der historie, plastisch maakte de oude maatschappijen, Het bedoelt nu de Commune, waarin de Wijsheid
zal heerschen, en de Schoonheid en de Liefde. En de mensch,
die dit voelt, hij is in staat het dogma to beseffen, dat, toen
in elkander stortte een verouderde beschaving, de ondervinding formuleerde van een komende cultuur.
Nu is de zin van onze woorden niet, dat wij aan een nieuwen tijd willen opdringen oude kerkelijke begrippen. Maar
wij willen, dat men zal verstaan hun inhoud, en dat men in
zich zelf beseft, hoe men de Christelijke traditie ten slotte
reader is dan de geijkte Christen, en dan de Protestant,
wiens burgerlijk bewustzijn het Evangelie van z'n inhoud
heeft beroofd. Dat doet hij, als hij wordt de vrijzinnige, dien
wij uit ervaring kennen. Anders wij : de geest van het leerstuk is de onze, en wij schenken u de lang misbruikte woorden, wij zeggen het op onze wijze, en dit is het revolutiont
naire, dat we ook hier omkeeren, ook hier omscheppen, dawij de orthodoxie afhandig maken aan de bekrompen kerkelij ken, dat wij doen gevoelen, hoe in dit oude een nieuwe,
onze waarheid is.
Een man, die diep zal gaan beseffen, wat van hem eischt
Revolutionnaire Cultuur
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het leven, wien het Communisme een belofte werd der toekomst, hij zal ondervinden, dat het Waarachtige nu in hem
woont, dat de kosmos, die in alien chaos worstelt, en die
gebouwd heeft zonnen en koralen, en plant en vogel, nu
ook wil scheppen een harmonie van menschelijke gemeenschap, en dit beproeft door menschen, dit dus ook beproeft
door hem. Zoo kan hij beweren, dat het goddelijke in hem
geboren werd, dat in hem is de Christus, en die was eerst
een kindeke, en het lag gewonden in doeken, in de kribbe
van z'n onaanzienlijk hart, en het is vervolgd, en het is
weerstaan door allerlei gespuis van driften en van vreeze,
en het is verzocht, en het heeft, in weerwil van dit alles,
overwonnen. Vooronderstel, dat in u open ging het zuiverder
bewustzijn van leven en van roeping, op welke wijze ook,
vooronderstel, gij zijt geworden de revolutionnair, dan zal
u strijd wachten, allerhande worsteling, en als de Christus
der oude poezie, zal u niet verstaan uw moeder, en uw broeders zijn voor uw woorden doof, en gij komt in conflict met
waereldlijke machten, met politie en met militair, want zij
zijn er nu nog zoo goed als in vervlogen eeuwen, Herodes
en Pontius Pilatus. En in de wildernis, in de woestijn, komt
de Duivel tot u, en hij wil dat gij hem aanbidden zult, en hij
zegt u toe de aardsche heerlijkheden — in het proza van de
moderne waereld heet dat dan : gij kunt, als gij uw opinie
prijsgunt en offert aan uw egoisme, het goed hebben, gij
kunt promotie maken, want gij wordt een bescheiden wachtmeester, een actief en onderworpen ambtenaar. En uw
verzoeking is in eenzaamheden, zooals de weg van zwervers
is voor hen die overwinnen. Want de revolutionnair is de
onrustige, en toch is rust z'n deel, en hij doet wonderen, hij
ontsluit de ooren van hen die niet vermochten to verstaan,
en de oogen opent hij : als gij iemand, die verkocht is aan de
burgerlijke leugens, overtuigt van uw gedachten, dan leert
gij hooren, hem en zien, en gij wekt op de dooden — er zijn
tal van doode zielen in de waereld, en het Communisme roept
hen terug weer tot het leven, en het bant uit de booze geesten,
die als zwijnen zich storten in den afgrond — denk u een
mensch, dien gij ontmoet, en hij was eerst een dobbelaar,
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een ontuchtige, maar nu is het Goddelijke, dat in u woont,
genaderd tot z'n hart, en dat hart is gelouterd, het is door
Communisme zoo rijk en puur gemaakt. Want z'n innerlijk,
het zal een bruiloft vieren, en de Christus zal het arme water
van z'n voelen verkeeren in goudelenden feestdrank, en de verstokenen, en de gebrokenen, zij strekken zich naar hem, want
hier is spijze, en heling voor hun wond. Het Communisme, het
is de niet geeerde, de man van Samaria, maar hij beurt
genezing aan hem dien roovers plaagden. En de Christus in ons,
hij zal naderen straks Jeruzalem, en de massa jubelt om hem
heen, en de aarde is bedekt met twijgen, die vieren koningen
— hier is de koning van de verdrukte creaturen, en hij wordt
gehuldigd, als groote Lief de past. Maar omdat hem haat de
priester, omdat hem vreest de viervorst, en de heerschzucht
van moderne Pharizeers, omdat hij uit den tempel drijft de
troepen van het wisselend, sjacherend yolk, daarom zal men
hem gevangen nemen en vermoorden ; wie in zich heeft de
lichtende gedachte van het wonder der Commune hij wordt
het offer van z'n bovenmenschelijk streven, en het kruis
hem snerpt, en hij wordt gekruisigd op heuvel van Calvaria.
En wat hem eigen scheen, het verloochent hem, en het verraadt hem, en in z'n zij is straks de wonde, en z'n moede
hoofd buigt neer tot donkeren, diepen nacht. Maar hij staat
op uit de dooden, de idee zal overwinnen, en zij woont in
nieuwe menschen, en het Goddelijke, het vaart op in glorie
en het komt terug, naar den geest, en het schept den nieuwen
hemel, en het vervult de Jong geworden aarde.
Dit is van thans, zooals het is van elken tijd, van iedere
cultuur.
Want het heeft kosmische beteekenis, al is het nu in het
bijzonder de dichterlijke beelding van ervaringen, die een
mensch op doet in z'n strijd voor billijkheid en recht. Het
verzinlijkt de tragiek van het Goddelijke, dat ten prooi is
aan de waereld, dat zich er aan ontscheurt, met moeite, en
dit is dan de evolutie, en dit de revolutie met haar ontladingen van opgehoopte kracht, en haar ondergang, die enkel
voert tot de geboorte. Zoo heeft men kunnen zeggen, dat het
eeuwig Eene, dat God in Christus, zich zelf heeft geofferd,
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en een zoo grillige bespiegeling bevat dan voor ons inzicht
een redelijken zin. Offert in den propheet, den revolutionnair,
den waarheidsvriend het Goddelijke zich niet, en is niet juist
het woord, dat men heeft toegepast op Christus : „en door
zijn striemen gewerd aan ons genezing" ? — want het is de
man van het wordende, de apostel van het Ideale, die beurt
de zonden en de smarten van een verbijsterd yolk, en hij
hoort tot de martyren, in wier bloed het fundament der kerke
rust. Een zuivere menschenziel, een geestelijke natuur, zij
voelen al den schrik en al den doem, die met zich bracht de
oorlog, en die onherroepelijk zijn gebonden aan het nu heerschend oekonomisch stelsel, en zij gaan gebukt er ander, en
dit is dan hun plaatsvervangend lijden; de God in hen is het,
die in hen opnieuw de schuld van heel een waereld droeg.
Nogmaals, het is volstrekt niet noodig, dat het revolutionnair bewustzijn opnieuw dogmatisch-kerkelij k wordt, maar
wel moet het begrijpen den zin dier oude leeren. Het moet
dit, omdat, zooals ik elders heb herinnerd, het oorspronkelijk „Evangelie" ook was van den intellectueel, van den
dichter, den heilige, den philosooph, die gewond was door
de brute macht van een Romeinsch imperium, en het was
van den arme, den tollenaar, den vertrapte en verachte, en
het was geboren in een chaos, toen het oude in elkander
stortte, en het was ook het visioen van nieuwe heerlijkheden,
omdat het Goddelijke het winnen zou op het demonische,
omdat de Christus bouwen ging z'n eeuwig liefderijk. We
zijn verwant dus aan den primitieven mensch, die het Evangelie dichtte. En geen kuiperij en tirannie van pausen of van
klerus, die het beste heeft verwrongen en verleugend, kan
te niet doen het feit van de historie, dat wij aan die edelen
verknocht zijn door ons revolutionnair gevoel, dat uit den
geest is, en niet is door geweld.
Van ellende en van verlossing heeft dan voorts de oude
dogmatiek gesproken. En wat hierin is vervat voor onzen
tijd, wordt uit het volgende verstaan :
Indien gij hebt geleefd in de sfeer van de „cultuur", indien
haar cant, haar conventie, haar leugen u gehinderd heeft,
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indien gij, misschien als kind reeds, gesidderd hebt van het
rapaille, dat Gods schoone waereld brandschat, indien gij,
trots uw verzet, zelf waart vertroebeld door haar waardeeringen, en gij hebt gerekend met geldelijk belang, en met
fatsoensbegrippen, en gij hebt gevierd willen worden, omdat
gij inhoudlooze versjes schreeft in luidende cadans, en indien,
trots, ja door dit alles, uw innerlijk verscheurd was, en uw
leven huiverde als boom in naakte winterwaereld, dan weet
gij wat ellende is, en het heeft in u gesnikt, en het heeft
vruchteloos in uw verloren ziel geklaagd. In u was hetlloogere,
was de wil tot puurder menschelijkheid, was, wat de oude
esoterische bezinning noemde : het „beeld" of de „gelijkenis
Gods" ; gij waart geest in uw kern, al waart gij ook gevallen.
En gij waart gevallen, want het is een val, als een diepere
geest zich stoort aan wat de waereld wil, en als hij ook zoekt
goud, en eer, en als hij zich misvormen laat door burgerlijke
ijdelheid. Maar toen kwam tot u, misschien uit een gesproken
rede, misschien uit een boek, het nieuwe, betere, en gij werdt
bewogen in uw verborgenst hart, gij voeldet, hoe satanisch
is de orde, die neervelt millioenen ; het kapitalisme onthulde
zich als wil tot brute macht, en gij beseftet, hoe het ook uw
ziel verknoeide en ook uw leven krenkte, en veranderd werd
uw inzicht, en het was de wedergeboorte, „de nieuwe geboort",
en zij was uit den geest. Er was een andere waereld, en gij
ontdektet de wetten harer wording. En het bleef niet bii die
overtuiging, die uw bewustzijn vulde, straks drong binnen,
als een vuur, dat ontstoken is, en z'n vlammen breken in
wijdere ronding uit, dit zuivrend, koesterend licht, en het
gloedde in uw onbewuste denken, in de sousterrains van
uw verjongde menschelijkheid. Het werd wil in u, en dit is
de bekeering. Uw leven werd gevoerd tot andere doelen, niet
meer het futiele, het onbenullige, het idealisme van malle
bourgeoisie, gij waart vernieuwd in uw doen, en dit was uw
bevrijding, en dit was uw verlossing. De God in u, die de
Commune schiep van primitieve Christenen, en die nu wil
hameren, in onbehouwen steen van maatschappij, de glorie
van uw liefsten droom, hij heeft u los gewonden, uit banden,
die u knelde en gij zijt geen knecht meer, gij zijt de groote,
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die thuis u voelt in tijd en waereldruim. Er is chaos, maar er
is kosmos ook, en die is in u, en gij weet het, dat de kosmos
den chaos zal verwinnen. Er is Wet in de natuur, er is Orde
in de menschelijke geschiedenis ; wat het nu nog keert, het
Hoogere, het is ook al weer goed, omdat het in de rede ligt,
omdat het doorgang gunt, door de wildernissen, tot de stralende stad van straks geboren geestelijkheid. Wat u ontmoet,
wat u prikkelt, wat uwe vreugde deert, het is logisch, en de
Logos is uw eigen Zelf ; het Zelf, dat bouwt en sloopt de
waerelden, de machten en culturen, het is in u bewust geworden. En dus zijt gij verzoend met alles, en de communist verstaat het, en dit is z'n geluk, en dit is z'n' vrede : dit is „de
vrede Gods, die alle denken overstijgt". En ook is dit z'n
macht : socialisten van nu verouderd stempel, zij waanden
dat de religie voeden zou een onderworpen zin, dat zij
enkel maar zou doen berusten in een van God gewilde
orde. Nu, zoo is het ook, en dit is de stilte, en dit is de
verzoening, die de wonde harten heelde, maar zij zijn
momenten slechts : in een waereld, waar evolutie grondwet
bleek, is alles op eigen wijze goed, maar het is ook alweer
niet goed, het is er om zich te verkeeren, om zich te
wenden naar andere verschieten ; geboren moet worden, uit
de creatuur, het goddelijke, en dit is het Communisme, en
de wel-denkende begrijpt het, en hierin is z'n heroieke macht.
Merk dan, hoe in dit geestesleven zijn vervlochten optimisme,
pessimisme : 'het komt, het Wonder, en de waereld is er
nu nog van verstoken, en toch is het er, want het werkt in het
heden, en het bouwt, in den vernieuwde, z'n toekomstheerlijkheid. Dit is de lie/de, de absolute liefde. Zij sluit in hater,
de hevige ontroering kent ze van naturen, die opstandig zijn
en hard, maar het is het harde van waereld in April, uit
bevroren bodem woelt zich op een groenend, kleurig plantj e,
en het is de revolutie, die orde stichten wil, die schoonste
weving invoegt in het weidsch ornaat der goden. En ook is
het een liefde, die gekeerd is naar het Al : niets menschelijks
is van herboren menschen ver, en zij vernemen het geruisch
van den wind, en het jubilate van hooge sterrenluchten, en
zij zoeken met verrukte zinnen de pracht van kleine dieren,
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en er zijn heuvelen, die beuren een praal van bonte bloemen,
en in haar weelde rusten de liefden van hun dankend hart.
En dit is voor goed, voor goed, want zij zijn eeuwig. Kinderen
droomen, dat de ziel wegwiekt uit dit aardsche lichaam, en
zij komt thuis in hof, waar serafijnen zingen. Kinderen
wachten, tot het tikt in meubel, en nu gelooven zij dat ziel
onsterfelijk is. ; Maar dit is van kinderen, en het is van den
bourgeois. Het is van kinderen, omdat het niet verstaat, dat
het bewuste, het menschelijk bewuste, gebonden is aan brein
en bloed en nerven, het is van burgers, die vieren in hun leven
een kleurloos feest van zelfzucht, en er is niets gewichtiger
dan eigen ik voor hen, en dit ik moet duren, dit ik, dat eens
geboren werd uit moederlijke vrucht. De bourgeoisie rekt
zich naar het teugje water, dat Istar zocht voor Tammoez
in donker schimmenrijk, en zij kan niet anders, want zij is
egoistisch. Maar de Revolutionnair, de Communist, de mensch
die komen zal, en wiens woorden dreunen in slagen van rêvolte, hij kent een diepere eeuwigheid : in hem is het goddelijke, en dit goddelijke, het duurt zooals de vlam, welks vonken
stierven, en er is geen zelfzucht in z'n denken en z'n voelen,
hij wacht niet op de vreugd des hemels, noch siddert voor
den gloed van hel.
Immers, het philosophisch inzicht, dat dan wordt gesteund
door z'n bewustzijn van een wordende gemeenschap, waarin
meer is de lief de dan het zelfzuchtig willen, het herinnert
aan den grond der dingen, waaruit ontbloeid is, tijdelijk,
de eenling, zooals de loot, het blad, de bloem uit overjaargen
stam. En het blad valt af, en de bloem verdort, maar dat,
waaruit zij zijn geboren, duurt, en dus duurt het Waereldzelf, ook als het aardsche wankelt. De physicus vertelt het
ons op eigene wijze: er is behoud van arbeid ; wat zoek is
als mechanische beweging, gij vindt het terug als licht, als
warmte, als chemische kracht, als in de stof geborgen energie.
En het ware, het is niet dit of dat, het is niet individueel,
het ware aan den mensch is veeleer de geschiedenis, waarin
hij is een golf, en zij is een moment in meer omvattend
leven, en dit is doorgangsfeer in goddelijke ontwikkeling.
Niet of in dit communistisch denken niet meedoet het
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persoonlijke, het is het gewichtigste, het is de zin der waereld.
Maar het is het als de hoogere persoonlijkheid des geestes,
d. als man, als vrouw, die vol is van het kosmisch doel,
die zich wierp als offer, in branding van gevecht, die kan
getuigen met den grijzen dichter : „Die ewige Gefiihle,
Heben mich hoch and her, Aus irdischen Gewiihle". De
burgerman verstaat dit niet. En hij wil onsterflijk duren met
al z'n dierbaarheden, en zij, die minst op aarde leefden, zij
hunkeren naar bestendiging, als hun hun lijf ontzinkt, maar
de communist, die kent de lief de, en hij voelt zich wis verbonden met menschen en met starren, hij verstaat de „Tiefe
Ewigkeit" van Nietzsche's Zarathustra.
Terwij1 onkundigen gewagen van de „onsterfelijkheid
der ziel", beseffen wij, dat er een dieper inzicht schuilt in het
dogma van de opstanding, de wederopstanding van de dooden
of des vleesches. De ziel toch is louter een abstractie, zij is
het cane, dat in het lichaam werkt, de innerlijke orde ; zooals
in een horloge de deelen in verbinding met elkander gaan,
en uit elkaar genomen, vormen zij geen zich bewegend
mechanisme, zoo is het oak met het organisch wezen•; de
ziel is plan, entelechie, zegt Aristoteles, en zij is de idealiteit
der zinlijke waarneembaarheid, waarin zij zich volbrengt.
De technicus draagt in het koper, het zilver of het gaud, van
buiten af, z'n plan, de natuur wrocht het in de embryonen,
in kiemen en in zaden, van binnen uit, maar zooals de bedoeling van den machinebouwer de stof behoeft, waarin zij zich
verwerkelijkt, zoo is de ziel niets, teizij zij zich reèel maakt
in het organisch schepsel ; onafhankelijk daarvan is zij een
inhoudloos begrip.
Maar de oorspronkelijke wijsheid der Christelijke kerk,
die stamt uit de Antieken, leert, dat de dooden opstaan
nit hun graven, óók lichamelijk, en dit is juist, want, in den
kringloop der materie, keert, ander andere gestalten, het
leveed Zelf weerom. Wat in uw spieren arbeidt, het is de
energie, die woonde in langgestorven wezens, de zuurstof
in uw bloed blies aan de viam van denker of van visionnair
in een verviogen tijd, en het staal van dat bloed, het was
allicht in stroom, dién vroeger andere harten door aderen
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en polsen stuwden. Zoo is er eenlijfelijke herrijzenis, en weerom
keert ook de geest, want de bespiegeling van Plato, en de
mystiek der Oosterlingen herleeft in Schopenhauer, en Hegel
is niet denkbaar zonder hen, die in z'n arbeid zijn herboren :
een Spinoza, een Leibnitz, een Locke, een Hume, een Kant.
Er ligt een groote beteekenis in de reincarnatieleer der Hindoes
en der Theosophen, al wordt niet van u gevergd, dat gij aanvaardt hun kinderlijke phantasieen. Lijfelijk en geestelijk
komen in jongere geslachten de oudere terug, en de Christelijke intuitie heeft dit uitgedrukt, als zij sprak van er/zonde,
en van er/deugd ook de biologie, de evolutieleer, zij staven
die beschouwingen, en zij voerden tot z'n plastische verbeelding een naturalist als Zola, een symbolist als Ibsen.
En bet is niet anders denkbaar : voor den communist
is de menschheid een, en 66n is het Al, en dan is alles met
elkaar vervlochten en verbonden, en uw zwakte is de zwakte
van een lang vergeten ouder, door kruising toegenomen, toen
zij was gewekt uit, Naar latentie, en het dier is in u, het natuurlijke, dal steeds nog is bevangen in der zelfzucht ban. Maar
ook is in u het verworvene door onbekende strijders naar
lichaarn en naar geest, gij zijt niet slechts belast met schuld
in de evolutie duurt het oorspronkelijke, maar het wordt ook
verkeerd, veranderd, en Geschiedenis heeft dus het menschdom rijk gemaakt met opgegaarde deugd. En nu ziet gij,
hoe er loon is en straf : niet in den zin van lang verjaarde
mythen, waarin de delinquent geplaatst wordt voor rechtbank van Osiris, maar in dien zin, dat iedere victorie van
het goddelijk Zelf in ons het ras veredelt, en dat een feit
verhaalt wordt op de kinderen, immers wordt geêrfd als
abnormale aanleg, met bloed en zenuwen.
Zoo is er, trots al wat twijfelen deed, een hoogst een goddelijk recht : de waereld is enkel onrechtvaardig ingericht voor
den bourgeois, die is bevangen in z'n bekrompenheid, en die
wil, dat wie goed doet, goed ontmoet, dat elk persoonlijk
de vrucht plukt van z'n daden. Dit is niet juist, maar wel
is juist, dat het Individu bij uitstek, dat het Menschdom,
dat voorts het goddelijk Zelf, zich realiseerend in Natuur
en in Historie, loon krijgt naar werk : de schuld is collectief,
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en de zegen is het eveneens. En dan verstaan wij den zin
der oude phantasie, die van Hemel droomt en Hel : Hel is
de brand, het vernielend vuur, het dorsten van den rijke
zonder lavenis en troost, Hel is het onverzoende, het maar
steeds begeeren en zich zonder vinden rekken ; Hemel is
vervulling, is rust, is wonderlijke stilte ; Hel is het eeuwig
neen, en Hemel is het eeuwig j a, en het is van den communist,
den eigenlijken Christen, die thuis is in het rijk der Liefde,
en in goddelijke klaarte het dieper Zelf beleven kan.
Maar dit is duidelijk ook, dat wie den Hemel wil vinden,
met Dante, heen moet door de Hel, en dat, zooals Shaw het
uitdrukt, de contemplatie van den eerste meer is dan de
onrust van de tweede.
En het Christendom sprak van de gemeente, die op aarde
wandelt, en Wier wonen in de hemelen is. Zoo is het : de
communist is in de waereld van worsteling en nood, en toch
is hij rustig, want hij heeft immers in beginsel die waereld
overwonnen. En hij voelt zich in z'n diepste kern verwant
aan alien, die werkten aan de geestelijke bouwing van inzicht
en van liefde, en dit is de gemeenschap der heiligen, en dit is de
algemeene, Ch,ristelijke kerk, en wat Rome niet bereikt, en
niet bereiken kan, omdat het, door z'n heersch- en hebzucht,
zich van het communisme der „Handelingen" heeft vervreemd, het is hier ; hier is de Katholiciteit, hier is de binding
van volkeren en van rassen, en gesticht zal worden het omvattend Pantheon, waarvan de kunstenaar droomde, en dat hij
ons deed schouwen in stralende verbeeldingen. De Antigua
Mater, de nu verzwakte moeder, zij zal herboren warden,
lichter, liefelijker, in de Commune van de toekomst, waarvan
in arbeid is het Heden, en wat de Renaissance wilde, en zij
faalde : omvattende menschelijkheid, die is uit hoogere
cultuur, zij zal vullen de geesten als wijn kristallen kelk.
En dit is niet meer onwijze utopie : het oekonomisch proces,
dat het kapitalisme in elkander deukt, dat onterft millioenen,
dat wrocht en wrochten zal den socialen nood, en opnieuw
oorlog, doch dat op den duur aiweer bewust doet worden den
vernederde en den beleedigde de oorzaak hunner kommer en
ellende, het oekonomische, dat de techniek ontwikkelde in Barre
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mededinging, het wekt een politieken zin, den wil tot andere
orde, die waarlijk orde is, en wat verzuimen menschen, in
hun zelfzucht en hun domheid, het wordt toch gedaan door
„list der goddelijke Idee" ; er is, zoo zegt het kinderlijk
geloof, een Providentie, er is een norm, die geldt, er is een
doel, dat zich realiseert, trots tirannie en leugen. Gelijk het
oude Christendom dan opkwam voor de zending, heeft ook
de revolutionnair een missie : hij onthult den gruwel, hij legt
bloot de wonde der demonische cultuur, en hij laat lichten
de glorie van goddelijk koninkrijk, van de Stad, die wij
zoeken, en die wij zullen gronden uit graniet van sterken
wil. Wat tot deze propaganda dient, het is de nuchtere
wetenschap, die vond de wetten van Natuur en van Geschiedenis, die toont den gang der evolutie, en hoe, door strijd,
door idassenstrijd, de toekomst wordt gevestigd van Harmonie en Lief de, en het is óók de ontroering, en de dichter zegt
ze, en hij doet op duistere steden glanzen z'n lichtend Ideaal.
Dit Ideaal, het is niet Illusie, het is Belofte, wier vervulling
ligt besloten in het beweeg der dingen zelve. En zoo is er
een verkondiging in het religieuse Communisme; het zal straks
scheppen z'n symbolen, en zij zijn waarschijnlijk anders dan
de oude kerk ze kende : maar de mystiek van de besprenging
in den Doop keert weder, als, tot de groep der nieuwe menschen een, jongere wordt gewijd, en uit waait de banier, en
melodieèn zingen, en de Hostie, die van Al-eenheid sprak,
zij is vergeestelijkt, zij is het woord geworden, dat boven de
versplintering uitbeurt de dorstenden naar liefde, en liefde
is er, zij is de binding van alle creatuur. En hymnen zullen
golven, en er zullen dagen zijn van dankende herinnering,
want het Communisme,' het had van ouds z'n helden, z'n
wolke van getuigen. En men vergeet ze niet, en alweer het
woord vertolkt hun neerlaag en triomph, en het wordt ontzegeld het Mysterie van het oneindig Universum, dat spoedt,
tot blanke vreugde in z'n ontwikkeling, en het woord luidt,
en ook zal het verteederd worden tot een devoot gebed. Niet
zal het zijn het bidden, als kindren doen en slaven ; niet een
gebedel, dat krijt tot hoogere machten, zal de Prometheus,
de vrij geworden mensch, weer murmelen in schaauw van
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domgewelf„ maar het gebed, het wordt de uiting van de
verzoende rust, het is de golf des Als, die beurt de stuwing
van de Harmonie der Bingen door eerst benauwde zielen,
het is de hoogste stijging, het is de staat der ontkomenen
aan waereldsche misere, het is de ekstase der Mystieken,
herboren in het wordend menschenhart.
Hier is, in modernen trant, de verrukking van Dante,
toen hij de Godheid schouwde in puurste hemelklaarte.
Deze theologie is revolutionnair, want zij systematiseert
de religieuse ondervinding van den revolutionnairen mensch.
En dan, zij laat zien, hoe het Christelijk geloof, dat stutten
moet de „orde", den eigendom, den staat, in z'n kern jets
anders is, en voert tot Communisme. Is er jets zoo rebellisch
als de „Umwertung aller Werte", die hierin is vervat ?
is dit niet het gedurfde : dat gij komt tot den proletarier, en
de priester heeft hem onderricht, en de predikant heeft hem
aangenomen, en hij is trouw gebleven aan z'n kinderlijken
godsdienst, en nu hoort hij u, en hij wordt ingeleid in de
esoteriek der „Evangelien", en hij ontdekt, voor het eerst,
dat hij Christen zijn kan in dien dieperen zin des woords, doch
dan is hij tevens revolutionnair en communist.
Zijt gij bang, dat de religie de menschen maakt tot slaven ?
Maar nu hebt gij kunnen hooren, dat zij ook kan kweeken
helden, martyren, die getuigen van een onverbiddelijk
moeten, van een Wil, die uitstiet in Natuur en in Historie,
het bont en druk gebeuren, en daarin is de ziel, het ik, en
het ik is in z'n wezen goddelijk, is absolute Wil. En het
bouwt, het sloopt en het herbouwt dan weer, en nu pas
wordt de worsteling van u en uw genooten werkelijke „Culturkampf", nu is er eeuwigheidszin in uw daad, uw revolutie, en er is geen kans, dat gij verduft in politiek van
Reformisme, want het breede is er, het ruime, en het wijde,
en vooral de afgrond, waaruit welt de Liefde, een klaterende
fontein.
De religie van den communard, zij is nit sterke vreugde.
En in een waereld van grenzeloozen waan, onder kapitalisme,
waar ontlouterd is het Licht, .en het brood verzuurd, en de
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boom des levens aan, z'n diepste wortelen krank, daar voelt
hij zich verkoren, uitverkoren onder millioenen. Want wat
den wijze is verborgen, den professor en geleerde, het is aan
hem onthuld, en hij roemt het als een wonder van goddelijke
genade; bier bracht hem onverhoopt en onverdiend z'n
weg, en hij schouwt den uchtend, en aan horizonten gloeit
het van roze, geel en purperrood.
Als die ruischen hoorde de diepe blauwe zee, en het Jeruzalem, het nieuw Jeruzalem, het fonkelde in amethyst en in
saffier, en englen reiden in blanke straten en door altijd
lichte po-orten, zoo is ziin visioen, en hij ziet de menschen
wandelen in wonderlijke schoonheid, en er is genezing, en de
stem zingt, de stem door gulden dag. Het is de stem, die
zong van kinderlippen, die beef de uit de Borst van oudgeworden moeder, als zij weerom zag to lang verloren zoon,
het is de stem, die dreunde uit orgels van verheerlij king, en
zij was in teer gespeel van mandolinen over avondlijke
wateren, en zij was, trots krijschen van weerbarstige geluiden,
in door den visionnair vergeten waerelden, der lief de schoonst
gebed. Nu is zij een en al, de muziek, de rhytme door ziel
van schoone volkeren. En de tijd gaat, en de Eeuwigheid —
strak als hagelluchten over onthutste landen, die het Imperialisme met heete vuren zengde — zij is als de Moeder der
nooit veroude sproke, zij is de Koningin der gratie, die het
kindeke Menschdom doet spelen aan, haar knie.

REVOLUTIONNAIRE ZEDELEER
Zooals in de religie van de toekomst voorondersteld zijn
de oude godsdiensten, zooals de cultuur van Babel, Hindoestan, Perzie, Israel, en anderen, hebben toegevoegd
het hunne aan ons geestelijk bezit, zoo is het ook met de
ethiek, die in systeem brengt het zedelijk idealisme der
nieuwgeboren menschen. ook zij is uitkomst der historie ;
oekonomische machten, die de evolutie richten, en die in
dienst zijn van de logische Idee, verrijkten op den duur ons
innerlijk, en het meer abstracte, dat in vroegere idealen uitkwam, gaat op in een concreteren vorm.
Men kan beweren, dat de Geest, die stamt uit de Natuur,
dit Natuurlijke vertoont, en de Natuur is niet enkel egoistisch,
zij is niet minder altruistisch, „Leicht mit einander wohnen
die Gedanken, Und hart im Raume stossen sich die Dinge",
heeft Schiller geschreven, maar indien de werkelijkheid der
waereld nu nooit en nergens van Gedachte is verlaten, indien
in het chaotische ook kosmos is, dan wil dit zeggen : er is
een band, die het versplinterde vereenigt, en het is de aantrekking, het is de graviteit, het is het elektrische, dat
opbouwt atomen, het is de groepeering van atomen tot ingewikkelder verbindingen, het is het proces, dat kristallisatie
heet, en het is de diepere vervlechting der materie tot organisch plasma. Uit dit plasma wordt dan gebouwd de cel, en
cellen combineeren zich tot organismen, en terwijl toeneemt
de geleding, wordt ook meer vervlochten de structuur van
plant en dier, en individuen zijn op andere aangewezen,
en er is symbiose, en wij vinden nesten, en staten, en primitieve maatschappijen. Als zich de mensch vertoont, dan is
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hij ongetwijfeld egoistisch, maar hij is toch ook gemeenschapswezen, en hij is het meer dan naderhand, en dit leeren de
tradition der volkeren, die getuigen van een oorspronkelijk
Paradijs. Of gij komt in Babylon, bij Grieken of bij israelieten, maar ook bij Roodhuid van het verre Westen, het is
alom de eendere herinnering : het was vroeger in de waereld
anders en voortreffelijker, er was een geluk, dat seder t is
verloren, en dichters als Hesiodos gewagen van een voorbije
„gouden eeuw". Voor ons wil dit geloof dan zeggen, dat men
zich wel bewust was, hoe de antithese, hoe de spanning, die
kenmerkend is voor de historische periode, door een these
werd voorafgegaan, waarin het menschdom was verzonken
in nog dieper onbewustheid, waarin het klimaat van zuidelijke landen goedgunstig schonk z'n gift van warmte en van
voedsel, en men leefde als aan borst van moeder, men was
gedompeld in de alomvattende substantie, men droomde
aan den boezem der natuur. En dan zijn het de klimatologische veranderingen, die misschien veroorzaakt werden door
een wijziging der aardashelling op de ekliptika, of het is het
zinken van groote opperviakken onder zee (men denke aan
de sproke van Atlantis, men denke aan Lemurie), waardoor
de mensch wordt opgeschrikt, en nu komt in den nood, en met
den nood begeerte, en hij moet werken, en z'n verstand
ontwikkelt zich, en dan beet het, in de overoude sproke, dat
hij uit het Paradijs is verbannen, en dat hij boos wordt, zooals
hij nooit to voren is geweest. Nu domineert het egoisme, en
het geweld wordt machtig, totdat ook dit onhoudbaar blijkt,
want het is moordend en vernielend, en dan vormen zich
verbanden, waarin de zelfzucht wordt gebreideld en besnoeid,
en er is een aanvankelijk, oorspronkelijk recht, een jus
talionis, een vendetta, die beperkt is tusschen vaste grenzen,
en het recht is gewoonterecht, en in de dorpsgemeenschap, die
de oudere clan vervangt, die samengaat met een productiewijze, waarin men, na plundering en jacht en nomadiseeren,
begint met akkerbouw, de dorpsgemeenschap wordt
aanschouwelijk het oorspronkelijk communisme. Het is een
communisme bij betrekkelijke armoe, het land is gemeenschapsland, en men vindt overblijfselen van dit aloude stelsel
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in dessa en in mir. Maar nu komt op, doordat er mannen zijn,
die nog den diefstal kiezen boven ingespannen arbeid, de
militaire macht, en zij consolideert zich in den staat, en hij
is immer klassenstaat, er zijn berooiden en beroofden, er is
een minderheid van rijk geworden heerschers. Waar zich een
en ander niet consolideert tot Aziatisch despotisme, dat of de
priesterlijke macht yerovert, of er voor wijkt, daar ontwikkelt
zich een gemeenebest, een civitas, zooals te Sparta, te Athene,
en in het oude Rome, en zij is autokratisch, zij is gegrond op
slavernij, zij is bevoorrechting van betrekkelijk weinigen ;
ook als zij zich demokratie noemt, is zij wezenlijk plutokratie.
• En dan neemt toe op den duur, als zich ontwikkelt, zij het
nog gebrekkig, de industrie, de handel, het pauperisme, en
de oorlog neemt toe, en, over eens Loch betere waereld,
barsten los de duivels van een genadelooze het. De geschiedenis kent nauwelijks andere dingen dan rooverij en moord,
en de ontucht van Semiramis, en de verfijndheid van Sardanapalus, zij zijn typisch, al zijn pier de figuren van sproken
of van mythen. In de aristokratische gemeenebesten is dan
echter, bij de heerschers, de sterke overtuiging, dat de stad
de substantie is, en als zij in elkaar zal storten, zal Cato zich
eigenhandig dooden, want er is geen leven, tenzij dan in de
Republiek. Maar de stadsrepubliek, waar een is recht en
plicht, wordt niettemin verscheurd door oekonomische en
politieke krachten, de gemeenschap wordt versplinterd,
en het individu wordt opnieuw weer grenzeloos zelfzuchtig,
en zelfzuchtig wordt ook z'n zedeleer : dit is de egoistische
moraal, die zich allerhande vormen schept. Hier zal zij verkondigen, dat het genot het hoogste is, en elders het geluk,
en het Hedonisme en de leer van Epikuros, zij hebben kans
in een waereld, waar ieder zoekt zich zelven. Is er dan niemand, die zich zelven vindt, is de waanzin van een Claudius
en een Caligula niet minder troosteloos dan het lot der
paupers en der geestelijke armen, dan verkeert zich op den
duur het egoisme, maar het begint er mee, transscendent te
worden d. i. een hemel te verwachten, waarin de ziel zal
rusten, en zij zal haar loon erlangen voor moeite en voor
strijd. Want strijd is er óók, en de antieke waereld komt tot
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het beginsel der Oostersche ethiek : door oekonomische invloeden was, het eerst in Hindoestan, en straks ook elders, een
moraal verkondigd, die wortelde in zelfverzaking, hiermee
triomfeerde dan het pessimisme, en het is voorondersteld
in de praktijk der Cynici. En het is bij den kluizenaar en bij
den kloosterling, het is hun ascetiek, hun coelibaat, en wat
alom, in iederen godsdienst, voorkwam als het offer, dat
de geloovige z'n hemelheeren bracht, het wordt nu absoluut:
de mensch schenkt weg niet dit of dat, maar z'n persoon,
z'n wezen. In de Germaansch-Romaansche Middeneeuwen,
als de techniek onontwikkeld en de cultuur van het land voor
de bevolking onvoldoende is, als de honger en de pest periodiek worden, dan is het ascetisme het zedelijk beginsel bij
uitnemendheid. En wordt dus de wil to niet gedaan, ook
geloochend wordt het menschelijk denken. Door de kerk
wordt opgedrongen aan de massa het goddelijk gezag, en
het is straks het Jezuitisme, dat van z'n orde de meest volstrekte slaafschheid vergt.
Dus wordt op allerlei manieren het persoonlijk ik gekrenkt
en genegeerd, en de meest gedurfde uiting van dit negatief
moraalprincipe is de zelfmoord van de Jaina in het oude
Hindoestan, en hij wordt ook verkondigd in Seneca's geschriften. Men begrijpt intusschen, hoe de zelfverzaking
mede heeft een anderen kant : hier een overwinning der
dierlijke natuur, en dit wist de Stoicus, die, als hij had
beteugeld z'n driften en begeerten, zich als een koning voelde,
en dit was de trots van den Cynicus, en ook de Christen
roemde, als hij verloren had z'n ziel, z'n zelf, dat hij z'n
ziel gevonden had, en hij wist zich, door ellende en verbrijzeling, een priester en een worst.
En het waren dus van ouds de philosophen en de philosophische artisten, die den zin der ethiek ontdekten in zeltbeperking; zij toch, als verstaanders of aanschouwers der
Idee, wilden, dat in doen en in gezindheid van de menschen
spreken zou het ideale, een zuivere harmonie. Zoo is voor
Aristoteles de deugd een gemiddeld tusschen twee ondeugden
of twee overdrijvingen, en in Plato's Republiek is de „Sophrosune" of praktische zin, die uitersten ontgaan wil,
Revolutionnaire Cultuur
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van ongemeen belang. Is bij hen, en vooral in de Platonische
zedeleer, nog de invloed van oudere gedachten, die in de
civitas, de stad, het doel en de substantie van den burger
vindt, is hier dus, in ideeelen vorm, de herinnering aan lang
voorbije dorpsgemeenschap, dan is de philosooph reactionnair, maar voor een dieper speurende, die beseft dat het
Communisme weerkeert in den gang van de Historiè, is
hij ook een heraut van dat wat heeft te worden. Het zedelijk
leven nadert hier in elk geval de kunst, en dit komt ook zoo
voor bij moralisten, die, als Herbart, den smaak beslissend
achten voor een passend handelen ; dat men waar men
hiervan overtuigd is, een ideaal nastreeft, is niet te verwonderen, en dat men dit ook bedoelde onder Christenen, die
natuurlijk den vermeenden stichter van hun godsdienst
vereenzelvigden met dit ideaal, is ook al weer niet vreemd.
Hier denkt men dan echter allerminst aan kunst of aesthetiek, wat wel het geval is bij Goethe in z'n „Wilhelm Meister",
Doch alom, waar men dus het zedelijk leven opvat, is men
er zich bewust van, dat het ideaal nog geenszins is bereikt,
en het moet bereikt worden, en bij intellectualisten, keert
het volgens de cede leven van de Stoa terug als een imperatiel,
een kategorische, een norm die in den grond der waereld
ligt. Maar met zulke bespiegelingen zijn wij reeds te boven
een beschouwing der moraal als enkel lets persoonlijks.
Natuurlijk had ook de Middeneeuwer met z'n medemensch
te doen, en Aristoteles' leerling eveneens, en Goethe niet
minder , ook hier zijn de grenzen geenszins absoluut, het
individualisme is nimmer zonder het bewustzijn van omvattende gemeenschap, maar wel heeft, bij genoemde moralisten,
het ik in sterke mate het accent, het is bij voorkeur doel in
alle deugd en plicht. En dit is begrijpelijk uit de versplintering der oude civitas, en uit de onvolgroeidheid van een
nieuwe in de Middeneeuwsche en de moderne waereld. Intusschen, een aanvang van die nieuwe is er toch, en zij heet
kerk, en de kerk zal van haar uitverkorenen vragen gehoorzaamheid, kuischheid, armoede, deugden, die natuurlijk
ten nauwste zijn verbonden met den oekonomischen en staatkundigen toestand in het Romaansch-Germaansch Europa
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van die tijden : er is gebrek aan alles, en dus wordt, als
bij de oude Cynici, onder eendere ontbering, de armoe ideaal.
En kuischheid ook, want er is niet genoeg voor menigvuldige
geboorte. Terwijl dan, krachtens de kerkelijk-politieke orde,
het individu zich heeft te onderschikken aan het „geestelijk"
gezag. Maar het schoonste is de liefde, die, trots geweld en
ruwheid aan alien wordt gepredikt, en die zich ook verwezenlijkt in de hulpvaardigheid en de ontferming van monniken
en nonnen.
Een andere substantie, een andere gemeenschap immers,
is de /eodaliteit, en de ridder is er in opgenomen, en, omdat
dit oekonomisch wenschelijk en nuttig is, wordt van hem
gevraagd trouw en eer, en moed.
Nu ontstaat de Middeneeuwsche stad, en zij heeft haar
gilden, en er zijn burgers, die produceeren voor het verbruik
van hun besloten kring, en het accent in de ethiek wordt
gelegd op arbeidzaamheid, en zuinigheid, en eerlijkheid, en
wat niet al, en de gansche moraal krijgt het karakter van
voorschriften die het gemeenschappelijk nut bedoelen. Door
de grootere rijkdommen, die de productieve krachten scheppen, krijgt men zin voor weelde, en prachtlievend is de Renaissance in Italie en in Bourgondie, in Engeland en Holland,
en de armoe, die te voor verheerlijkt werd, zij werd een
schande, en de tijd zou komen, dat men de Zigeuners uitwees
van dorp tot dorp, en men zou beoordeeld worden naar z'n
kraagjes en z'n lintjes, z'n duffel en z'n hoed.
Want wat gekomen was, het was het modern kapitalisme,
dat de oude vormen der productie bersten deed, en men
werkte voor de markt, en de industrie beoogde handel,
en de manufactuur werd straks gevolgd door de techniek, die
beschikt over stoomvermogen en elektriciteit. De stedelijk
gemeenebesten, zij worden onherroepelijk opgelost, en er
vormen zich staten, militairistisch-bedoelde groote machten,
en zij zijn in dienst van dobbelaars en financiers, en zij
terroriseeren de waereld in hun imperialistische oorlogen,
en wat geldt in het groot, het geldt ook in het klein : er is
steeds worsteling, want machtsbegeerte, grenzelooze zelfzucht stuwen nu de duizenden en de millioenen. Dit wordt
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ideologisch uitgedrukt in de theorie van „laisser-faire", en
het individualisme zegeviert als nergens en als nooit te voor.
Wel is er samenhang, en hij komt al meer en meer : let op de
trusts, de kartellen, de vennootschappon enz. kapitalistische
verbonden, die zich, in den jongsten oorlog, maar ook reeds
vroeger, nationaliseerden en internationaliseerden ; en de
roofzucht van de gewetenlooze schurken, wier woord de
volkren tot de reuzenworsteling opjoeg, zij heeft althans
gebouwd de spoorwegen, en de booten, en zij heeft gespannen
een kabelnet te land en onder zee, en zij heeft doen wegvallen
grenzen, en zij bracht ons kennis der werkelijkheid, wetenschap, en zij schiep alom de eendere condition : verdrukking,
tirannie geoefend op blanke en op zwarte en op koperkleurge
menschen, en de dieper schouwende herkent hierin de „List
der Idee", die op deze wijze een schoonere orde stichten wil.
Natuurlijk is dan met dit alles gewijzigd de moraal, er zijn
nieuwe beginselen, die voor het eerst ter sprake komen. Het
egoisme wordt onverbloemd verkondigd (Stirner), verdedigd
wordt het bruut geweld, en de nuchtere philosophen der negentiende eeuw, zij waren utilisten, d. w. z. zij beweerden: goed is
wat de gemeenschap dient en baat. Een uitmuntende gedachte, want men kan zeggen, dat de Dekaloog van Mozes
voorschiften inhoudt, die het welzijn van het ras en van den
stam bedoelen. Maar in de kapitalistische samenleving wordt
het nut toch anders opgevat, het is het belang der heerschers,
het is vermomde zelfzucht, die brute kracht een vrijbrief
geeft. Of wil men, het is een levenshouding, die bij uitstek,
materialistisch en egoistisch is : moraal is de manier om
vooruit te komen in de waereld, drink niet, overeet u niet,
hoed u voor geslachtelijk exces, wees zuinig, wees vlijtig,
pas u aan uw omgeving, en gij brengt het ongetwijfeld ver.
Zulk een ethiek verklankt het innerlijk van een „gemeenschap" waar Been grooter goed is dan alleen het stoffelijk
nuttige : geld, kleeren, wat zij noemen : mooie buisjes, en
veiligheid op straat, en berooving van den Congoneger en
van den eigen inboorling. Hier ontbreekt het waarachtige,
het echt-menschelijke, en zelfs de leuze, die de bourgeoisie
misbruikte, toen zij in de Fransche revolutie haar gezegend
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stelsel grondde, zelfs de woorden : vriiheid, geliikheid en
broederschab, zij zijn geluiden zonder zin. Want de tirannie
heerscht nog, en de kloove, die het al of niet bezit van
kapitaal groef tusschen menschen, is nooit zoo diep geweest,
en „broederschap" is een praatje voor de vaak, als gij
denkt aan den oorlog, en aan de onderdrukking van de
massa door grijpende O.W.-ers. Intusschen, die woorden zijn
er oorspronkelijk niet slechter om, al heeft men ze ontheiligd,
en zij doen mee in de toekomst, zoo goed als andere: waarheidszin, autonomie, en wat niet al. De zin voor waarheid
wordt een zedelijk principe, als men, door de wetenschap,
die zich ontwikkeld heeft, kritisch is geworden, en niets zoo
erg vindt als bewust gehuichel of er mee verwante rhetoriek,
maar het kapitalisme, dat de banden der gemeenschap heeft
verscheurd, het stempelt dit beginsel tot een zuivere negatie:
het „wees u zelf", dat het geweten losmaakt van de conventie, schenkt geen nieuwen inhoud, en men wordt de autonome
geest, die zich niet bekommert om een god of een gebod.
Dus is er een en al het egoisme, maar het is nooit gedurfd,
het is benepen, burgerlijk, het doet lief, en het komt met
idealen, en zegt dat men geluk beoogt VOOY alien. Dit is het
eudaemonisme, dat de waereld zal redden, niet den eenling
slechts, en er zijn er, die dit inderdaad bedoelen; wat er van
terecht komt, leert dan opnieuw de oorlog, en, reeds vroeger,
een wandeling in Londen, East End, of in de Friesche veenen,
en een tocht door hospitalen, en door gevangenissen, en het
woord van Wagner schiet den bewusten mensch te binnen :
„was hast du arme doch genossen ?" en er zijn er, die dit
oprecht gevoel bemeestert, en hun moraal wordt pessimistisch, en de „Verneinung des Willens" schijnt opnieuw het
juiste woord. Maar is er dan intusschen geen ontwikkeling ?
Gaan wij niet vooruit ? worden niet beter en menschelijker
de menschelijke verhoudingen ? is, na de despotie der oude
waereld, de aristokratie niet gekomen, die vervangen wordt
door demokratie ? is niet sterker dan te voren ons technisch
vermogen, en is de wetenschap niet uitgebreid, en omvattend
onze kunst? Men zei het, en er was reden toe, en men droomde,
en droomt nog, van harmonie der menschelijke belangen,
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van een waereldgemeenschap op de basis van het Internationale recht, en men gelooft, dat dit bereikt kan worden zonder
revolutie, terwijl bestendigd wordt het kapitalisme, terwij1
het imperialisme zich onbeteugeld uitviert. Indien dan, trots
dit alles, de waereld maar voortdurend slechter wordt, dan
zijn er moralisten, die bij voorkeur willen de vernieuwing
van den eenling; een individualistische ethiek komt uit bij
Ibsen, bij Nietzsche, bij Tolstoi en bij Bernard Shaw, verschillend bij die alien, maar hierin ident, dat zij het meest
verwachten van een persoonlijke bekeering, die dan bij
den schrijver van „Man and Superman", ten nauwste is
verbonden met het denkbeeld van den Eugenist : het ras
moet veredeld worden, de sexueele liefde is geen private zaak,
maar belangrijk voor de soort. Veel meer reactionnair is
dan de morale mystique van Maeterlinck, want zij bekommert
zich om de gemeenschap weinig, zij komt in de buurt van
Middeneeuwers en Indische asceten, zij is de consequentie
van een burgerlijk gevoelen, dat, in de besten van de moderne
waereld, aan zich zelf vertwijfelt, dat, egoistisch, in een transcendent geworden egoisme monden moet. Het voert naar
Rome of het brengt tot kabbalistische en theosophische
bepeinzingen : de moraal der theosophie is al even zelfzuchtig
als de spiritistische begeerte om persoonlijk voort to duren, en
het is alles burgerlijk, en eburgerlijk is de vernieuwing van
Goethe's ideaal, is een herborene ethiek der Renaissance,
een droom van veelzijdigheid, die ten slotte egoistisch is.
Het beste aan het zedelijk idealisme van de bourgeoisie
is dan echter de goedgeefschheid van ware /hilanthro/en,
en men zou onrecht doen, wanneer men haar vergat, al is
zij kortzichtig, en al snijdt zij ook niet of den wortel van het
maatschappelijk euvel. En zij gaat onder, met de ideologieen,
die wij besproken hebben, in den waereldoorlág : een boek
als „Le Feu" van Barbusse is weisprekend; in de loopgraven
wordt aanschouwelijk de „bête humaine", waarvan Zola het
schrikkelijk beeld geteekend heeft. En in de bataille met haar
demonieen van vuur en bloed en moord. Nu blijkt de ware
geest van de moderne waereld, en het anarchistisch karakter
van wat men noemde „orde", er is geen recht, er is geen
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volkerenrecht, en het pacificisme is een kinderlijke droom
van dames en van heeren, en nu de ruzie schijnbaar uit is,
nu begint men opnieuw, en de kapitalistische, de imperialistische idee bewerkt weer andere methoden om de volkeren
uit elkaar to plukken.
Zou de pessimist gelijk hebben, dat wie deze waereld
binnentreedt, maar niet meer hopen moet ?
Intusschen is er nog wat anders, en het is het socialisme.
Het heeft gewrocht de Internationale, die dan echter in 1874
uit elkander viel. Utopistisch in den aanvang, is het geformuleerd door Marx in een wetenschappelijk systeem, en de
historisch-materialistische beschouwing, en de herinnering
aan den klassenstrijd, en de kritiek op een methode van
productie, die den werker z'n rechtmatig deel ontnam, zij zijn
van wezenlijke waarde. Na een revolutionnaire actie, waarin,
uit andere principes, het anarchisme op eigen wijze meedoet,
volgt dan het re/ormisme, dat wij bij ondervinding kennen,
en het heeft zich, tot behaal van kleine winsten, verbonden
met de bourgeoisie, en het heeft den oorlog in parlementen
goedgekeurd. Aanleiding hiertoe was allereerst het oekonomische : het proletariaat was belust op hervormingen, omdat
het honger had, en, toen het was vertegenwoordigd in 's lands
vergaderzalen, ontving het iets mede van den buit der
bourgeoisie, en de depute, die z'n opdracht kon verliezen,
moest „matter of fact" zijn, en het begeerde aan z'n kiezers
schenken. Zoo werd het revolutionnair beginsel op den duur
vergeten, het werd een leus, bij de onthulling van een vaandel, maar het was niet het stuwende principe, en, toen
de oorlog uitbrak, had men zich gebonden aan den wil
der burgersklasse en men ging op naar de grenzen, en men
stemde voor de noodige credieten. Men was, door z'n vakvereenigingen, die over kapitaal beschikten, ook al weer
geinteresseerd bij vaderland en onafhankelijkheid, men was
imperialistisch, zoo goed als de bourgeois. In het jongste
revolutionnaire wezen verandert dit, maar zij kan niet duren,
die verandering, als men niet bereft, dat de communistische
gedachte offers vraagt, en dat zij slechts mogelijk zijn wan-
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neer de mensch den zin van z'n strijd als bovenmenschelijkkosmisch ziet, en dit is een religieuse overtuiging, en dit is het
Communisme, zooals het, in dit boek ontwikkeld, voor oogen
heeft het doel — en dat doel is het postscenium, het naspel
der historie. Want zooals de these is : de verzonkenheid in
de substantie, de Natuur, en dit is een betrekkelijke rust,
een relatief geluk, maar het is van dieren, van kinderen, die
eten en drinken, en zij zijn naakt, en zij voelen niet de
schaamte zoo is de antithese de worsteling, en de smart, en
het besef van schuld, en de gouddorst komt, en de machtswil,
en het kapitalisme, en de staat, en het verstand wordt
gescherpt, en rijker wordt het innerlijk, en het begrip omvattend. Het subject, het individu ontwikkelt zich en het
oorspronkelijk-zielige verkeert zich op den duur tot hoogere
geestelijkheid. Dan is het derde de synthese, nu keert het
concrete subject weerom in de substantie, of m. a. w. de
persoon is, wat Michelet genoemd heeft: „die ewige Personlichkeit des Geistes"; hij is vervuld met het Goddelijke, hij
is er van doordrongen, en dit Goddelijke, het is het Algemeene, en dus kan het niet anders, of de enkele mensch is
allereerst in eigen algemeenheid, in die van z'n species, het
menschdom, opgenomen , er is dus samenstemmen van z'n
bijzonder willen en dat van het geheel ; gevonden is de
harmonie, die verscheurd was in de dagen der historie,
en de oude visionnairen, zij hebben het zien komen : uit
Godenschemering Balder's heerschappij, of het bestuur
van den Messias, of het hemelsch Jeruzalem, dat op aarde
nederdaalt.
Is de eerste, vOOrhistorische periode er een van het betrekkelijk onbewuste, in de tweede, historische, neemt het bewuste
toe, in de derde, de nahistorische, wordt het weer onbewust,
Of wei : de geest, die verworven is, wordt nu opnieuw natuur,
en men herinnere zich, om dit to begrijpen, wat gebeurt
met den eenling, die door wetenschap tot wijsbegeerte komt,
en door wijsbegeerte tot religie d. i. z'n bewuste overtuiging
verkeert zich in z'n halfbewusten wil, stuurt en richt en loutert
hem, en het slot is, dat hij totaal vervuld werd met het goddelijke, dat hij in z'n denken naderde, en hij gevoelt het nu
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in ieder ding, en dit is z'n schoonheidsontroering, die dan de
grond is van z'n kunst.
Men kan hier ook herinneren aan de formule, waarin Spencer het begrip van evolutie heeft bepaald: onontwikkeldheid,
integratie en differentiatie, ontwikkeldheid, die concreten
inhoud heeft : het veelvuldige, dat in den aanvang is omhuld,
ontplooit zich, en de onderscheiden worden door steeds
hechteren band vereenigd, en uitkomst is een rustig evenwicht, dat concretes is dan het begin. Denk aan de nevelvlek, aan het embryo, aan het onmiddellijk schouwen van
onbewuste menschen, dat zich verkeert tot verstand, en
aarzeling, en weifelen, en zoeken, om zich dan to stellen, in
het verzoende intellect, tot een niet-abstract, maar ook doorleefd begrip.
Dit is het Communisme van de vrije persoonlijkheden, die
zich associeeren, en de oude opvatting, dat de menschheid
een lichaam is en de individuen zijn daarin organen, of cellen,
wordt hier verwezenlijkt — het postscenium der eeuwen is het
doelwit der geschiedenis.
Zooals nu, in dit nahistorisch tijdvak, het vroegere is
„aufgehoben" : men is uit boven den oertoestand, en de
worsteling van individuen en groepen en volkeren is er ook
niet meer, al is dit alles ook al weer voorondersteld, zoo is,
voor het besef van den revolutionnair in onze dagen, die dezen
gang der dingen ziet, en waar hij kan, bespoedigt, zoo is voor
den communist de ethiek rijker dan die van alle vorige geslachten. De zel/zucht, mits gelouterd, heeft voor hem zin ; het
kan niet de bedoeling zijn, dat elk zich zelven schaadt, en hij
is er zich bewust van, dat genot deugd is, immers dat wat
deugt, het leven rijker maakt en schooner, maar moet het
vluchtig moment van genieten niet herhaaldelijk . geofferd
worden aan het duurzame geluk ? En is dit geluk ook
al weer niet transscendent ? ligt het niet aan gin dschen
kant van het onmiddellijke, moet het niet gezocht worden
in de diepte van eigen innerlijk ? en is het ook niet transcendent in dit opzicht, dat het nog moet worden voortgebracht
door het Subject, hetwelk de evolutie van de waereld stuwt,
dat het in de toekomst moet geboren worden, niet in enkelen,
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maar in alien ? Maar dit geluk is niet meer geluk, het is

zaligheid, en zij is niet te verwerven dan door offer : het
„All zu menschliche" het moet verloochend worden, keer
op keer, ja, er zijn kampioenen, die hun levee moetengeven,
die persoonlijk moeten ondergaan. En om dit te kunnen, is
noodig levenskunst, arbeid aan zich zelf, realiseering van een
innerlijke harmonie „imitatio Christi", als men wil : het
volgen van den Christus in ons. Dit is dan meteen een zich
schikken in het verband des Als, zooals de Stoicus bedoelde,
en moet de revolutionnair niet een man zijn, die, als dit
noodig is, de armoe kiest, en die vol is van beheerschten veil,
zooals dit boven alles uitkomt in z'n sexueel begrip? Dit, en
z'n lie/de, z'n genaderijke menschenliefde, heeft hij met de
Christelijke heiligen gemeen, en hij is moedig, en trouw, en z'n
eer gevoelt hij, als de feodale ridder. Met den poorter schat hij
opnieuw den arbeid hoog, en hij verheugt zich in een visioen
van weelde, als lichtte door de ziel der burgers van Athene
of Florence, maar hij Bunt ze niet aan enkelen, zij moet zijn
voor alien, en dit wil zeggen, dat de productieve kracht
vergroot moet worden in de waereld, en hij stelt belang
in toegepaste wetenschap en in vaardige techniek. Hij is
nuchter, hij is realist, utilist, en hij maakt ernst met het
inzicht, dat goed moet heeten wat ten bate is van alien.
Dus wordt, zou Nietzsche zeggen, z'n „Nachstenliebe",
„Fernstenliebe" ; hij wil boven zich uit bouwen, en de leuze
van de Fransche revolutie : vrij held, geliikheid, broederschap,
vat hij ruimer op en dieper : de geest moet komen, die vrij
is inderdaad; alien maken eendere aanspraak, politiek en
oekonomisch, op hun primitiefste rechten, en door de worsteling van klassen en van volken, van zelfzuchtige personen,
wil hij die harmonische, organische verbinding, die is het
Communisme, en waarin de menschen als kinderen zullen
worden van goddelijk Vaderhuis. En al vast is hij zelf zoo,
in z'n gedrag en z'n gevoel, hij is een vrij mensch, hij ziet,
in den proletarier, niet z'n mindere, maar z'n gelijke en z'n
broeder, hij ziet hem in alien die beoogen de evolutie tot een
andere gemeenschap, hij is evolutionist, en hij is eudaemonist
in socialen zin. Toch is hij pessimist, als hij bedenkt de tragiek

REVOLUTIONNAIRE ZEDELEER

91

der waereld, die zoo ontzettend lijden moet, eer zij het betere
vindt, en hij is vervuld met dat ontfermen, dat voor Schopenhauer en voor Wagner, en ook voor het klassiek Boeddhisme
de basis was van alle ethisch leven. Want hij, die een mensch
is van omvattende commune, hij stelt hoog de individuen,
hij, wiens moraal y eligieus is, — al z'n willen en werken is
goddelijke drang, — hij ziet aan den eenling : in ziin gemeenschap komt de persoon eerst tot z'n waarachtig recht.
Natuurlijk welt er in z'n ziel een troebele bron van Haat —
hoe zou het anders kunnen, als hij let op de verburgerlijkte
cultuur, op de onderdrukking der armen en onnoozelen ?
en hij is er dankbaar voor, want door hem is hij de revolutionnaire geest, en hij schuwt niets zoo zeer als het gekwaak
van burgerlijke menschen, die oreeren over liefde. Hij kan
niet minnen den goddeloozen schurk, die belang had bij den
oorlog, en die uitput de massa door gruwelij ken woeker,
en hij veracht de „cultuur", en hij is niet 6pris van den
bourgeois, die is rijk geworden in spurrie of in vet. Excuseer
z'n exclusief gevoel, maar hij is van oordeel, dat alle dingen
mooi, en alle menschen goed te vinden, en van allemaal te
houden, op 't minst onkritisch is — wezenlijke Liefde is een
hooge bergrug, die paalt aan diepe kloven, en in den afgrond is geklots van golven, en vroege, duistere nacht. Dit
neemt niet weg, dat de revolutionnair ook al weer begyijpen
kan, z'n determinisme leert hem, dat het individu is bepaald :
door zenuwen en hersenen, door bloed en gal, door z'n vaders
en z'n moeders in ontelbare geslachten, dat het een kind is
van z'n klasse, van z'n maatschappelijk milieu, dat ten slotte
alles gefundeerd is in het Eene, hetwelk zich dan verwerkelijkt in de processie van Natuur en van Historie. Zoo wordt
z'n haat kosmisch, gelijk kosmisch is z'n minne, en als Spinoza
zegt, dat onze liefde een straal is van de liefde, waarmee God
zich zelven liefheeft, dan is z'n haat verruimd tot haten,
waarin God zich zelf verdoemt. Of : het Waereldsubject,
dat leeft in ieder ding, het duldt niet allerhande existentie,
waarin het moest verschijnen, het wil hooger, verder, en dus
is het haten van de revolutionnaire, d.z. artistieke geesten,
het zich zelf bewust geworden goddelijk beginsel van kos-
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mische ontwikkeling. En er uit is het kleine, het enkel maar
persoonlijke. Als ik ontmoet een meneer, die leeft van roof
en moord, maar die keurig op z'n Engelsch is gedost, dan
welt op de weerzin, want hier zijn de brutalen die het huidig
onrecht willen. Maar dan bezin ik me, en ik denk, dat die
daar zit, te dom is, en te onontwikkeld om zich uit te beuren
boven het bewustzijn van z'n klasse, en hij is misschien een
teeder grootpapa, en een trouw echtgenoot, en een hartelijk
vriend, en m'n golf van wrevel valt, en ik ben er overtuigd
van, dat ik tot bloedens toe bestrij den zal het stelsel, in hem
vertegenwoordigd, maar, als ik hem van dienst kan wezen,
doe ik het — heb ik, toen hij vis-à-vis zat in een treincoupê,
niet met hem van plaats geruild, omdat hij bang scheen voor
de geventileerde lucht, die in Holland heet : de tocht ?
Uit dit alles blijkt dus, dat de revolutionnair, de communard in z'n ethiek verbindt het meer abstracte van vroegere
moralisten tot een concretere volheid. En zijn systematiseering
toont het : als hij een stelsel schept, zal het laten zien een
waereld, waarin veelzij dig is het kunnen, het willen van
iederen persoon. Die persoon is doel van z'n ethiek en middel,
en middel is dan ook weer de gemeenschap, en de gemeenschap
is straks zelve doel.
Maar nu ligt het voor de hand, dat, wanneer, in het tweede
hoofddeel van dit werk, een systematische bespreking plaats
vindt van wat al zoo te pas komt in het zedelijk leven, ook
getrokken worden de lijnen van een nieuwe sociale orde, en
dan maakt zich op de kritiek, en schreeuwt van „utopie".
Indien de revolutionnair enkel maar negeert, en de fouten
van het tegenwoordig stelsel aanwijst, dan zal men vinden,
dat het makkelijk genoeg is aldoor maar of te breken, maar
bouwen is moeilijker ; als hij dan tracht te bouwen, dan deugt
het ook weer niet, en hij is illusionist. Maar als jets illusoir
is, moet ongetwijfeld Belden iedere, hoe goed dan ook bedoelde
poging om, op den grondslag van het kapitalisme, de waereld
te verbeteren en ook maar een stap vooruit te brengen, en
utopisch zijn dan ook de liberalen, en de reformisten, en
de vrijzinnig-demokraten, en zij zijn het, omdat zij onhisto-
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Tisch en onwijsgeerig denken, en der dingen gang niet zien.
Men praat van den 8 urendag, maar men zegt er niet bij, dat,
zooals nu de toestand is, hij beteekent : loonsvermeerdering,
en daar de ondernemer z'n profijten onverminderd houden
wil, wil zij zeggen : hoogere prijzen der artikelen tot verbruik,
en dus wordt opnieuw de arme gekneveld, en geplunderd.
De reactionnair, de conservatief, die niet te vinden is voor
welke reformatie ook, hij is meer realist dan vooruitstrevende
bourgeois, en men zal zich hebben te doordringen van de
waarheid, dat er nooit jets beters in maatschappelijker zin
bereikt wordt dan door een sociale revolutie.
Maar is zij niet in de eerste plaats een utopie ?
Herinneren wij ons de leer van Marx, die een onderzoek
heeft ingesteld naar het kapitalisme, en naar dat wat het
uit eigen aard moet worden. Zijn hiertegen van burgerlijke
zij de protesten ingediend, is de theorie „weerlegd" door
Revisionnisten als Bernstein enz. wat er van de waereld is te
recht gekomen in de j ongst verloopen jaren bevestigt het
Marxisme op schitterende wijze.
Terwijl in de Middeneeuwen de productie zeer beperkt
is, en de middelen, die haar dienen, in handen van den eenling
zijn, terwij1 de voortbrenging op het verbruik gericht is,
hetzij van den producent zelven of van den feodalen heer,
is koopwaar in den jongeren zin des woords zeer exceptioneel;
wat men overhoudt van den voor eigen kring behoefden
voorraad wordt op de markt aan den client geboden. Toch
is juist in dit bijkomstige de aanvang van wat nieuws.
De manufactuur, waardoor de eerst verspreide productieve
krachten in werkplaats en in atelier vereenigd worden,
revolutionneert het bedrijf : nu zwoegen velen in den dienst
van een : den kapitalist, die meerwaarde rooft uit de praestatie van z'n knechten, en hen, als de oude gildenbanden zijn
uit elkaar gesprongen, en als de concurrentie op de markt
van arbeidsnemers intreedt, afscheept met een al maar
dalend loon. De ontdekking van stoomvermogen en elektrische beweegkracht, gevoegd bij de verfijning der machine,
maakt dan tal van handen werkloos, en het proletariaat
is er, en het vormt het reserveleger, dat, als de dag daartoe
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is aangebroken, in de bedrijven dienst doet. Want soms
liggen die bedrijven stil, of zij werken met slechts halve
kracht, dit gebeurt als er te veel geproduceerd is en de
menigte der niet-bezitters het niet vermocht te koopen.
Straks, sinds het eind der negentiende eeuw, ontwikkelt
zich het imperialisme, dat juist bedoelt de opening van
nieuwe streken, waar men z'n waren afzet, en waar men,
tegen schandelijke loonen, den kleurling zwoegen laat — in
eigen land toch heeft de klassenstrijd de proletariers een
ietsj e lotsverbetering den heerscher afgedwongen; zelve,
ten einde de onderlinge mededinging van hen en hun kornuiten te verminderen, hebben zij zich ook vereenigd, en
dit is kartel, en trust, en Aktiengesellschaft enz. De staat
hoort hun toe, hij is bij uitstek het machtsmiddel der brutale
ondernemers, met z'n militairisme, dat ontboeit den waereldoorlog in dienst van financiers, dat de „orde" handhaaft,
dat losvuurt op onschuldige menschen, die voor hun
stakingsrechten en dergelijke demonstreeren ; voeg daarbij,
dat de staat het klasserecht beschut en wreekt, en dat z'n
diplomatie het sterkst herinnert aan streken van Jezulten.
Het is de onbewustheid der groote massa, die haar deze dingen
niet doet zien, en het socialisme, het is gerevideerd, en het
gelooft aan de kans, dat dit alles zal gewijzigd worden door
de demokratische actie in raden en in parlementen. De
grond van dien waan is de opkomst van een vierden, schijnbaar niet te slecht gesitueerden stand, een arbeidersaristokratie, die haar positie is verschuldigd aan de berekenende
zelfzucht van den ondernemer met het inzicht van een
Undershaft, en aan haar vroegere, haar revolutionnaire
actie. Niettemin blijft de „Verelendung", waarvan Marx
getuigde, en de middelklasse gaat op den duur onder, en het
stelsel stort in, en juist het imperialisme geeft het den
laatsten stoot. Want het voert tot oorlog, tot al maar nieuwen
oorlog. De befaamde Volkerenbond is een Anglo-Amerikaansche handigheid, en het zelfbeschikkingsrecht, dat men
zal gunnen aan de kleine naties, bedoelt Europa te verdeelen,
en daardoor te verzwakken ; wel een bewijs, dat de wil tot
vrede au fond nog ver te zoeken is, en dit kan ook niet anders,
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zoolang het kapitalisme, met z'n anarchie en z'n zelfzucht,
over heel de waereld heerscht. En dan wil dit weer zeggen,
dat de „Verelendung", die nu de volkeren uitput, in de
geweldige krisis, waarvan de tienjaarlijksche, sinds 1825,
slechts een onschuldig voorspel bleek, dan wil dit zeggen,
dat die toestand chronisch wordt, en de menschheid ruineert.
En dat de kleine middenstand zich niet bepaald verheugt
in bloei, men moet een burgerlijk oekonoom zijn om het
koelzinnig te betoogen.
Intusschen schrijdt voort de wording van een nieuwe maatschappij : de consolideering van het kapitaal tracht internationaal te worden, en internationaal wordt het belang der onderdrukten, en er komt een oogenblik, waarin de revolutie
losbarst, en die van Rusland is er alvast een voorspel van.
De kritiek van Marx, onbegrepen door burgerlijke menschen
als Treub en Bernstein en Werner Sombart zelfs, dringt
door tot het besef der proletariers, want zij gevoelen aan den
lijve de tergende terreur der hedendaagsche orde. En zij
halen neer de bastilles van den ouden staat, het lang verouderd recht. En communistisch wordt de arbeid, en communistisch het verbruik, en hoe men dan dit nieuw beginsel
uitvoert, zal nu moeten worden aangewezen.
Men verge niet een minutieus program; de menschen zullen
leeren wat zij moeten scheppen door den nieuwen toestand
zelven; voorschriften, die voor de toekomst zouden binden,
zijn hier allerminst bedoeld. Maar iets anders is het zich te
denken in die toekomst, en te vragen, wat dan in hoofdzaak
moet gebeuren, en welke orde het meest aannemelijk is.
Een utopie ? Vergeten wij niet dat Hegels Rechtsleer — en
zij is van belang geworden voor de Pruisische historie — ook
een gemeenschap gededuceerd heeft uit begrippen, of, wilt
ge, uit de soevereine Rede.
De geest, die uit natuur is voortgekomen is in eersten
aanleg ziel. D. w. z. hij is natuurlijk nog, hij wordt gedreven
door z'n dierlijke begeerten. Hij wordt vastgehouden in den
greep van honger en van sexueele aandrift, waarin het
biologisch leven opgaat, en de historie der volkeren in voor-
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bije tijden, toont niet veel meer dan worsteling om voedsel
of om vrouw.
Nu is, door welken invloed ook, het menschelijk zenuwstelsel, en hiermee zijn brein, ontwikkeld, en de indrukken,
die van buiten of het organisme opvangt, zij worden naar een
centrum toegevoerd, dat ze, in onderscheiden zin, verwerkt,
en resultaat is de gedachte, die men bij dieren niet of nauwelijks vindt. Wij nemen hier het woord gedachte in engere
beteekenis : bedoeld is iedere uitkomst van een innerlijk
proces, waardoor het zelf z'n meer of min bewust geworden
inhoud schift, en ook verbindt, en er ontstaan voorstellingen,
die zoo algemeen worden, dat zij ten slotte hun aanschouwelilkheid verliezen. Zij zijn abstract te noemen, en het vormen
van abstracta is eigen aan het denken, en nu beseft men,
hoe, in den strijd voor het bestaan, dit denkvermogen een
geweldig wapen is. Want het geeft toegang, door het oppervlak der phaenomenen, tot dieperen grond, tot wezen, het
leert kennen de orde, die heerscht in de natuur, en wie haar
heeft doorschouwd, hij richt in z'n plannen in harmonie met
haar gedragingen, en het gelukt hem soms haar tot z'n dienst
te leiden. Dit gebeurt in de techniek. De mensch, die bij de
beesten achter is in allerlei, hij heeft geen klauwen, geen
schubben, geen giftand en geen vleugels, hij heeft voor bij
hen het denken, en dit inspireert hem, als hij z'n werktuig
schept, en als zich dit ontwikkelt, wordt het de wondere
machine van de moderne industrie.
Nu overschatte, men, om te beginners, dit menschlijk denken niet. Het is in dienst van den honger en het sexueel
begeeren. Men verzint, men voert uit z'n plannen, terwijl
men een vernuftig dier is ; Schopenhauer had, op zijn manier
gelijk, toen hij verzekerde, dat de hersenen een wapen vormen, hetwelk de blinde wil ten Leven zich teleologisch schept.
Inderdaad, zoo is het : begeerte is begin en einde van al
dit zielige. En, als bij bison of bij tijger of bij kat, zwelt zij
soms tot hoogen wind van drift, en ook gebeurt het, dat,
onder alien, die met elkander de totale psyche vullen, er
66n begeerte is, die overvleugelt en ook verdringt de andere :
dit is de hartstocht ; en hij brengt de ziel tot echte slavernij.
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Maar er is ook betrekkelijke verlossing in : wie zich op een
enkel voorwerp richt, wie dit nastreeft met al z'n energie,
hij verloochent heel den bonten inhoud, die voorts z'n ziel
bevolkt, en die zel/verloochening is dan mede concentratie,
is zelibeheersching, en let nu op, hoe hier begin van vrijheid
is. Vrijheid is nimmer wetteloosheid, vrijheid is daar, waar
men handelt volgens eigen wet ; vrij is dat wat uit het wezen
van dingen of van menschen voortvloeit — de vat is vrij als
hij niet wordt belemmerd, als hij zuivere uiting van zwaarte,
dus van massa is ; vrij is onverbonden stikstof, stikstof die
is zich zelf, en vrij is een plant, die uitgroeit naar het licht,
is een niet-gekooide Vogel, omdat het substantieele is voor
planters, dat zij naar boven groeien, en voor dieren, dat zij
zich bewegen spontaan, naar eigen wensch. En zoo wordt
vrij de ziel door haren hartstocht heen, als zij, om haar
doelen behoorlijk te bereiken, zich concentreert, haar aandacht spant, wikt en weegt en denkt, want dit denken beurt
haar hooger dan eigene beperking, dit in de eerste plaats,
zij doorziet verbanden, zij doorspeurt mogelijkheden, waarvan zij van te voren nauwelijks had gedroomd. En ten tweede,
zij wordt ook meesteresse van zich zelven ; zooals zij doet in
haar verhouding tot de objectieve waereld : abstraheeren
van het hier en nu, zoo doet zij ook in haar relatie tot haar
eigen innerlijk : zij let op haar wezenlijk belang, haar werkelijke behoefte, en, daar in de abstractie het bij uitstek
menschelijk wezen uitkomt, begint de mensch, in z'n passie,
vrij te warden, al is hij het nog niet in meer volkomen zin.
Want indien hij enkel zoekt z'n individueel belang, dan is
hij een droomer : dit is voor bourgeois, die zeggen dat elk
voor zich te zorgen heeft, maar een meer begrijpende verstaat het, dat wij alien leden zijn in een omvattend organisme,
of cellen in het organisme van de menschheid. Zoo zal op den
duur blijken, dat de zelfverloochening, die meteen is zelfbeheersching, ten dienste komt aan meer dan slechts persoonlijk doel: het individu behoort tot een clan, tot een gezin, tot
een dorpsgemeenschap, tot een civitas als Sparta, tot de
commune, waarnaar Historie streeft. Men merke nu op
intusschen, hoe de dus begrepen vrijheid deterministisch is
Revolutionnaire Cultuur
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gedacht. Alles is bepaald : de bouw, de functie van het organisme, inzonderheid van hersenen en zenuwen, de afstamming,
het sociaal milieu, klimatologische invloeden, en wat niet al,
maken iedere menschelijke handeling, zooals zij is, noodwendig. Maar nu zijn er door de fortuin begunstigden, die
tot den zin der waereld en van haar evolutie komen, en dit
begrip verheldert hen, en het geeft hun, voor hun doen, de
juiste richting, het is de revolutionnair in onze dagen, die
dit sterk gevoelt, hij is niet gebroken als de ongelukkige
bourgeois, die nergens uitkomst ziet ; in het algemeene, in
de harmonie, die is en doorbreekt, is hij rustig, en z'n strijd
is hem vreugde, en hij is vrij van de waereld, die hij, als
Prometheus, door z'n bewuste daad, geheel bevrijden zal.
Natuurlijk zijn er vroeger anderen geweest, die ook al
min of meer dit hoogere beleefden, denkers, artisten, machtige
naturen, wier wil verlost was uit boei van waan en eigenheid.
Want is de waereld in haar diepsten grond ontwikkeling,
dan is het latere al in het vorige te vinden, en, in nog ondoordachte woorden, hebben menschen toen gesproken van
persoon, van eigendom, van rechtsverhoudingen, waarin zij tot
elkander stonden, en ook van ethiek, van een passende
gezindheid in hun omgang en wederkeerige betrekkingene
Zooals het technische den mensch van de natuur daarbuiten vrij maakt, zijn het recht en moraal, die hem zullen
emancipeeren uit de tirannie van het bekrompen zell. Het
eerste is nu, dat, daar hij een, geestelijk wezen is, elk zonder
onderscheid als persoon wordt beschouwd en onaantastbaar
heeft te heeten, en dit is een overtuiging, die, zoo goed en
slecht het ging, in Europeesche wetten is geformuleerd. Dat
dit wezen, op dezelfde gronden, aanspraak maakt op eigendom, verstaat het kapitalisme, en in het algemeen de waereld, voorloopig blijkbaar niet, maar in de toekomst zal
men dit erkennen : als iemand is geboren, en niet op zijn
verzoek, uit de algemeene Moeder Menschheid, is die Moeder
ook verplicht te zorgen voor dien iemand (op welke wijze
zal door ons dan elders worden aangeduid) al wil dit niet
zeggen, dat men aldoor maar ontvangt, verwacht mag worden
dat men op z'n beurt ook geeft. Hoe het ook zij, men kan

REVOLUTIONNAIRE ZEDELEER

99

dit verband gewagen van het Recht, en, als, in de burgerlijke
wetboeken, gesproken wordt van personen en eigendommen en
verbintenissen, dan is hier bij elkander waarmee het recht
te doen heeft , recht, zegt Hegel, is „het aanzijn der vrijheid",
en dit aanzijn komt dan hierin uit, dat een mensch, reeds
krachtens zijn geboorte, lichamelijk onschendbaar is, dat
hij beschikt over middelen, die hem z'n levensonderhoud
verstrekken, en dat hij voorts het zijne dan ook van zich
vervreemden kan, wat brengt tot het contract. In elk geval
is het hier genoemde in zijn geheel gemeenschapsgilt : dat
gij geboren zij t, niet in een tropenwoud, maar in een menschelijke samenleving, en hare ordeningen, verzekert u
beveiliging van uw persoon, en indien men nu de consequentie
van dit beginsel trekt, dan zal u, krachtens die geboorte,
ook eigendom verzekerd warden, m. a. w. de rechte maatschappij, niet het brutale stelsel van gokkers en imperialisten, gunt u veelvuldig voordeel, en waar gij dus wordt
begiftigd, mag men van u vergen, dat gij jets teruggeeft,
op uw beurt en van uw kant. Wat hierbij allereerst te pas
komt is uw gezindheid om dit of dat ten bate van dit geheel
te doen, en zij vormt uw moraal, en moraal is ondenkbaar
dan in een menschelijke samenleving ; Robinson Crusoe
op z'n eiland is „ jenseits von Gut and Bose", of hij is aan
goed en kwaad misschien nog eens niet toe. De kern, het hart
van elke ethika is- gemeenschapszin, en als burgerlijke moralisten gelachen hebben om deze formuleering, dan wil dit
enkel zeggen, dat zij bourgeois zijn, en thuis behooren in een
oekonomische verwarring, en daarom tevens zedelijk zijn
verwilderd. Ik kan mij begrijpen, dat, wanneer ge denkt
aan de Kalverstraat, aan de flaneurs, aan de dienen, die op
uw buidel loeren in winkel en in bank, ik kan mij begrijpen,
dat gij dan onwijs moet vinden een moraal, die opkomt voor
het dienen der gemeenschap. Maar de communist is „niet
van deze waereld", en hij laat den professor zijn skeptische
kritiek ; zelf aanschouwt hij een maatschappij, die dezen
naam mag dragen, een ordening van echte kameraads, en
hij is philosophisch genoeg, en wetenschappelijk genoeg om
te beseffen, dat, in de evolutie der waerelden, dit nieuwe
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op z'n tijd verschijnt, dat het gemeenschapsorganisme zich
zoo goed zal verwerkelijken als zich realiseerden, in den loop
der eeuwen, kristallen en lamellen en organische naturen.
En, daar een dus gedachte samenlevin.g, er een van menschen, d. i. van zich bewuste wezens is, is voorondersteld
in haar gemeenschapszin, en wat deze inhoudt vertelt dan de
ethiek.
Nu is er echter niet de minste reden, waarom men hart
zou hebben voor zijn buurman, en niet voor zich zelven,
men doet toch ook in die gemeenschap mee, en, al is zelfverloochening bij tijd en wijle jets voortreffelijks, zij is niet
meer dan middel. Men kan begrijpen, dat een anarchist
als Stirner het egoisme heeft verkondigd, en in z'n overtuiging
ligt wel waarheid, al is juister het Bijbelsche beginsel : dat
men z'n naaste moet liefhebben als zich zelven, en dus :
geen greintje meer.
Juist dit is het eigenaardige, dat in een voelen en een denken, gericht op de gemeenschap, de tegenstelling weg is,
die- de natuur forceerde : het ik en het ander ik gaan in
iets nieuws, een hoogere eenheid op. En nu kan men zeggen,
dat het zedelijk bewustzijn twee momenten heeft, en zij
liggen beiden in de rede : de eerbied en de lielde.
Omdat de mensch de spits is der natuurlijke ontwikkeling,
omdat de mensch is de bloem, de vrucht van 's levens boom,
daarom is hij rneer dan al het andere waard, hij is op eigen
wijze heerscher, en hij is to boven het natuurlijke , in z'n
techniek, zoo zagen we, en in z'n recht. Hij is het door
z'n denken, hij is het door z'n geestelijk wezen. Welnu, dan
is hij eerbiedwekkend, en de ethiek begrijpt het, en zij formuleert het in haar leer van. deugd en .plicht : deugd is een
gezindheid, een staat der ziel, die deugt, d. w.. z. die past in
het verband van redelijke schepselen, die voert tot daden,
bevorderlijk aan een echt menschelijk leven, d. i. een samenleven ; Nicht is hetzelfde, maar nu verstaan als een behooren :
u kunt, als gij een vrouw zij t, gekleed gaan in het bruin of in
het groen, dit is onverschillig, dit deert noch maakt gelukkig
anderen, en men laat dus ook de keuze over aan uw willekeur,
of aan uw smaak. Maar er zijn gevoelens, er zijn hieruit
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geboren handelingen, die der gemeenschap dienstig of ook
ondienstig zijn, en daar gij zelf in die gemeenschap meedoet,
en daar zij, als een organisme uit z'n cellen, gebouwd is uit
menschen, dat zijn : geestelijke wezens, is, wijl de geest het
hoogtepunt der evolutie aanduidt, eerbied voor die menschen
deugd en plicht. En zoo komt het, dat men in een redelijke
samenleving prijs zal stellen op ingetogenheid : niet alleen
het Christendom, maar ook Nietzsche heeft den kuischen
zin geroemd, en men moet niet dronken worden, noch ook
zich overeten, waarom niet ? omdat men steeds zich zelf
wil blijven, omdat men niet verkiest te zinken tot staat van
dierlijkheid. En indien gij zegt, dat wat wij hier als deugd
loven een anderen grond heeft, met name : de hygiene, dan
is dit voortreffelijk, maar dan antwoord ik u : een geestelijk
wezen eerbiedigt zoo zich zelf, dat het er voor bedankt om
ziek te worden, want het weet immers, hoe onaptijtelijk, en
hoe de zielsrust storend, een lichaamseuvel is. Vandaar,
dat een persoon, die fier is en voornaam, zich hardt, en
handing is al even goed een deugd, een plicht, als een werkzaam leven, waarin en hersenen en spieren zich harmonieus
ontwikkelen. In de burgerlijke kringen korpt mien dan aan met
spaarzaamheid en verstandig beheer van eigen goed ; als men
bedenkt, dat men het onafhankelijkst is, wanneer men oekonomisch omgaat met z'n eigendommen, wanneer men niet te veel
verspilt, dan kan de revolutionnair dit ook waardeeren ; hij
hoeft, indien hij met misschien geringe middelen rond komt,
z'n beginselen niet te schennen, hij ambieert geen baantje,
dat, geldelijk voOrdeelig, met z'n overtuiging strijdt : het
is dus eerbied voor zich zelven, die hem ook hier op peil
houdt, en het is die eerbied, die hem hoedt voor leugen en
bedrog. Want de zwakkeling liegt, die niet durft uit te komen
voor wat hij heeft bedreven. En de zwakkeling is ontrouw
aan zich zelven, gelijk Peer Gynt ; de sterke mensch kent
trouw, en hij openbaart ze j egens anderen ook, en nu zien wij,
dat al de hier genoemde en gededuceerde deugden ons ten
slotte brengen, waar wij moeten komen, in ethische besprekingen, dat is : tot de gemeenschap. Men kan ook beweren,
dat kuischheid en matigheid, en ijver enz. voor die gemeen-

102

REVOLUTION NAIRE ZEDELEER

schap zijn bedoeld; men kan zeggen, dat het maatschappelijk
organisme enkel wei vaart, indien z'n cellen zich in normalen
groei verheugen. In zich zelven toch eerbiedigt, wie dus
deugdzaam is, den geest, en het is de geest, die woont in
alien, zooals reeds kenbaar werd aan de techniek en het
abstracte recht. Welnu, dit sociaal karakter der zedelijke
gezindheid wordt dan onmiddellijk aanschouwelijk in wat
wij willen noemen : meegevoel, en dan is het bijkomstig of
men sympathie heeft voor het lij den of voor de vreugde van
een an der. In elk geval verruimt zich de beperktheid der
menschelijke natuur, en de zin voor gerechtigheid, die zichtbaar was in afkeer van bedrog, en in constante trouw, hij
blijkt nu liefde, en lie/de is de waarheid van alle deugd en
plicht, en zij is ook eerbied, maar zij is er een, die zich verwijdde tot omvattende gemeenschap, en zij gaat uit op den weg,
die voert tot het Al-eene, want de maatschappij, die men
mint, is gegrond in de Natura Naturans, is zelf omspannen
door de web der waereld, die leeft uit de Idee.
Als deze plichten collideeren, wat kan gebeuren, omdat zij
ieder bepaald, dus eindig zijn, is het het inzicht, is het het
overleg, is het de conscientie, of de bezinning, die kiezen moet
en kiest, en als zoodanig is dan de bezinning het geweten.
Maar nu komt het voor, omdat een mensch toch ook is individu, en dus zelf beperkt, dat z'n geweten dwaalt, en het
gevolg daarvan kan zijn, dat hij straks, wanneer de waan is
weggenomen, wanneer de drift, die hem vervulde, haar kracht
verloren heeft, dat hij dan tot inkeer komt, en z'n nieuwe
bezinning wraakt de vroegere, en berouw is het gevolg. Dit
berouw vooronderstelt dan allerminst, dat het determinisme
door ons verzaakt zal worden : iedere handeling, elke gezindheid is even onvermijdelijk in de waereld als een watervloed
of een typhoon; er is nu eenmaal een oorzakelijk verband,
maar, wel beschouwd, is het het zedelijk karakter, dat den
doorslag geeft bij onze keuze en de door ons verrichte Baden.
En dit karakter zijn wij zelve : het is ons reageeren op
prikkels en motieven, het is ons eigen, zooals eigen is aan
zuren, dat zij de kleur veranderen van een bepaald gepraepareerd papier, zooals het wezenlijk is het vuur, dat het
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verbrandt, den storm, dat hij verwoest. Dit is de mensch,
en als nu straks uitkomt, dat hij, in z'n onbewuste wezen,
nog niet is, wat z'n bewustheid van hem zelven had geloofd,
dan berouwt hem dit, en het gevoel van leed, dat hieraan
is verbonden, is hem wellicht een stimulans om later beter
op te letters.
Misschien dat zulke ondervindingen, die verraden, hoe de
subjectiviteit de oorzaak is van allerlei vergissing, ons doen
eerbiedigen het substantieele, d. hier de zede, het oordeel,
in ons sociaal milieu. Maar men vergete niet, dat in een
waereld van gestadige ontwikkeling, waar de productievormen, en met hen de geesten, zich verkeeren, toch ook de
eenling misschien heraut der toekomst is. En hetgeen in hem
opvlamt aan persoonlijken hartstocht, wat in hem bewust
wordt als een nieuw besef, het is misschien even uitmuntend
als de gevoelens van Wycliff of Huss of de Lollharden, in
Wier subjectief beleven zich het nieuwe baan breekt, dat,
wanneer de tijden oekonomisch zijn gerijpt, door Luther en
het Calvinisme de Germaansche waereld zal beroeren en
revolutionneeren. In en door de evolutie wil een hoogere
menschheid komen, en zij realiseert zich dan, om te beginneri,
in individuen, die pionniers zijn van de toekomst en den weg
bereiden der wordende cultuur. Zij zijn de „Heroes" van Carlyle, de „onerkende wetgevers", van wie Shelley spreekt, en
zij zijn het, omdat door hen gevoeld wordt een komende
beschaving, een beschaving, die heerschen en die vervangen
zal de oude, omdat zij is de ideeele spiegeling van een oekonomische werkelijkheid, die de tegenwoordige eens aflost
en verdringt.
Maar dan blijkt uit dit alles, dat de zedelijke norm ten
slotte ligt in het subject. De ethiek is persoonlijk, en zij is het
zoo goed als de religie, de wijsbegeerte en de kunst. Gelijk
een kunstwerk weergeeft de ontroering van een Bach of van
een Rembrandt, gelijk de philosophie als omvattend kennen
subjectivistisch is, want zij systematiseert de gegevens,
waarover deze denker bij dezen stand der wetenschap beschikt, zoo is de ethiek in eersten aanleg individueel. Maar
een compositie van den musicus, een werk van den schilder
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is toch ook weer objectief, het spreekt tot velen, misschien
tot alien ; op een :concert worden minstens honderden ontroerd door wat een Bach gevoeld heeft en gedicht, en in weerwil van het subjectivistisch karakter der onderscheiden
stelsels, is het een toch ruimer en volmaakter dan het ander,
en men zou kunnen zeggen, dat een Aristoteles „repraesentafive" geweest is voor z'n tijd, en Hegel voor den zijne; dat
zij het best vertolkten en systematiseerden wat in hun
dagen gekend en kenbaar was. En zoo is het nu ook met de
ethiek, die gij of ik ontwerpen ; trots haar subjectief karakter
is zij meer dan persoonlijk, en zij is het in de mate, waarin
zij uitbeeldt dat, wat werkelijk worden wil, zij is het te sterker,
naar gelang zij meer concreet, meer alomvattend is. En zij zal
gerechtvaardigd of zij zal veroordeeld worden, niet door den
tijdgenoot, die te dikwijls is bevangen in z'n bekrompenheden,
maar door de geschiedenis : de geschiedenis zal hebben aan
te toonen, in hoe verre zij geslaagd is en in hoever zij heeft
gefaald.
Aangezien nu de moraliteit gemeenschapszin moet heeten,
en het recht gemeenschapsgift, zijn zij beide, op zich zelf
beschouwd, abstract ; werkelijk is enkel de persoonlijkheid,
die leeft in de gemeenschap, en van haar ontvangt bescherming, maar ook haar biedt, in ruil, haar dienstwillige gezindheid en de uit dien wil ontsprongen daden. Of m. a. w. recht
en moraliteit zijn eerst wezenlijk in menschelijke samenleving,
en wat zij is moet nu worden aangetoond.
Zeggen wij nu, dat de familie het eerste is, en dat het
tweede moment vertegenwoordigd wordt door de bedrijven,
en het derde dan de commune van de toekomst, dan vergeten
wij niet, hoe dat, wat aan het einde komt, vervulling is van
het abstracte vroegere, hoe dus de verst strekkende gemeenschap is het ware aan bedrijf en aan gezin. Hier past het
beeld van cel en orgaan en organisme : het organisme is het
waarachtige, dat de cel gebruikt en noodig heeft ; zoo is de
familie het primaire, het constitueerende, maar zij gaat
op en wordt bestendigd in het Leven van den arbeid, en voorts
van de commune. Of ook : het gezin. is het moment der enkelheid, het bedrijf dat van het bijzondere, de commune is het
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algemeene, waarin het singulaire, het particuliere beide
zijn verloochend en bewaard, d. i. zij zijn verwerkelijkt, zij
zijn verruimd, en in de wordende commune, die omvat de
volkeren van de toekomst, is de menschheid „die ewige
PersOnlichkeit des Geistes", zooals de Duitsche Michgiet ze
noemde, en in haar opperste voltooiing is zij de vergeestelijkte kosmos van denken en van heiligheid en kunst. Dus
mondt de ethiek in wijsbegeerte, in religie, in aesthetisch
leven. Onze allereerste taak is nu to spreken over de famille,
het menschelijk gezin. En dan niet over den vorm, waarin
het tegenwoordig is, al zullen wij dien vorm herhaaldelijk
bespreken, maar over de idee, het wezenlijke, dat het zal
moeten worden.
Voorondersteld in de verhouding van manners en van
vrouwen is dan de sexualiteit. zij is het „primum movens",
dat schept de instituten van antiek en jonger huwelijksrecht,
zij is in panmixie, in matriarchaat, in polygamie, in monogamie, en zij is zoo belangrijk, dat wij met enkele woorden
willen zeggen, wat zij is in haar essentie.
In den sexueelen hartstocht wordt bedoeld de bevrij ding
van eigen eindigheid : het levend wezen voelt instinctief,
dat het door den dood moet ondergaan, en nu zoekt het
niettemin bestendiging, en het vindt ze, als het voortduurt
in het kroost ; hier is dus zelfbeaming, die ten slotte ook weer
is zich-zelf-verliezen in het hoogere algemeene, d. i. de species,
vandaar dat dit instinct het moederdier kan stuwen tot het
meest volkomen offer. Alle vreugde, die de paringsdaad
bereidt, is wezenlijk de vreugde van relatieve veroneindiging,
en dus spreekt het vanzelf, dat er verband is tusschen sexualiteit en godsdienst, en dat de kunstenaar ook dikwijls door
die passie wordt vervoerd. Immers, religie en schoonheidsontroering, zij zijn de werkelijke verruiming uit het bekrompen tot alomvattend Zelf, maar zij zijn echter, volkomener,
omdat de copulatie nooit het bedoelde vindt : in een nieuw
geboren wezen is weer de oucte eindigheid, en het eendere
dorsten, het eendere begeeren. De waarachtige ontgrenzing
is enkel uit den geest.
Maar ook hier is het lagere in het hoogere voorondersteld,
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en de sexualiteit zelve vergeestelijkt zich, en zij wordt erotiek,
en zij is het thema van dichters, en zij doet mee in den
Mariacultus, ja, dat de wijsbegeerte, die ook ontgrenzing is,
haar, trots haar nuchtere bezinning, niet absoluut ontbeert,
kan men zien aan Plato, die z'n dithyrambe inzet op den
grooten Eros.
Is dus de sexe „aufgehoben" in den geest, dan is of te
wijzen iedere verkrachting, die haar in wortel schent,
dan is onnatuurlijk het ascetisme, dat dan doorgaans ook
niets anders uitwerkt dan ontwrichting, decadence. De geschiedenis der Middeneeuwsche en van j ongere kloosters
toont het, en het gedwongen coelibaat van vrouwen, die
maatschappelij k onvrijer en „fatsoenlijker" dan mannen
zijn, bewijst het evenzeer. Neurasthenie, hyperaesthesie der
genitalia zijn teekenen van een verbroken evenwicht der
psychische en lijfelijke functies.
Wat intusschen wet in deze dingen meedoet, is het ascetische in den oorspronkelij ken zin des woords ; de term
bedoelt, bij Aristoteles, oefening, en, in geslachtelijk opzicht,
is zij de wil tot zelfbeheersching, die voert tot kuischheid,
en de ontucht door gestrenge tucht vervangt. En het is in de
allereerst plaats het kind, dat aan die tucht gewend moet
worden : men weet, hoe reeds betrekkelijk vroeg, in nog
onrijpen staat, de driften zich verheff en, en zij kunnen, door
een toeval misschien, hebbelijkheden vestigen, die ziel en
lichaam schaden ; de onanie is niet goed, al overschat men
soms haar pernicieuzen invloed, en het eerste, dat noodig is
tot haar bestrijding, het is een Vertrouwelijkheid, die kinderen
en ouders bindt, en die, als de pupil gevorderd is in jaren,
niet schroomt te zeggen, wat eigenlijk de sexe is. Er is nu,
in onze hoogst verwrongen waereld, een valsche en onzuivere
schaamte, die het geslachtelijke voileert, en het gevolg
daarvan is, dat het lokt; er zit heel wat achter, het is een
afgrond, die trekt, zooals de zee den visscher in het gedicht
van Goethe; de vrees voor het naakt, die oekonomisch
begrijpelijk is uit het Noordelijk klimaat, heeft dit mysterieuze karakter der sexueele dingen geweldig aangezet ; het
Puritanisme is ook bier, zooals alom, een goedgemeende
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dwaling, en men zou kunnen volhouden, dat de Griek, die
in den wedstrijd de naakte lijven van schoone menschen zag,
zuiverder gevoelde, dan zoo menig Westersch Christen met
z'n hyper-kuische theorieen. Ten slotte is een allereerste
eisch in take het geslachtelijk leven, dat men het den jongen
man, het meisje doe zien als jets natuurlijks en gewoons, en
men kan kinderen doen beseffen, hoe hier is een wonder van
planmatige structuur, hoe mooi de bouw is van de wezens,
moeders van de toekomst,
die de vaders zullen worden en
bouwverbonden, verrast door
en hoe de functie, met dien bouw
haar doelmatigheid. Het spreekt dan voorts vanzelf, dat
bij dit alles meedoet een manier van leven, die de jonge
menschen h,ardt ; er is niets zoo voortreffelijk tot een normalen groei van het erotische als soberheid en lijflijke vermoeienis : de overlading der hersenen in school en in leerkamer is
niet enkel nutteloos voor de cultuur der wordende geslachten,
zij is pervers in hooge mate, als men denkt aan de anomalieen,
die er uit volgen voor het sexueele leven van j ongens en van
meisj es.
Wat nu betreft de verbintenis van mannen en van vrouwen voor de toekomst, zal het door den staat bezegeld huwelijk verdwijnen, om den eenvoudigen reden, dat er dan geen
staat meer is, en omdat de mensch, omdat iedere mensch is
vrijgemaakt. Want wie dan geboren wordt, heeft recht op
levensonderhoud, en dit beteekent, dat geen echt wordt
voortgezet ter wille van het geld, immers de moeder is
even onafhankelijk als de vader, en het kind erlangt z'n
deel aan den maatschappelij ken rijkdom, op grond dat het
bestaat.- Het bewijst de inferioriteit der tegenwoordige „cultuur", als een klerk van het stadhuis zich inlaat met intieme
dingen van twee, die zich verbonden, als hij kategorische
vragen stelt, die de bruid misschien doen blozen, en den
bruigom irriteeren ; dit hoort ook bij het kapitalisme, dat
de waereld brandschat, en uitmoordt, en vernielt. Als gij een
man zijt en een anderen man ontmoet, die u verwant blijkt
naar den geest, en er ontwikkelt zich een wederzijdsche
vriendschap, en gij besluit samen te gaan wonen en met
elkaar te wandelen, te schaken, te studeeren, dan roept gij
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er niet bij den burgerlijken stand, maar gij doet dit wel,
als gij verliefd wordt op een meisje, en een contract wordt
opgemaakt wat in de tegenwoordige gemeenschap de
vrouw beveiligt tegen onrecht, en den vader dwingt te zorgen
voor het door hem verwekte kind. M. a. w. het huwelijk, als
juridische instelling behoort tot een „orde", die wel, zooals
het 'beet, opkomt voor het aanzijn van den geboren mensch,
maar dit doet in negatieven zin, afweert de verminking,
den manslag, die vernietigt den persoon, Inaar die niet beseft,
dat er ook is een positieve kant : dat wie het levenslicht
aanschouwde, zonder er om gevraagd te hebben, als zoodanig
aanspraak kan doen gelden op voedsel, dekking, woning.
Anders zal dit worden onder Communisme, en dus vervalt
het huwelijk, en geen staat bekommert zich om de gevoelens
van z'n burgers, en er groeien nieuwe vormen van sexueelen
omgang wat niet beteekent, dat men weerkeert tot de
panmixie. Denkbaar, geboden zelfs is een constants liefde,
die man en vrouw verbindt : wat haar moeilijk maakt is het
polygaam karakter van den eerste, en het monogaam karakter van de tweede, maar deze wet der lagere menschlijkheid
geldt heden evengoed, en het gevolg is een hypokritisch
stelsel, dat den man allerlei veroorlooft en bevordert prostitutie en buitenechtelijke avonturen. Voeg daarbij de langere
potentie in sexualibus, die ook al weer den laatste op middelbaren leeftijd tot excessen lokt ; er moet gebroken worden,
er moet allerlei gebroken worden in de mannelijke ziel, en
misschien ook in de vrouw der toekomst, want de oekonomische verschuivingen, de sociale worsteling, die nu de andere
sexe voortsleept, verandert haar oorspronkelijk karakter,
zij wordt gevoeliger voor prikkels, zij wordt actiever, en
deskundigen weten dat er polyandrische naturen zijn, door
de „beschaving" nerveus en wisselziek. Dit is de flirt, dit
is de verfijnde ontucht, zooals er is een grove ontucht in
café's en in bordeelen. Maar nu vermomt het kwaad zich en is
er des te feller om : in de toekomst zal de mensch oprechter
zijn, zich niet beter willen voordoen dan 'hij is, maar ook
zal de conditie zijn geschapen tot hoogere ontwikkeling,van
het erotisch levee. De monogamie zal kansen hebben, als zich
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het bestaan verrustigt en vergeestelijkt, als het hart z(56
diep wordt, dat uit de passie de lie/de opbloeit, die tevens
eerbied is.
Wordt op deze wijze de zedelijke atmospheer, waarin man
en vrouw elkaar ontmoeten, zuiverder, dit is ook het geval,
wanneer men voor de toekomst min belangrijk vindt de
erotiek en meer gewichtig de mogelijke geboorte. Nu, in
ooze kunst etc. wordt het erotische geweldig overschat. En
toch, zoo zonder meer, is het betrekkelijk oriverschillig : als
een jongen met een meisje vrijt, is voor die twee hun omgang
misschien een hemel waard, maar voor de waereld is hun
amourette maar luttel interessant, en dus zal zij het best doen
zich er niet veel van aan te trekken. Wat er gebeurt in wezenlijke vrijheid tusschen menschen en menschen, die van elkander houden, dat is hun eigen zaak; ethisch gesproken is hier
geen norm dan die van den bekenden eerbied, waardoor men
zich hoedt voor alles wat verdierlijkt en vernedert, en men
nooit de vrouw offert aan eigen hartstocht, zooals dit voorkomt in de burgerlijke waereld, waar een man een spel speelt
met een meisje en het gruwelijk bedriegt. En dan moet herinnerd worden, in een sfeer, die door het Neo-Malthusianisme
is vervormd en vertroebeld, dat de zin der erotische, der
sexueele neiging de geboorte is van een levend schepsel,
maar ook dat dit dan meedraagt naar de toekomst het heden
en verleden, dat deugd en ondeugd, dat eukolie en dyskolie
zich voortplanten, dat het kind zich zelf en z'n geburen een
vloek kan wezen of een zegen, en hieraan denkt men niet.
Men vindt het erg onfatsoendelijk als een man en een vrouw
misschien elkander kussen zonder de voorafgegane wij ding
van een gemeentelij ken klerk, maar men vindt het volkomen
in den haak, als een teringachtig meisje wordt verbonden
met een nerveusen jongen, indien zij maar gehuwd zijn,
indien er op z'n tijd, dus niet te vroeg, een kind komt, en
indien dit kind dan maar behoorlijk wordt verzorgd door z'n
varier en z'n moeder met brood en onderdak. Maar dat de
arme stumperd, die zoo het licht aanschouwt, erger is behandeld door z'n ouders dan indien hij was vermoord, dat men
enkel recht heeft te doen leven, als men zelf waarachtig
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leeft, niet als men ziek is of zwak of abnormaal, dit leert men
niet, en men plant voort, omdat men op elkaar verliefd is,
of omdat men is getrouwd — ter wille van den stand en de
duiten. In een communistische gemeenschap vervalt dit
tweede, dit uiterlijk motief van zelf. Wat blijft is de lief de en
nu is dan dit de allereerste plicht : niet voort te planten,
conceptie en bevruchting te verhoeden. En niet door
averechtsche, lugubere handelingen ; juist hie), heeft de
ascese, in den oorspronkelijken zin, beteekenis : men beheerscht zich zelf, aldus de hoogere mensch ; de lagere, wien
het, volgens een apostolisch woord, nog altijd beter past
„te trouwen dan te branden", hij hebbe hier in elk geval
voldoende verantwoordelij kheidsbewustzijn, om niet te
procreeeren z'n voos, bedorven bloed. Flier is het onzedelijke
bij uitstek : dat men niet denkt aan het nageslacht ; de
ethicus beseft met Nietzsche dat „zich voortplanten" „fiber
sick hinauspflanzen" moet zijn, en dus herinnert hij aan de
„Eugenics", die de welvaart van het toekomstig kind beoogt,
een welvaart, beide naar lichaam en naar ziel. En hij zou,
ook als het hem wat baatte, de erotische verrukking aan
geen enkelen mensch verbieden, zelfs niet aan den zenuwzwakke, de hypochonder, indien hij er van overtuigd mocht
wezen, dat geen wanhopig nakroost de passie van z'n zieke
ouders boet ; er is te veel verheffends, te veel genezends
in dit oorspronkelijk sentiment, dan dat men het onthouden
mag aan tobbers, die toch al zooveel schoons en goeds, door
hun physiek, ontberen. Er is een voorjaarswarmte, die komt
met het erotische, en de dichters zijn er aan verschuldigd
een machtige bezieling ; niet ongestraft ontneemt men Naar
den arme en sluit er voor z'n deuren toe.
Men moet de praktijk van het Neo-Malthusianisme als
onsmakelijk verwerpen, maar de moralist van burgerlijke
herkomst heeft daartoe geen recht, omdat zijn kapitalistische
orde, de orde, die hij goedkeurt, dit fraaie in de hand werkt.
Niet alleen de ziekte, die ook al weer grootendeels een sociaal
verschijnsel is
denk aan overvoeding, aan ondervoeding,
aan woningnood, aan geforceerden arbeid, en wat niet al —
niet alleen de ziekte maakt, in onze mooie waereld, een ver-
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kapte ontucht noodig, terwijl de onnatuur, die wij met
die praktijk samendenken, in elk geval nog minder scha
doet dan de funeste voortplanting van tabes op een nieuw
geslacht, ook de armoe zelve werkt voor een deel die onnatuur, en zoogenaamde „Christenen", die juichen voor de
orde en de zede, en die de onderbreking der conceptie als bij
uitstek zondig laken, zij hebben to beseffen, dat de schuld
van dit euvel op hen zelve neerkomt, dat het hun maatschappelijk stelsel is, waardoor de liefde wordt bezoedeld
en verminkt. Beweert men dan, dat bij voorkeur „betere
standen" zich met dit fraaie bezighouden, dan werpt dit
op die groepen der bevolking toch ook een eigenaardig
licht. De moderne menschheid is op sexueel gebied ontaard,
en inoet dit zijn, omdat haar oekonomisch leven verward
is en bedorven. En geen apostolaat van idealisten helpt
hier, een revolutie, d. i. een grondige verkeering van alle
verhoudingen in productie en in distributie zal z(56 vergeestelijken, dat, met andere ontucht, ook deze overwonnen wordt.
Hetzelfde toch geldt van de prostitutie. Ongetwijfeld zijn
er vlinderachtige vrouwen, en men vindt ze in gegoede
kringen, maar het is zeldzaam, dat zij hier ten offer vallen
aan inferieur bedrijf. Zij coquetteeren, zij flirten, maar zij
blijven op den duur „fatsoenlijk". Anders de vrouw, die, in
haar armoe, in haar kleurloos leven, behoefte heeft aan prikkels, die verlangt naar comfort en wat luxe, en bovenal naar
liefde, zij stort zich in een avontuur, en de of loop is haar
sociale, haar ethische verwording. In een communistische
samenleving zal dit anders zijn : weggenomen is het karma
van gebrek en van ontbering, en nu wordt de macht des
geestes grooter ; zuiverder gevoelens van decentie en van
schaamte winnen het op teugellooze drift. Er zal ook dan nog
leed zijn, want dit is wezenlijk verbonden aan alle goede
dingen, aan liefde bovenal ; er zullen ook dan nog vrouwen
hunkeren, en mannen zullen treuren, omdat zij niet ontvingen
den kus van de beminde, maar de smart is nobeler,' is menschelijker, is niet luguber als de hurry van de tegenwoordige
verkeering der sexueele passie. En op den duur zal, trots
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alles, de monogame lie/de zegevieren : de trouw zal grooter
zijn, omdat, in weerwil van haar schijnbre vreugde, de
ontrouw diepen weedom brengt. Dan, eerst dan, zal het hart
beseffen gaan dat Been geluk gekocht kan worden ten prijs
van anderer leed, en de mensch zal zich beheerschen ter wille
der van ouds verkorene, en de kuischheid zal groeien, en de
geest herstelt het evenwicht van de oorspronkelijke instincten, en wij denken aan een waereld van gezonden, van
oekonomisch krachtigen, waarin de daad der sexe weer
onverhinderd voert tot het normale doel, d. i. tot de geboorte.
Een volgend hoof dstuk zal ons leeren, hoe de vrouw,
onder Communisme, maatschappelijk even vrij is als de man,
en hoe het kind verzekerd is z'n levensonderhoud. En hoe
de moeder ontlast wordt van enge materieele zorg, en hoe
de vader kans heeft op geestelijke verruiming, hoe dus, onder
dit systeem, mogelijk wordt een opvoeding, een ontwikkeling
in hoogeren zin van de geboren kinderen. Dat dit alles niets
heeft uit te staan met utopieèn, leert dan verder de historie :
met en door het kapitalisme wordt de nieuwe mensch gemaakt, reeds nu stort in het huwelijk, denk aan de scheidingen
die steeds in aantal winnen, en de vrouw wordt onafhankelijk, omdat zij mee moet in den socialen wedloop, omdat zij,
thans reeds, in allerlei bedrijven produceert. Voer dit beginsel
door — en de geschiedenis zal het doorvoeren, in weerwil der
reactie — dan nieuwe verhoudingen, dan grootere zelfstandigheid, dan werkelijke lief de. En de beperking van den
arbeidsduur, waarnaar reeds thans de proletarier in allerlei
bedrijven streeft, loopt uit op een verlossing uit de slavernij
der massa's, en brengt ons tot een toekomst, die de opvoeding
in boven aangeduide richting mogelijk en werkelijk maakt.
Wat karakteristiek is voor het burgerlijk gezin, is wel
z'n egoisme. Hier een in zich zelf gesloten kring, hier een
bekrompenheid, die misschien naief, beminlijk is, als alien
met elkander en voor elkander leven, als papa niet uitgaat
en niet te veel verteert, als mama niet verwaarloost haar
kinderen, en de kinderen, zij voelen zich in doze sfeergelukkig;
beminlijk is dit, en er zijn andere familien, waaraan de hier
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bedoelde poezie ontbreekt, en zij zijn er niet beter om, zij
zijn een decadence, die intusschen door het oekonomische
gebeuren wordt in de hand gewerkt. Immers, voor millioenen
bestaat dit huislijk leven niet, hier is bet ontwricht door het
gebrek, en elders is het weer verscheurd door arbeid of
genieten. Maar waar het in den besten zin vervuld wordt,
daar is een zelfzucht, die niet te buiten gaat de dus gestelde
grenzen ; men trekt zich veel aan van vader of van moeder,
van Willem of jeannetje, men trekt zich weinig aan van
buren en van stadgenooten, en van den man in het slop,
en men houdt een pond tegen dieven, en de bedelaar wordt
afgewezen aan de deur, want men is lid van „Armenzorg".
Intusschen, deze zonde van het familie-egoisme wreekt zich;
wie zich niet bekommert om de maatschappij en haar verwarring, zal straks bespeuren, dat die verwarring heerscht :
een zoon komt thuis met syphilis, een andere zoon wordt
neergesabeld in den oorlog, dien een paar bandieten op eigen
hand ontbinden, de vlektyphus wordt geimporteerd van
buiten door middellijke infectie — kortom, de ondervinding
toont, dat het gezin belang bij wijdere gemeenschap heeft,
dat het niet op zich zelf staat, dat het met anderen ten nauwste is vergroeid. En toch is het dit niet, want het kapitalisme
heeft den samenhang versplinterd. Elk zoekt zich zelven,
elk verdedigt de dingen, die hij heeft, en wil zoo mogelijk
meer, en dus wordt het verband er een in omgekeerde richting : strijd en nog eens strijd, botsing, stoot, en dus kwetsuur en breuk. En het is allereerst de kern van het familieleven, het is de lief de, die door dit feit geschaad wordt : wat
komt er van terecht, als men trouwt om een positie, als men
zich geeft voor geld, als de man zal importeeren de besmetting uit z'n erotisch avontuur, en de vrouw moet zuiver
blijven (want dit vergt men) als seraf in de kunst van Fra
Angelico? En bij de paupers is de helsche armoe, is de honger,
is het kwijnen van moeder en van kind door onvoldoende
voeding, en de drank is er, en de prostitutie, en de misdaad,
die misschien als laatste uitkomst wacht. En er is een overlange arbeid voor mannen en voor vrouwen, en een te vroege
arbeid voor straks verstompte knapen en uitgeputte meisjes
Revolutionnaire Cultuur
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— hoe kan, bij zulk een stand van taken, de echte liefde
duren ? als zij er geweest is, dan wordt zij ondermijnd, en
zij verkeert zich tot een chronische verbittering, die hier
losbarst in schimp en in vervloeking, en ginds voortsmeult
als humeurigheid en stille haat.
Voor den revolutionnair is het burgerlijk huwelijk dan ook
niet goed genoeg , hij wil er boven uit ; hij wil verbreeden
de enge sfeer van de familie tot een omvattende gemeenschap, waarin dan het gezin is „aufgehoben", d. i. voorondersteld : „Ai ziet, hoe goed, hoe lieflijk, is als zonen, Van 't
zelfde huis als broeders zamenwonen", zegt hij met den Psalm,
maar deze broederschap moet enkel zijn een cel in grooter
organisme, en de cel is niet gezond, tenzij het gansche lichaam
bloeit. Zoo voert ons de bespreking van liefde en van huwelijk van zelf tot de samenleving, waarin de individuen en de
gezinnen meedoen.
Trots alle partijgetwist, trots een burgerlijke kritiek op
het Marxisme, die zich als „wetenschappelijk" aandient,
blijft dit Marxisme, blijft het Communisme, een idee, een
ideaal. Een ideaal, dat richting geeft aan onzen wil, een
idee, die geldt, die, als norm, als macht, de evolutie van de
gemeenschap stuurt, de innerlijke wet van het gebeuren,
dat voert tot hoogere orde. Want ook hier is ontwikkeling:
difierentiatie, integratie, organisatie, waarbij bewustheid komt.
Differentiatie : de geleding neemt toe, de bedrijven en vakken
en wetenschappen verbijzonderen zich — denk aan de
moderne industrie in vergelij king met het oude handwerk,
denk aan het specialisme der natuuronderzoekers, in tegenstelling met het encyclopaedisch karakter van Aristoteles'
of Plato's stelsels. Integratie : juist dit zich differentieeren
maakt noodig samenwerking ; als de eene mensch brood
bakt, en de ander vlas spint, en de derde ijzer smeedt, dan
behoeven zij elkander, want men kan niet leven bij brood
alleen, en nog minder bij enkel vlas of staal. M. a. w. integratie
en differentiatie zijn in elkaar to denken, en dit is de organisatie, die dan op den duur concreter, rijker wordt ; herinner
u de planten en dieren, de kristallen en de nevelvlekken. Een
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nevelvlek toont eerst geringe onderscheiden, de verbondenheid van de materie, waaruit zij is gevormd, is eveneens
gering, maar in den loop der evolutie komen voor den dag
een zon, en planeten, en manen, en kometen, en een planeet
als de aarde differentieert zich : vastland, water, atmospheer,
chemische stoffen, die dan alle elkander weer vooronderstellen, die met elkaar in wederkeerigheid van werking zijn.
En dus is het ook met organismen : eerst nog embryonisch
onontwikkeld, treedt straks de geleding op en de nauwe
samenwerking van lid met lid : het is bekend, dat de voortplanting der lagere schepselen vaak niet anders is dan deeling, maar wie denkt er aan, dat een rund zich deelen zou,
of een palmboom, of een mensch ? Dit kan niet, want in die
wezens is alles verbijzonderd, het is niet homogeen, het
lichaam, zooals betrekkelijk homogeen is de organische materie van een amoebe, een Wier of een poliep, er is differentiatie, en dus kan niets gemist worden, geen orgaan en geen
functie, alles heeft schier alles noodig, en dit is juist het
kenmerk van hoogere ontwikkeling. En met die stijging
van het armere tot het concrete neemt het bewuste toe. Dit
is heel duidelijk als men let op het verschil in psyche bij een
mensch, een visch, een weekdier, en dat dit het geval is,
is geenszins mysterieus, want de evolutie, die integreert
en differentieert en organiseert, maakt ingewikkeld de
materie, en, als nu alles in z'n diepste kern Idee is, Zelf is,
dan beteekent dit : vervlochtenheid der stof, denk aan
brein en zenuwen ; brengt tot elkaar, als spranken vuurs,
dit innerlijk, dit in tijd en ruimte versplinterde subject, en
uit slaat de vlam, de lichtende, die is van het bewuste. In
hoogere organismen doet dan dit bewuste mee, maar het
is niet een en al : voorondersteld is het minbewuste, dat
gebonden is aan andere centra dan die der groote hemisferen ;
de gezichtsheuvels, de vierheuvels, de kleine hersenen, maar
ook verlengde merg, en ruggemerg, en ganglien zijn bewust op
eigen wijze, zij zijn betrekkelijk zelfstandig, elk hunner heeft z'n
eigen taak, ofschoon ten slotte alles in hoogere eenheid samenwerkt. Federatief is de bouw van het organische, en di t leert ons
in welke richting de menschelijke gemeenschap groeien moet.
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Mannen als Schaffle, Spencer hebben dit op hun manier
beseft; ook zij wisten, dat de maatschappij doet denken aan
een lichaam, maar het is nog niet af, het is nog onontwikkeld, het zoekt nog harmonie en samenhang, en dat
het onvoltooid moet heeten, in z'n bestaanden worm, het
blijkt uit het volgende, waardoor verstaan wordt de huidige
verwarring.
In de kapitalistische waereld, waar de productie is overgelaten aan het particulier initiatief, wordt heel wat energie
verspild : tal van ondernemingen worden verkeerd aangepakt,
en moeten uit den aard der zaak mislukken ; allen concurreeren tegen alien, en dus wordt de markt een bloedig slagveld ; zij die produceeren werken niet voor de gemeenschap,
maar enkel voor zich zelve ten koste dier gemeenschap,
en het gevolg is de handelskrisis, en het verloren gaan van
kapitaal, en overproductie, en gebrek aan koopkracht, en
armoe, en ten slotte de oorlog, die yolk en land verwoest.
Kortom, de samenleving is nog een onvolkomen organisme.
Zij doet denken aan een lichaam waarin cellen of cellencomplexen voortdurend met elkander strijden, het gevolg is
ziekte, ondergang, en zoo is het ook met de moderne maatschappij. Maar gelij k het Leven al maar door beproeft om het
voortreffelijkste tot stand to brengen — en selectie, en
aanpassing, en wat niet al zijn er de middelen toe — waarbij
dan onherroepelijk het gebrekkige wordt uitgezift, zoo is
het ook in de historie ; de historie probeert het met de primitieve dorpsgemeenschap, met de slavenstaten, met de
feodale orde, met het kapitalisme, en alle zijn zij onvoldoende, zij gaan voorbij, maar zij conditionneeren op hun
beurt het hechtere, dat worden wil, en dit is het communistische verband der toekomst, dit is het organisme van de
menschheid met z'n ordening van productieve krachten
en z'n beheerschte distributie. Ook bier differentiatie, gespecialiseerde bedrijven, maar meteen integratie, samenwerking,
organisatie dus, en hierin speelt dan de bewustheid een allereersten rol, al wil dit niet zeggen, dat, in de samenleving van
de toekomst, alies van boven af bepaald zal zijn; de opperste
centrale doet ongetwijfeld mee (in statistiek) maar ook de
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lagere centra, de afzonderlijke groepen of communen, handelen zelfstandig.
Van oudsher heeft de intuitie van dichter en van visionnair
het Communisme aangekondigd, denk aan Plato, denk aan
het Christendom, en de evolutieleer verzekert ons, dat het
in den loop der eeuwen groeit. En dit op grond van de gedachten, die boven zijn ontwikkeld. Zij worden bovendien
versterkt door de beschouwingen van Marx, die ons laten
zien, hoe het kapitalisme zich tot z'n tegendeel verkeert,
hoe het mondt in socialisme, d. i. in Communisme.
Allereerst neernt de concentratie der bedrijven toe. 11V at men
hiertegen inbrengt, bevestigt veeleer onze meening. Men
beweert, dat er, in den loop der laatste jaren, tal van kleine
industrieen zijn ontstaan, en dit is ook zoo, maar het zijn
vertegenwoordigsters van grootere, b.v. rijwielreperateur,
of het depot, of de huisnijverheid in dienst van de confectiefabrikage. De staat en de gemeente produceeren (gas,
waterleiding, telephoon, tram, elektrische centrale, werven,
tuighuizen, post, telegraphie enz.) en het trustwezen ontwikkelt zich, en dit niet enkel in de industrie, maar ook in het
crediet. Dan schijnt het, of de evolutie van den landbouw onze
stelling van de concentratie der bedrijven logenstraft, maar
hiervoor zijn bijzondere redenen ; het reusachtig transport
uit verre gebieden, waar de grond goedkooper is en de arbeidskracht te geef, maakt de binnenlandsche prijzen laag,
en men vindt het niet geraden z'n fondsen in den landbouw
te beleggen. De stad, de industrie, ontwikkelen zich ten koste
van het land, grondrente en bodemprijzen zinken ; grootbedrijf komt niet of nauwelijks op, alleen de kleine akkerbouw
beteekent wat, omdat de slecht beloonde fabrieksproletarier
een lapje grond huurt om z'n eigen vruclit te kweeken, en
ook omdat de eigenaar, vooral in Holland, het best gebaat
is als hij z'n grond verpacht, in kleine stukjes, tegen hooge
som. Bedenkt men nu, dat het aantal boerenknechts en
boerenmeiden, die op de hoeve wonen, van 1895 tot 1907 in
Duitschland daalde van 1.718.855 tot 1.332.717, terwijl
het aantal arbeiders, die tot de familie van het bedrijfshoofd
zelven hoorden, groeide van 1.898.867 tot 3.883.034, dan
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beteekent dit een ontzagwekkende uitbuiting van het boerenhuisgezin, en niettemin gingen in dat tijdvak (1895-1908)
nog 67.751 zelfstandigen to gronde. Ook neemt het aantal
pachters toe, terwij1 het aantal eigenaars vermindert, en
dit is evenzeer een concentratie als de coOperatieve onderneming (zuivel-aardappelmeel-conserven-suikerindustrie).
Voeg daarbij den aanwas van de hypotheekschuld, die meer
en meer in enkele banken is vereenigd, en men zal erkennen,
dat de landbouw gekapitaliseerd wordt, dat ook hier het
kapitaal zich samentrekt.
Met de concentratie der bedrijven gaat de proletariseering
van de massa samen.
In Duitschland waren in 1882: 32° zelfstandigen, 68°
onzelfstandigen ; in 1895 waren de cijfers 28.9 en 71.1 ; in
1907: 22.3 en 77.7. In Holland ging van 1890 tot 1900 de
bevolking met 14° vooruit, het aantal zelfstandige ondernemers slechts met 10°, dus nam feitelijk af, dat der onzelfstandigen steeg met 27 per honderd,. Het aantal gehuwde
arbeidsters is van 1882-1907 gestegen met 67.4°. Die
massa's leven in een toestand van ellende, en dit beteekent dat
zii, als zij zich bewust gaan worden, een andere orde moeten
willen. De werkloosheid is een blijvend euvel ; in Engeland
vond men (1908) zeshonderd vijftig duizend werkloozen op
bij de 8 millioen, die arbeid vonden in landbouw, transport
en industrie. Het aantal in armenhuizen verpleegden nam in
Groot-Brittanniê in dier voege toe, dat er in 1900 op elke
duizend : 67 waren en in 1909: 82. De woningtoestand wordt
door het feit gekenschetst, dat in Rotterdam wijken zijn,
waar 70° van de bevolking in een kamerwoning huist. Van.
1875 tot 1908 zijn in Engeland de loonen met 13°, de inkomsten der kapitalisten in de industrie — met 92° gestegen.
Voeg daarbij de krises, die de proletariers werkloos maken,
en bedenk, dat, dank zij de machines, het getal der „skilled
labourers" afneemt, en dat der ongeschoolden wast. Kortom,
het is zooals de Webb's beweren, dat sinds 1837 de arbeidersklasse volstrekt niet is vooruitgegaan : „de diepte der armoede is nu even groot als zij ooit geweest is ; haar uitbreiding is even groot of nog grooter". En het behoeft niet
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gezegd te worden, dat, door den oorlog, dit alles nog verergerd
is. Men denke aan de werkloosheid van millioenen in Westelijk-Europa, aan den woning-, aan den voedselnood, aan
de geweldige winsten, die het kapitaal gemaakt heeft,
aan de prijsstijging, waarmee de loonsverhooging absoluut
niet meeging. Men denke aan de ziekten, die inzonderheid
in armenbuurten woeden, aan kindersterfte, aan zedelijke
verwildering, kunstmatig door het goddeloos bedrijf van meer
dan 4 jaar oorlog, en door het voorbeeld van O.W.-ers, in
de massa's van het yolk gewekt.
Dit alles lokt nu uit den /ellen klassenstriid, en wij zijn er
getuigen van, hoe hij woedt door heel de waereld. Terugkeer
tot den ouden staat van zaken is absoluut onmogelijk, ook
wanneer zich straks herstelt de „orde", is niet uit het principe van hopeloozen chaos, en het voert tot nieuwe verwikkelingen, in oekonomischen en ook in politieken zin. En er is
geen redding dan in Communisme: de productiemiddelen
moeten gesocialiseerd worden, en dit brengt ons tot een zeker
te verwachten toestand van een bedrijfsleven, dat ongeveer
te denken is in dezen trant :
Zooals in het organisch lichaam alles meedoet, elk orgaan,
ja elke cel zijn roeping heeft, zoo is het ook hier, er zal niemand wezen in de komende gemeenschap, die niet werkt,
tenzij het kind, en de zoogenden, de zieken en de ouden.
Allen zijn arbeiders, in onderscheiden zin. En alien zijn
in het algemeen geschoold ; de opvoeding, die afzonderlijk
door ons besproken wordt, brengt hen bij inzicht in den
bouw van maatschappij en waereld, en dit wordt dan verder
nog ontwikkeld door lectuur ; als een normale arbeidsdag
den geest ruimte gunt tot schoonere ontploofing, als de vorming van dien geest de interesse heeft gewekt, dan zal er
meer gelezen worden, en de qualiteit der boeken en couranten, die men uitkiest, zal zijn van hoogere waarde. Het
besef, dat men z'n deel krijgt van het door eigen werk geproduceerde, de overtuiging aangaande het verband der maatschappij, waarin men meedoet als een cel, die geeft en die
ontvangt, het sterkt den offerwil, en men voelt zich nu eerst
goed persoonliikheid, en dus keert weer het diepe weten van
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de ethische substantie. Zooals in de oude civitas de burger
vrij zich wist, want de staat was hij zelf, zooals Hegel, met
het oog op die antieke orde, formuleerde het wezen van den
staat als „das irdische GOttliche", zoo zal het zijn in de
toekomst ; de gemeenschap is het hooger, goddelijk Zelf.
Hier is de algemeene grondslag, waarop zich zal verheffen
het particuliere, het enkele, dit is er natuurlijk ook : men is
maar niet voortbrenger, men is het op bijzondere wijze.
Vandaar de vakscholing, die uit den aard der zaak verband
zal houden met den aanleg van den mensch : de een is meer
geschikt voor landwerk, de ander voor industrie of zeevaart,
maar ook zal, in het arbeidsorganisme, tellen de behoefte :
op een bepaald oogenblik, in een bepaald milieu zullen metselaars noodig zijn of kolendelvers, en de verziende organisatie
regelt dit, en vindt wel manieren om het verlangde in dit
opzicht te bereiken. Wordt intusschen zooveel doenlijk
gerekend met den aanleg, dan neemt ook hierdoor toe de
liefde voor de te verrichten taak, en er is kans, dat dezelfde
vreugde in den arbeid weerkeert, dien men dikwijls aantrof
in het Middeneeuwsche gild. Allen zonder onderscheid dienen
in het producentenleger een 25 jaar, men begint als men 20
is, en men begint eerst een tijd met niet aanlokkelijk werk.
De persoonlijke dienstplicht, nu een kategorisch moeten van
beschikbaarheid tot moord, komt dan ten bate van het
wezenlijk nut, en geldt voor mannen, en geldt, tenzij haar
kinderen klein zijn, eveneens voor vrouwen. Heeft men, zeggen wij een drie of vier jaar lang, arbeid verricht, die moet
gebeuren, en toch niet of weinig charme beef t, dan komt men
in z'n eigenlijke branche, en hierin treden op den voorgrond
de intellectueelen, zij worden leiders, hun is het plan, de
organisatie toevertrouwd; wat dus telt, onder Communisme,
is het beginsel van geestelijke aristokratie. Indien de burgerlijke oekonoom beweert, dat ook den technicus, bet intellect
belooning toekomt, dan is hierin dit ongetwijfeld juist, dat
de geest geschat moet worden in arbeid en in zaken. Maar dit
wil niet zeggen, dat er een Masse moet bestaan van menschen,
die hun rente halen uit een naamlooze vennootschap, die
niets praesteeren en die aldoor rijker worden, die voor zich
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laten werken den mijnslaaf, en den landbouwer, en den visscher, ja de gansche massa, die dan voortdurend armer
wordt. Want in moderne, groote ondernemingen, die op
aandeelen gaan, is de leiding in handen van technici, en men
zou hen voor een deel ook kunnen tellen bij de proletariers,
waar zij immers uit hun arbeid leven. Onder Communisme
zal het intellect in eere zijn, en de vluggen, de schranderen,
de geboren heerschers staan (in dienst van alien} in de armee
der producenten als generaals voorop.
Wat nu betreft den arbeid, hij zal in de toekomst planmatig
zijn geregeld. De biologische ontwikkelingsleer heeft, bij
monde van den Duitscher Roux, herinnerd aan den onderlingen strijd der cellen in het organisme, die ten slotte voert
tot harmonie van functies en organen — dus zal de worsteling van concurrentie, typisch voor het kapitalisme, zich op
den duur verrustigen tot hechter evenwicht. De revolutie,
in den zin, waarin wij dit begrip bepaalden, is, zoo beschouwd,
een krisis, gericht op hoogeren levensvorm ; het kan gebeuren, dat het maatschappelijk organisme de krisis niet doorstaat; zoo is het ook in de natuur, waar individuen en soorten
in het proces der evolutie verworden en bezwijken. Maar ook
is kans, dat de organische natuur, door adaptatie, door
correlatie enz. een ander type schept, en wie attendeert op
de geheele reeks der biologische wezens, bespeurt ontwikkeling
let op het hoogst .vervlochten samenstel van zoogdier,
of van composiet in vergelijking met een buiskwal of een
champignon. Dus vormt zich, in de menscheliike historie,
een hooger organisme, waarin de menschen cellen zijn, en
waarin de arbeid, de functie is, gebonden aan orgaan, en,
door den onderlingen kamp der deelen, komt het tot een
harmonie, en zij is allereerst niet anders dan geregelde productie. Natuurlijk speelt hierin bewustheid een voornamen
rol. Zooals het Zelf, de Ziel, on — of liever vaag bewust, in
het organisch groeien het eigenwillige der cellen breekt en
alien richt tot hooger plan, zoo is nu dit eendere beginsel,
maar klaarbewust geworden, overheerschend, sturend de
menschen en hun doelen. Dit wil dan zeggen, dat berekening
optreedt, dat kansen overwogen worden ; wat zal de productie
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zijn van koren, vlas, vruchten in een bepaald gebied ? hoeveel kan er worden aan- of uitgevoerd ? bedacht moet worden
tegenspoed in zake weer en oogst, er is allerlei, dat moet
worden overlegd, en de statistiek houdt zich met zulke vragen
bezig, en zij stelt vast het quantum van wat geproduceerd
moet worden, en zij zorgt voor reserve, indien, door ongunst
van natuur of anderszins, in een periode het gemiddelde
quantum van een product niet wordt bereikt. Dit geldt
voornamelijk van den landbouw, in de industrie tech is
men niet zoo onderworpen aan het spel der aardsche krachten.
Maar ook de opbrengst van vruchten en van zaden zal men
meer en meer beheerschen; reeds nu is er een intensieve cultuur in Parijsche tuinderijen, op Guernsey en Jersey in het
Belgisch Jemelles, en men is er betrekkelijk onafhankelijk
van den card des bodems, omdat gepraepareerde humus uit
de fabriek wordt aangevoerd en op den grond als bovenlaag
gelegd. En er zijn middelen om den pernicieusen invloed van
droogte of van vocht, van hitte of van kou te weren ; zij zijn
te duur om toegepast te worden bij het tegenwoordig stelsel,
waarin de koopkracht gering is, omdat de massa, ten bate
van een kleine groep, wordt uitgebuit. En er gaan milliarden
teloor aan militairisme, die men zal besparen in de toekomst.
Voor alle dingen zal men het dan wenschelijk achten de productie te verhoogen, dit is van algemeen belang, en die
verhooging is verheffing der techniek, is bevordering van
kennis, waardoor men de natuur beheerscht ; men zou kunnen zeggen, dat men het object, de waereld en het subject,
den mensclielij ken geest, beide zooveel doenlijk zal ontginnen, en dus is denkbaar een menschelijke samenleving,
waarin men rijk is aan middelen tot levensonderhoud. De
arbeidsdag krimpt in den loop der jaren in tot een minimum;
zij, die van kapitalistischen kant, zich het meest daarover
verontrusten, zij, die vragen, wat men dan zal doen met z'n
leegen tijd, zij bekommeren er zich volstrekt niet om, of er,
op dit oogenblik, een millioen werkloozen zijn in Belgie
en een 40.000 in Amsterdam, en zij worden evenmin gekweld
door angst voor de andere duizenden, die van hun rente
leven. Misschien dat men in de toekomst kan volstaan met
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twee uur werk, en er is geen reden, waarom niet ieder,
man en vrouw, in dienst van de gemeenschap z'n dagelijksche taak volbrengen zal. Dan maakt elk, zoo vonden wij,
omdat hij is geboren, rechtens aanspraak op bescherming,
en dit niet alleen in negatieven, maar ook in positieven zin
— men mag hem niet aanranden, verminken of vermoorden,
en niet gevangen nemen, maar ook noet hem verzekerd zijn
een simpel voedsel, wat kleeding en een dak. Wat nu gegund
is aan misdadiger en moordenaarsoldaat, het zal, als betere
orde heerscht, alien to beurt vallen : alien zullen eten, en
zich dekken tegen koude, en behoorlijk wonen. Hierdoor
is voorgoed onmogelijk het gruwelijk pauperisme, en men
begrijpt wat dit zeggen wil, hoe dit van zedelijken invloed
wordt, hoe dit de menschen anders, voornamer, fierder
maakt. En dit doet ook de regeling van loon : ieder werkt,
en betaald wordt z'n arbeidsdag, maar die arbeidsdag is
korter in bedrijven, waar gevaar aan verbonden is, of in
bedrijven, die door hun karakter degouteeren (plaatselijke
reiniging b.v. al zal de machine, waar zij den mensch van
werk ontlast, ook deze branches minder onaannemelijk
maken dan zij op dit oogenblik nog zijn). Geld is er niet, want
er is, zooals wij zullen zien, geen warenruil; geld is de meter,
die bij den ruil van waren dienst doet, en als deze is opgehouden, is het van zelf vervallen ; er is een jaarlijksch crediet
voor elk, die werkt, dus produceert, en dit crediet is zichtbaar op een streng persoonlijk stuk, op een kaart of een bon,
die zooveel, zeggen wij : atomen werkkracht, uitdrukt, en
hiermee vervoegt men zich in de warenhuiien, en men
ontvangt wat men wil : een hoed of een spinet, een Shakespeare of een tulband, sigaren of een ruiker rozen. Voor zieken,
voor zoogenden, voor bejaarden wordt wel weer een andere
regeling getroffen wie absoluut niet wil werken, die kan het
laten, maar hij ontvangt dan niets dan het minimum aan
voedsel, aan kleeren en een sober onderdak.
Rente is er dus niet, en erfrecht evenmin; wat de kinderen
ontvangen van hun ouders, dat is hun gevormde persoonlijkheid, dat is een geestelijk goed, dat is een schat, zoo
hopen wij, van wijsheid en van lief de. Eigendom is er in den
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strengen zin des woords, dat wat eigen is aan dezen en aan
niemand anders ; in het bonstelsel komt dit uit, met den persoon keert z'n goed terug aan de gemeenschap, al is er absoluut niets tegen, dat een zoon uit den boedel van z'n ouders,
een geschenk ontvangt bij wijze van een souvenir, want
ook levenden beschenken elkaar, en, men mag zelfs z'n crediet
gebruiken om een ander wel te doen. En hier opent zich een
lieflijk uitzicht voor verdedigers van het nu heerschend
stelsel, die altijd zoo bang zijn, dat de philanthropie order
Communisme zal verdwijnen ; die engelen in menschengestalte, zij kunnen in de toekomst wat minder rooken en wat
simpeler eten, en dan kunnen zij een vriend of vader verrukken door cadeautj es — wat ook al weer voortreffelij k is
voor minnaars, immers het is bekend, hoe dit hoort bij de
lief de : dat men de aangebedene met goede gaven vroolijk
maakt. Onder Communisme is de waardij van deze gif ten
grooter, want nu ontzegt men zich persoonlijk niet heel veel
om een ander te beschenken, en dan wordt het heusch
op private pretj es uitgespaard.
In de verwachting dat het zoo zal worden door de toekomst,
is niets utopisch. Immers de concentratie der bedrijven,
zooals zij zich sinds j aar en dag voltrekt, voert er onvermijdelijk toe. De vorming van trusts, van kartellen, van
syndicaten enz. die meer en meer aan omvang winnen en
de concurrentie neerslaan, beteekent een geweldig monopoliewezen als het eindwoord der kapitalistische ontwikkeling.
Nu erkent het moderne recht, dat eigendom zoo lang onverkort geduld kan worden als het onschadelijk is voor de gemeenschap ; is dit niet meer het geval, dan wordt het aangesproken, het wordt belast, desnoods verbeurd verklaard,
welnu de tijd komt, dat men zal gedrongen worden verder
voort te gaan in deze richting, en de productiemiddelen te
socialiseeren, en dit is de overgang tot Communisme. Natuurlijk zijn het allereerst de proletariers, en met hen de intellectueelen, die deze consequentie zullen willen ; de bourgeoisie
zal zich verzetten met geweld, zal zich verweren met haar
repressailles, waartoe haar politieke macht zich leenen zal.
En als de overwinning van het nieuwe is bevochten, dan komt
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de voortbrenging, en met haar de distributie, in handen der
gemeenschap zelve : allereerst, zoo zagen wij, zijn er de
bedrijven, waarin schier ieder arbeidt, en er is een leger van
werkers dus, en er is een organisatie, die berust op statistiek.
M. a. w. als de Tocqueville in een bekend geschrift de leugen der
burgerlijke demokratische regeering heeft aangetoond, als
de Laveleye ons heeft herinnerd, dat die leugen is to zoeken
in haar halfslachtig wezen : het yolk heet soeverein, staatkundig, en is, oekonomisch, zonder rechten, want grond
en productiemiddelen behooren toe aan enkelen, dan is
die halfslachtigheid verdwenen onder Communisme, en de
anarchie van het voorafgaand stelsel wordt bovendien vervangen door een welberaamde orde, waarin productie en
verdeeling werken in dienst van het geheel. Het allermalst
instituut van winkels, die steeds maar concurreeren, die
geld en kracht en tijd verspillen aan reclame en aan tal van
employes, het zal plaats maken voor het nieuwe, dat zich nu
reeds aankondigt in het moderne warenhuis : hier zal de
kooper modellen, stalen vinden van alles, wat z'n hart
begeert, en op de vlugste wijze zal hem uit de locale stapelplaatsen het verlangde worden toegezonden, en de prijs
daarvan zal worden afgeschreven van z'n jaarlijksch of
maandelijksch crediet. En wat betreft den landbouw, , zal
het eendere gebeuren ; wel handhaaft zich, zoo schijnt het,
in deze branche vooral het kleinbedrijf, maar wij hebben
reeds gezien, dat ook hier het aantal pachters toe en dat
der eigenaren afneemt, en, al is nu de toepassing der techniek
met haar besparende machines, vooral in onze oude waereld,
voor dezen tak van arbeid volstrekt niet overheerschend,
niemand kan ontkennen dat dit een symptoom van reactie
is, en al is het feit verklaarbaar, a fortiori toont het, hoe
wenschelijk het is, dat ook in agrarisch opzicht het privaat
beheer wordt afgeschaft. Dit wil dan zeggen, dat op den
duur de tegenstelling van stad en land onhoudbaar wordt ;
zijn er geen winkels meer, die in engere of ruimere straten
den blik vermoeien en de terreinen rooven, dan zal zich het
alweer moderne tuindorp in hoogen graad ontwikkelen, en,
al zijn er centra van sterkere populatie, er zijn geen overvolle
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steden meer, en er is al even weinig een van alle comfort verstoken platteland.
Voor het huisgezin beteekent deze nieuwe orde van productie een totale revolutie. Niemand zal het u misgunnen,
als gij met uw vrouw en kinderen eten wilt in eigen huis,
maar ook hier zal regel worden, dat het grootbedrijf het klein
bedrijf, in domestieken zin, vervangt: het is verspilling van
brandstof en van ander materiaal, maar bovenal van tijd,
als in een reeks van naast elkaar gelegen woningen tal van
vrouwen doende zijn met het toebereiden van meer of minder poovere dagelijksche dineetjes. Nu kunt u gegrond protest doen hooren tegen coOperatieve of centrale keukens,
maar het ligt alweer aan het nog heerschend stelsel, als van
die instituten niet zoo bijster veel terecht komt — anders
wordt het, als de tusschenpersonen, die aan elken appel of
ieder pondje kalfsvleesch het noodige verdienen moeten,
zijn verdwenen, als daardoor de exploitatie veel goedkooper
wordt, en als de vrouwen, van een wijk of tuindorpdeel,
zelve moeten koken, alien op haar eigen uren, in het centraalgebouw, dat voor dit doel zal zijn bestemd. En het is
hetzelfde met bewassching, en er zijn stofzuigers, die, op last
van de gemeenschap, van huis tot huis de ronde doen —
m. a. w. de evolutie, die het domestiek bedrijf tot heden
heeft doorloopen, wordt voortgezet : vroeger zorgde
de vrouw voor slacht, en inmaak, en zij bakte brood,
en zij spon, en weefde kleeren ; dit is nu alles anders, en
er is Been, reden to denken, dat het in deze lijn niet
verder gaat.
Burgerlijke dames, die houden van gezelligheid en wat
niet al, en die graag zelve bezig zijn in haar bekrompen
keukentjes, zij zullen vinden, dat op deze nieuwe wijze de
poezie van het bestaan vermindert. Maar ten eerste zijn wij
het niet, wij communisten, die dit vreemde invoeren, of minstens aanbevelen, maar het dringt zich zelf op, het is de weg.
Naarmate feller wordt de sociale worsteling, en naarmate ook
de vrouw verdienen moet, takelt of het gezin, en primo het
huiselijk bedrijf; zij, die zit op een kantoor, of die telephoniste
is, zij zal, zoo goed als de arbeidster, die, evenals haar man,
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uit werken gaat, ten slotte een waschinrichting en een coOperatieve keuken noodig hebben. Deze lijn nu wordt eenvoudig
doorgetrokken onder Communisme, en geen sentimenteele
klachten over ongezelligheid hinderen de revolutie, die zich
in de maatschappij voltrekt. En dan, ten tweede, de vrouw
der toekomst zal misschien wat minder mangelen en minder
stokvisch koken, maar er is geestelijk werk, dat zij verrichten kan, de gezelligheid der burgerlijke dames is ten slotte
maar betise, converseeren kunnen ze, en ze hebben wonder
wat geleerd, maar wat zij missen is denken, is werkelijk geest,
en zij zijn uitermate ongezellig, zij zijn geen gezellinnen,
zij zijn geen kameraden voor een ontwikkeld man. De vrouw,
die wordt, en die uit een anderen hoek komt dan uit meisjesburgerscholen, zij is voor alles mensch, zij is de man in andere
schaal, zij is van hem verschillend door haar bloed en door haar
bekken, maar zij is er niet minder om, zij is ook geestelijk,
en dus weet zij met haar leegen tijd best raad. Zij heeft haar
arbeidsplicht in welke branche ook, en als zij kinderen heeft —
en waarom zou zij geen kinderen hebben ? de gedwongen
kuischheid van de ongehuwde stumperds is een genadegift
van Mammon, en het steriele van getrouwden eveneens 1) —
als zij dan kinderen rijk is, geeft zij zich aan hen, en omdat
zij zelve iets anders is dan gans, is haar gift kennis, en distinctie, en ontwikkeling van smaak, en voor alle dingen
liefde. En haar man geeft zij, behalve een beminde, een
goeie kameraad, die gedacht heeft en geleerd heeft en intuitief van alles heeft gevoeld, en daar het gezelliger is zich te
vermeien met een medemensch dan zich met die medemensch plichtshalve te vervelen, zoo heeft ook de gezelligheid een toekomst, en niemand zal ook dan de vrouw
verbieden te bakken, oliebollen, en, als zij lust heeft, mag
zij trappen schuren, want onder Communisme is men bij
uitstek vrij.
1) Dat zij geen kinderen heeft, indien zij hun bij erfenis met allerlei
gebreken waarschijnlijk zou beschenken, is boven herinnerd. Maar de
„Eugenics" verheffen zoo het ras, dat dit onnatuurlijke al spoedig niet
meer noodig is. En maken alle vrouwen schooner en dus begeerlijker.
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Uit den aard der zaak vooronderstelt dit maatschappelijk
organisme een organiseerende macht, een sturend Zelf, en
dit noemen wij commune. Het is , niet jets anders dan de
verschillende bedrijven, dan de gezinnen, dan, de individuen,
die zich in die bedrijven weren, en toch is het wel weer wat
anders — het is niet een som, het is het geheel, het is, dus,
zeggen wij, idee. Zooals de raderen en veertj es en steentj es
nog niet , het horloge zijn, en het totale horloge is al evenmin
een splinter meer dan, die steentjes, en radertj es, en veertjes,
zoo is het hier : de commune is het plan, is de generale orde,
de groepeering. In het gezin is het moment de enkelheid,
in de bedrijven doen zich Belden de bijzonderheden, de commune duidt het algemeene aan, maar ieder, die wel eens
gedacht heeft, weet dat het algemeene niet is afzonderlijk,
dat het is in het particuliere en in het enkele, dat het is de
substantie, de werkende en werkelijke macht. Keeren wij
terug tot het beeld van het organisch lijf, dan zijn de gezinnen de cellen, en de bedrijven de organen, en de commune
is het omvattend organisme. Dit beeld is daarom zoo juist,
omdat in het lichaam het geheel doel is, maar het is ook weer
middel tot elk van zijn momenten : het hart is er ten dienste
van de longen, en de longen zijn er ten nutte van het hart,
en de cel arbeidt voor elke andere cel, en alle cellen zijn
onophoudelijk bezig om die eerste cel te voeden, en juist
daarom is het organische idee, en idee is de volgroeide maatschappij. Ook de centralisatie is er in, al zijn de leden van het
organisme ten innigste verbonden. In het biologisch lichaam
is het eender : bij den mensch in het verlengde merg het
centrum van hoesten en van slikken, van lachen en van
schreien, van in- en uitademing, en misschien van de geslachtsdrift ; de stammen van het ruggemerg zijn haarden van
reflexen, de ganglien reguleeren de beweging van hart en
ingewand, de kleine hemispheren waken voor het lichaamsevenwicht, de vierheuvels, met de sylvische waterleiding,
bezorgen den gezichtszin, de tusschenhersenen den tastzin,
en de groote kwabben de bewegingen, die onderworpen zijn
aan, de bewustheid. En die bewustheid heeft dan met de
lagere centra niets te doen, en toch werkt alles in volkomen
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harmonie ; de zin van de voorstelling, en verder van het
denken is niet : in te Brij pen in de actie van ruggemerg of
ganglion, maar: het geheel, het totale organisme, dat zich
moet orienteeren in de waereld, te schutten en te sturen. Zoo
moet het nu ook worden in de menschelijke gemeenschap :
de verschillende organen of bedrijfslichamen hebben elk
hun eigen werk, en zij nemen in zich op de actie van de cellen,
d. i. van de gezinnen (zoo kunnen wij de individueele eenheden noemen, want het is niet waarschijnlijk, dat, onder
andere verhouding, de mensch alleen blijft, hij associeert
zich licht, uit liefde, met een wezen van het contrair geslacht).
Maar gelijk het biologisch lichaam een, opperste centrale
heeft, die zich, denkend, richt op de omgeving, zoo is, in de
gemeenschap van de toekomst, de commune het organon
van de bezinning, en het rekent in het algemeen met de
positie, waarin de menschelijke samenleving staat tot de
natuur. M. a. w. wat die natuur produceert, wat zij produceeren kan en produceeren moet, wat de maatschappij
noodig heeft, dit overlegt zij, en dit becijfert zij, en dus
is haar taak de statistiek — zij is het denkend hoofd van de
gemeenschap.
Evenals de lagere centra in het lichaam substantieel
gelijk zijn aan de centrale hersenen, en hun arbeid, in eigen
sfeer, een eendere is, want zij reguleeren immers op hun
bijzondere wijze, zoo zijn de verschillende bedrijven elk
voor zich ook al weer georganiseerd, en er is een commune
van secundaire orde, die leidt en richt het werk in een bepaalden tak. Maar let nu op, hoe, als b. v. het hart, en dus
de bloedsomloop, z'n „haard van innervatie" heeft, dit niet
wil zeggen : er is een vreemd lichaam, dat de baas speelt
over dit organon en zijn functie, neen, veeleer is aldus de
verhouding : het centrum is een knooppunt, waarin alle
energieèn van dit bijzonder, lichamelijk toestel zich vereenigen, al is dit knooppunt ook al weer betrekkelijk meer en
anders dan de som der krachten, die er in samenkomen ;
wij kunnen zeggen : dit beperkt geheel heeft aan deze groep
van cellen zijn verzorging toevertrouwd.
Zoo nu zal het moeten worden in het maatschappelijk
Revolutionnaire Cultuar
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organisme een opperst, statistisch-werkend lichaam, en
daarbeneden dergelijke corporaties, die niet anders doen dan
regelen in hun beperkt gebied. Dit nu is gansch iets anders
dan de moderne staat, ja dan elke staat, dien wij uit de historie kennen : de staat toch is een militaire macht, die de dorpsgemeenschap, met haar oorspronkelijk communisme, gebroken en vernietigd heeft ; hij berust op onderdrukking, en
dit komt uit in het despotisch theokratisch stelsel van het
antieke Azle, maar ook de feodaliteit doet den leenheer
beslag leggen op het oeroud, communaal bezit van wei- en
akkerland en bosch, en de absolute monarchie, die op haar
beurt Westelijk Europa onderwerpt, is enkel maar voordeelig voor de hofkliek en haar aanhang. Het parlementairisme, dat elders zal besproken worden, maakt het al niet
veel beter ; geen kies- of stemrecht, hoe uitgebreid dan ook,
maakt de waereld demokratisch in eigenlijken zin. Wat
heerscht is de minister, is de moderne camarilla, en zijn ten
slotte de magnaten van trusts en van kartellen.
Anders onder Communisme, waar de „regeering" enkel
organisatorisch, waar zij de macht is van heel het werkend
yolk. Zij regelt de productie en de distributie, en zij doet dit
door middel van vertrouwensmannen, die uit deze branche
zijn verkozen, zeggen wij : uit de spoorwegmenschen, uit
de bakkers, uit de boeren enz. maar deze zijn vooridurend
rekenschab verschuldigd aan de totale maatschappij, de maatschappij is hun lastgeefster, en dit is mogelijk, omdat een gild
van boeren of van bakkers geen afzonderlijk belang zal
hebben, omdat niet, zooals nu het geval is, met een opdracht
van den staat, waaraan de particulier onmenschelijk verdienen wil, de hier genoemde gilden zich ten koste van
het geheel verrijken. Immers, zij zijn niet anders dan die
gemeenschap zelve, en winstbejag is uitgesloten, omdat er
geen geld is, en meerwaarde op geen manier kan worden
uitgeperst.
Zoo is de commune geheel wat anders dan de staat ; de
staat is kapitalistisch, militairistisch, oligarchisch, en men
verwekt enkel misverstand, als men de nieuwe orde staat
wil noemen. Reeds Marx en Engels hebben het begrepen en
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gezegd, dat de staat verdwijnen zou : „De staat was de off icieele vertegenwoordiger van de gansche maatschappij, haar
samenvatting in een zichtbaar lichaam, maar hij was het
slechts, zoolang hij de staat van die klasse was, die zelf voor
haar tijd de gansche gemeenschap repraesenteerde : in de
oudheid staat der slavenhoudende burgers, in de Middeneeuwen van den feodalen adel, in onzen tijd van den bourgeois. Terwij1 hij eindelijk repraesentant van de totale gemeenschap wordt, maakt hij zich zelven overbOdig. Zoodra
er geen maatschappelijke klasse meer onderdrukt behoeft
te worden, zoodra met de klasseheerschappij en den in de
anarchie der productie gegronden strijd voor het individueel
aanzijn ook de daaruit ontspringende botsingen en buitensporigheden zijn verwijderd, is er niets meer te reprimeeren,
niets dat een bijzonder machtsinstituut van repressie noodig
maken zou. De eerste handeling, waarin de staat werkelijk
als vertegenwoordiger van de gansche maatschappij optreedt,
de inbezitneming van de productiemiddelen in naam
van de gemeenschap, is meteen zijn laatsfe zelfstandige
handeling als staat. In plaats van de regeering over personen treedt het beheer van zaken en de leiding der
productie".
De verschillende bedrijven organiseeren zich, allereerst
plaatselijk, zij worden door deskundigen bestuurd, uit het
werkend yolk door dit yolk in dit bedrijf gekozen ; zij verbinden zich voorts met die in andere landsgedeelten ; ook
zijn zij verbijzonderingen van een internationale, omdat de
menschheid ten slotte een enkel lichaam is. Er is een wereldstaatsbedrijf, een waereldgraanbedrijf, een waereldelektriciteitsbedrijf, en wat niet al, en zoo ontstaan dan kringen
van engeren en ruimeren omvang, en er is kans op, dat de
natuurlijke grenzen, de oude nationale perken, in de verdeeling meedoen. Er is een Geldersche organisatie van een
bepaalden tak, een meer omvattende : Nederlandsche, en een
nog weer meer omvattende, tot de wijdststrekkende kosmisch is, zij omvat dan alien arbeid in bijzondere richting,
van bijzondere qualiteit op de planeet. De samenhang der
onderscheiden branches komt dan op deze wijs tot stand :
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de verschillende bedrijven zijn, zooals wij zagen, aan de
gemeenschap rekenschap verschuldigd, en dus is die gemeenschap, die in ieder van de arbeidsbranches steekt, het albeheerschende, en zij is zelve op haar beurt dan weer to denken
in kringen van engeren en ruimeren omvang, en dus is ons
voor oogen de volledige commune, en zij is universeel, zij is
landelijk, zij is ook plaatselijk, en zij is overal en steeds het
gansche yolk. De burgers, alle mannen en vrouwen, wien
het stemrecht is vergund, die zich mogen vereenigen en zich
door woord en pers doen hooren, zij dragen het beheer der
mijnen, zeggen we, in hun bijzonder territoir, op aan de deskundigen, aan de mijndelvers en de technici, en zij kunnen,
als in een bepaald gewest de zaak niet goed gaat, een enquete
instellen, zij kunnen rekenschap vragen, en, indien dit noodig
is en mogelijk blijkt, de werkers in die branche tot andere
methode, tot betere productie dwingen. Indien men nu mocht
ontdekken, dat het geschil niet opgelost kan worden, tenzij
in ruimeren kring, misschien wel over de geheele waereld de
arbeid wordt hervormd, dan zal men zich, door deputaten,
met andere communen over deze zaak verstaan, en de neerslag, de uitkomst der onderhandelingen is een afspraak, een
formule, of als men wil : een wet. En de uitvoerende macht,
zij is dan bij de onderscheidene bedrijven, die organisch zijn
ontwikkeld, en zij zorgen, in afzonderlijke departementen,
voor de statistiek, die bovenal gewichtig is.
Dit systeem is eenvoudig, en het is het systeem van dessa
en van mir, maar het is ingewikkelder, omdat de samenleving
zich sinds heeft ingewikkeld. Het heeft dit voor, dat het de
leiding overlaat aan de deskundigen, die geldelijk niet geinteresseerd zijn bij vernieuwing of behoud, en dat het de contrOle gent, echt demokratisch, aan het verbruikend yolk,
niet aan een bureaucratie, niet aan juristen, die eten van de
wetten en de paparassen en voor wie tijdsverspilling een
enorme winst is, en die, met al hun titels, bijzonder simpel
zijn — wat weet men op het Binnenhof of voor de balie van
landbouw of techniek ?
En juristen zijn in het algemeen onnoodig. Neem weg de
servituten en tributen, die op de massa rusten, verhoog de
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welvaart, verzeker ieder woning en brood en kleeding, en
z'n dagelijksch werk, dan is het gevolg dat een 9o 0/0 der misdrijven absoluut vervalt, want zij zijn uit roof- en winzucht,
en dan is er niets te rooven, noch ook door roof te winnen.
En wat dan rest aan criminaliteit, het is pathologisch —
noemt men nu al niet een juffrouw, die in een winkel een
taschje of een doekje steelt, een kleptomane, terwijl een man
zonder werk, als hij een brood grijpt voor z'n kinderen, wegens
diefstal wordt veroordeeld en in een cel gezet ? Straks zal
men beseffen, dat, bij menschen van hoogere cultuur, de
wil tot roof een atavisme, en dus een ziekte is, en men zal
dengene, die er aan schuldig staat, zoo goed als den door
minnenijd vervoerde tot manslag of tot kloppartijen, beschouwen als een zieke. En dus zal gelijk krijgen de criminalistische school: de mi5dadiger is een degenerê — zij weten
dit best, de geleerden, en een boek als dat van Dr. Aletrino
is door de professoren Jelgersma en Winckler aangeprezen,
maar men brengt het niet in praktijk, en men stopt —
tenzij hij is een rijke, voor wien de psychiater een goed
woord doet — den zondaar in 't cachot. En als hij er
uitkomt, dan is hij nog een ziertje erger. Of neen, hij
kan er leeren, van den gevangenisdominee, of misschien,
wanneer hij niet cellulair zit, van den anarchist, die, omdat
hij in een Christelijke waereld, niet is voor wapenhandel, thuisgebracht wordt in gezelschap van soeteneurs
en boeven. Een schoon bourgeoisrecht, een strafrecht,
dat met beurs en met kazerne waardiglijk de Christelijke
cultuur orneert !
In een communistische gemeenschap zal het zeker anders,
beter zijn. En er zijn nu al kiemen van meer menschlijke
behandeling der criminels in het Elmirastelsel. Maar men
heeft, in het kapitalistisch luilekkerland, allicht geen fondsen
om dit stelsel in te voeren ; korte metten maken, de lui naar
Siberie sturen of ze ommuren of ook ze hier en daar behandelen
met galg of met schavot, dat komt goedkooper uit, en hierop
moet men, krachtens burgerlijke deugd van zuinigheid,
toch ongetwijfeld letten, en men heeft z'n gelden noodig
voor ministers en voor bureaukraten, voor prostitutes en
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voor lakeien, voor moord en roof, voor leger en voor
vloot.
Wat dit laatste betreft, niemand denkt er aan, dat het
militaire stelsel zal duren onder Communisme. Het is er om de
bezitters door den oorlog imperialistisch te verrij ken, het is
er om de massa door geweld te knechten, maar als er niet
meer is de bevoorrechting van een bepaalden stand, als er
niets meer moet verdedigd en niets meer moet gestolen worden, dan is het militaire wezen onherroepelijk voorbij, en
dit is de toekomst, en dit beteekent een besparing van milliarden aan productie en aan energie.
Nu is dit opmerkelijk, dat alles wat wij her genoemd hebben : een communistische gemeenschap, zonder rechtbank,
zonder soldateska, zonder tirannie, ook het ideaal was der
oorspronkelijke Christenen. De Mammon is in het „Evangelie" de eigenlijke Satan; God kan men niet dienen met Mammon samen, en, in weerwil van theologische verdraaiing,
is de historie van den rijken jongeling duidelijk genoeg.
Dan verbiedt de Christus bovendien den eed, en dit ligt voor
de hand : een hooger geestelijk mensch is niet gewoon te
liegen, en hij bedankt er voor, op last van een jurist, heel
plechtig te gaan doen, en zijn vinger op te steken, en bij God
te zweren, dat hij nu eens voor den dag komt met de volle
waarheid. En het ligt ook voor de hand, dat de aristokraat
naar den geest geen processen voert, en den criminel een kans
geeft als bisschop Bienvenu, dat hij onomkoopbaar is,
en niet ambieert post] es, en voor geldgewin z'n meening niet
verloochent of zelfs ook maar verbergt, dat hij dienst weigert, wanneer dat soms te pas komt, hij is privatim Tolstoiaan,
hetgeen in ethisch opzicht niet anders is dan Christen. Maar
hij is er goed van overtuigd, dat thans de groote waereld niet
toe is aan de anarchie: men kan, waar de massa van rijken
en van armen verminkt is door het stelsel van berekenend
egoisme, men kan daar niet doen of allen heiligen zijn, en,
al wou men het probeeren, de oekonomische werkelijkheid
zou ons al spoedig overtuigen van waan en utopie. Die waereld gaat haar gang, en trots predikatien, wordt er gebrandschat en geplunderd. Opvoeding is ongetwijfeld noodig, en een
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boek als dit beoogt niet anders dan verheldering der geesten,
maar een eerste eisch is, dat men voor de massa schept een
orde, een maatschappelijk milieu, waarin het hoogere tieren
kan. Het Christelijk gebod is absoluut, maar het kan niet
komen tot onmiadellijke vervulling, wat m'n collega 66k
zegt, en hij is christelijk-historisch, of liberaal, of vrijzinnig
demokraat, en hij wil dat het langzaam groeit, en hij schikt
zich naar de waereld, en hij vertrouwt op de bekeering
der bourgeois — maar dit is natuurlijk de bedoeling niet
van revolutionnairen. Revolutionnairen organiseeren den
grooten striid des geestes ; inzicht wekken zij en offer willen
zij, en zij beoogen een machtsverschuiving in de maatschappij,
waardoor het kapitalisme met heel z'n aanhang valt. En zij zijn
er van overtuigd, dat, als een Gideonsbent in deze richting
optrekt, de massa mobiel worth, en dat zij scheppen zal een
orde, waarin wij geestelijk leven. De vervullingvan het
Christelijk gebod is voor het persoonlijke een onmiddellijke
eisch, het is voor het menschdom de toekomst, waartoe de
revolutie een eerste schrede wezen zal.
Evenals bijzonder frtai zijn de beloften van ontwapening
en van volkerenbonden in de aan het goud verkochte waereld, en toch zijn zij leugen, zoo is het ook met het opperste
gerechtshof, dat zal beslissen de geschillen, die rijzen tusschen
natien ; onder Communisme, een waereldcommunisme, is dit
mogelijk en wordt het werkelijk : twisten over territoir etc.
komen natuurlijk niet meer voor, maar een commune, of
een complex van communen, kan met andere in een of
ander opzicht dissentieeren, en dan is er een scheidsgerecht,
een Areopagus der menschheid, en het wordt niet gevormd
door diplomaten of deftige juristen, het wordt vertegenwoordigd door menschen van den arbeid zelven, en zoo
zal het ook zijn, waar in kleine dingen, tusschen A en B
persoonlijk botsing komt ; als een werker zich in een
branche onrechtvaardig acht bejegend, dan beroept hij
zich op een jurie, die het geschil beslecht. En ook hier
zijn het niet meer geweld, verkrachting, die heerschen en
bepalen, ook hier is het de geest, de rede, die woont in
de commune.
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Natuurlijk heeft dit alles een geweldig resultaat. Zooals
de mensch, in de historie, misvormd is en bedorven door
een systeem van egoisme, zoo zullen, bij een systeem van
orde, die enkel wil gemeenschap, zich ontwikkelen de hoogere
gevoelens van liefde en gemeenschapszin. Gewoonte is een niet
te onderschatten factor in de evolutie van de waereld, en
het goede zal gewoonte worden, omdat men het, op grond
van het maatschappelijk stelsel, van uur tot uur betrachten
moet. En mee doet de suggestie, mee doet nabootsing, en zoo
ontwikkelt zich een hoogere cultuur, en zij is vergeestelijkt,
en zij maakt het leven rijker, en het genot intenser, en
het geluk waarachtiger, omdat genot, en geluk, en wezenlijke rijkdom — zooals alle groote menschen wisten —
te zoeken is in liefde. En let nu op de mogelijkheden
in het wordende geslacht. Niets in de schepping is een
onveranderlijke grootheid, alles wijzigt, alles transformeert
zich, dit is de uitkomst van honderd jaren denken en
kritisch onderzoeken. En er is geen organon zoo plastisch
als het menschelijk brein, en dit wil zeggen, dat het zich
veranderen zal, en dat opkomt een nieuwe species, die nu
reeds wordt aangekondigd in de revolutionnairen en hun
vergeestelij king.
In de nieuwe menschen zijn de oude uiteraard voorondersteld : hun liefde is niet minder egoisme, maar het is
van hoogere orde. Het omvat, nu de visie, de gedachte,
de verbeelding zijn verwijd, de soort, de commune, ja
het omspant den kosmos : de geest weet zich Gods, en
affirmeert zich alom, in ieder oogenblik , ook het egoisme,
in den antieken trant, is er nog, maar het schaadt niet
meer de algemeene orde : het richt zich niet op macht en
goud, het openbaart zich in ijdeltuiterij, in eerzucht, misschien
in jaloezie, maar het zal zijn correctief wel vinden in de
publieke meening, die overdrijving in dit opzicht laakt
en uitlacht.
Pat dit Communisme uitvoerbaar is, is boven aangewezen :
de concentratie der bedrijven, die het monopolie brengt,
wordt meer en meer een dreiging voor het algemeen belang,
en het voordeel, dat die concentratie geeft, mag niet verloren
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gaan, zooals de anarchisten, die zouden willen decentraliseeren, wezenlijk bedoelen. Maar dan is er maar 66n weg : dat
de techniek in haar modernen vorm aan het yolk overgaat,
dat zij in handen is der werkenden, en dan door hen geregeld
wordt. Is zoo het Communisme oekonomisch in beginsel al
aanwezig, het is het ook in ideologisch opzicht, waar de besten
onder ons, met de massa van de proletariers, verlangen to
ontkomen aan, den gruwel van het tegenwoordig stelsel. Niemand onzer zal verwachten, dat zooals de burgerij ons smalend voorhoudt, er dus een „heilstaat" komt. Het pessimisme
heeft ongetwijfeld zin, de diepsten, de nobelsten hebben, door
de eeuwen heen, begrepen, dat de waereld in haar wortel is
gebroken. Maar zooals een kustvolk bouwen zal z'n dammen
en z'n weren, al beseft het, dat hiermede de hemel niet op
aarde komt, zoo bedoelen wij een beheersching van de productieve krachten, die nu de maatschappij verwoesten, ofschoon wij wel vatten, dat, waar ook dan de evolutie voortduurt, er nieuwe worsteling wezen zal. Maar* alles is menschelijker onder de bedeeling van het Communisme. Het verdriet,
en het kwaad, en het leed, en het geluk. De „Uebermensch"
van Nietzsche, anders dan de dichter zelf hem droomde, wordt
mettertijd geboren, en hier is de hoogere species, waarop de
waereld wacht. Ontwikkeld wordt het heroieke, dat men nu
reeds vindt bij de herauten van de toekomst : de wijzen en
de vromen en de werkelijke artisten. En ten slotte heeft God
de waereld overwonnen, en die op een heilstaat schimpen, het
zijn misschien ouderlingen, of kerkvoogden, rechtzinnig of
vrijzinnig, en zij vergeten, dat iedere godsdienst, en dat ook
het Christendom, die zegepraal verkondigd heeft. Maar de
bourgeoisie, en met hen een ontzettend tal van proletariers,
is z(56 ontaard, dat zij niet kan gelooven meer in eigene religie.
En het is vooral dit factum, dat een revolutie zoo absoluut
noodwendig maakt. Juist omdat een mensch, „bij brood alleen niet levee kan" en omdat de mensch van nu slechts
zoekt naar brood, dat is : naar stoffelijk profijt, juist daarom
moet het alles anders worden, en wij zij er dankbaar voor,
dat wij de paden tot die puurdere toekomst vonden. Het
revolteeren van velen, het is misschien geworden uit ver-
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staanbaar egoisme, het is persoonlijk verzet, omdat men
hongert met z'n vrouw en kind, maar wie als denker weet,
dat, zooals in de Natuur, ook is Historie, het goddelijk
Willen werkt, hij ziet in het verlangen naar een sociale
revolutie den kouden, frisschen stroom, den bruisenden
vloed, die de verzande kreken, en de brak geworden wateren
van de tegenwoordige „cultuur" met nieuwe klaarte vullen,
en zuiveren en genezen zal.

REVOLUTIONNAIRE TAKTIEK
Zij ontwikkelt de methode, die wij in onzen strijd gebruiken
zullen. Zij gaat nit van het besef, dat ontbinding en verbinding
de wet is van de waereld, en dus ook van het kapitalisme in
de moderne maatschappij. De ontbinding zien en zagen we :
in den oorlog is alle vastheid neergeveld, en het succes is
een verarmde massa, is honger en ellende. Het succes is een
verwildering der geesten, zooals Dog zelden voorkwam. En er is
geen reden tot het naief geloof, dat zich, voor de toekomst,
het kapitalisme van z'n dwalingen bekeert : een huis, dat verdeeld is tegen zich zelf, kan niet bestaan, en hier is de verdeeldheid wet, en geen trust, en geen volkerenbond verandert dit ;
ook wanneer zich weer herstelt de „orde", is zij in haar wezen
chaos, en zij voert, dialektisch, tot nieuwen gruwel, tot roof
en massamoord. Het is ondenkbaar, dat de centrale mogendheden voor immer zijn vernietigd, het belang van de Entente
zelve is een oekonomisch krachtig Duitschland, dat haar van
tribuut voorziet en haar milliarden geeft ; en dit wil dan zeggen, dat uit dezen hoek een nieuwe spanning opkomt, en zij
zal niet uitblijven tusschen de nu trouw verbonden vrienden
onderling, en Japan is er, en het „stookt z'n hoogovens van
het toekomstig imperialisme", zooals, zegt men, Tagore heeft
geschreven. En dan blijft dreigen de interne worsteling : het
proletariaat, nu het is wakker geworden uit z'n nationalistische verbijstering, ziet en voelt den toestand, en het is, zooals Engels zag aankomen : na den oorlog, als de kronen op
den grond zullen vallen, is er niemand, die het de moeite
waardig vindt,, ze op to rapen, en in komt de klassenstrijd ;
en wij zijn er reeds getuigen van. In alle bedrijven action tot
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loonsverhooging en beperkten arbeidsdag, en de ondernemer zal het meerdere, dat dus van hem gevergd wordt,
verhalen op z'n koopers : prijsstijging dus, en, omdat de oorlogskosten, hoe dan ook, betaling eischen, geweldige belastingdruk, en weer nieuwe vorderingen van den kant der proletariers, en dus gaat het in een vicieusen cirkel rond. En er
is Been kans dat „de socialiseering" der bedrijven in eenig
opzicht helpt. Zij is kapitalistisch, zij koopt of van den eigenaar het door hem tot nu bezeten goed, en de eigenaar gebruikt het dus verkregen geld om het to beleggen in overzeesche fondsen, en hij wordt al maar rijker. En intusschen
gaat voort de proletariseering, het kapitalisme condenseert
zich tot het monopolie, en dit is ook de „Verelendung" met
de volgende debacle, die dan den nazaat wacht. Dit is de
ontbinding. Maar parallel hieraan is de verbinding, de devolutie
is ook weer evolutie, er wordt wat nieuws gevormd, en dat
nieuwe is er reeds, en het beteekent het opgetast vermogen,
de latente energie, waaruit de toekomst leven zal. Allereerst
is er de technische vaardigheid ; de techniek is wonderlijk ontwikkeld, en zij kan nog veel meer, dan zij op dit oogenblik
volbrengt, de praktijk, de toepassing zijn achter bij ons theoretisch kunnen. En dit wil zeggen, dat denkbaar wordt een
grootere rijkdom, mits niet, als nu, met de productie slordig
en spilziek en zonder plan wordt omgegaan. Dat dit gebeurt
ligt a'an de concurrentie, maar de trustvorming heft, in beperkte
kringen, die concurrentie op ; intusschen komt het voordeel
slechts weinigen ten goede. De waereldoorlog heeft de massa
door elkaar geschud, en zij is wakker geworden, hier en ginds,
en zij zal toegankelij k blij ken voor ideeen, die het Communisme
als wetenschap vertolkt. De rebelleerende gevoelens worden
door een wijze propaganda in inzicht omgezet, en de klasse
der arbeiders, zij zal den toestand zien : hoe het kapitalisme
het maatschappelijk gevaar is, en zij zal een andere orde willen.
Zij grijpt de macht, zij socialiseert in wezenlijken zin, d. i.
zonder schadeloosstelling de fabrieken en de mijnen en de
akkers; niet maar enkelen, doch allen, mits zij willen werken,
genieten van den rijkdom, dien wij nu reeds halen uit den
bodem door verbeterde techniek. Zoo is op komst een ander
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maatschappelijk organisme met redelijker levensvormen. Voeg
daarbij, dat nu alree vervuld wordt hetgeen verwacht werd
door Engels en door Marx : als zij spreken van een dictatuur
der proletariers, dan bedoelen zij, dat de staatsmacht, door die
proletariers veroverd, in hunne hand fungeert, maar dat zij
afsterft is ook hun vaste overtuiging, en nu zien wij reeds,
dat het parlement, waarop dan, zegt de bourgeoisie, de staat
berust, nog eer het is geproletariseerd, al niet meer meedoet in
eigenlijke politiek ; een boek als dat van Brailsford leert ons,
hoe de oorlog wordt klaargemaakt door gewillige ministers,
die de bankiers, de dobbelaars, de militaire camarillen dienen.
De buitenlandsche zaken zijn al lang niet meer parlementair,
en in den jongsten tijd zijn de kabinetten schier almachtig :
als Dr. van Ravenstein op het Binnenhof rekenschap vergt
van de gezouten groenten, en wat de minister met die groenten
denkt te zullen doen, dan krijgt hij geen antwoord ; toen,
zooals het heette, oorlog ook voor onze landen dreigde, toen
kon men zich beroepen op het wenschelijke van een verborgen
staatsbeleid, maar wat ter waereld, nu de slachting uit is,
is er, zou men zeggen, voor gevaar, als met Hollandsche voedingsstoffen zoo of anders door het staatsbestuur gehandeld
werd ? Dieper denkenden begrijpen natuurlijk het verband :
er is een macht van willekeur, die zetelt te Washington en.
Londen, en die ons voorschrijft wat wij zullen eten en hoeveel, en het import wordt vastgesteld van grondstof voor onze
nationale nijverheid, en de kabinetten te onzent moeten
dienen de Entente, zooals zij vroeger slaven waren van de
centrale mogendheden. En die regeeringen in vreemde streken,
zij zijn afhankelijk van trusts en van kartellen. Kortom, de
staat, de parlementaire staat, is onherroepelijk afgeschaft,
en dit is dan de reden, waarom men de bevolking kiesrecht
gunde, nil den mannen, die zelfs reeds stemmen moeten, en,
als het aanging, uit oogpunt van fatsoen (Christenen en anderen
hebben zich te lang verzet om zoo op eens hun draai te nemen)
ook aan de vrouwen, en misschien nog aan de baby, het krijtend wiegekind. Men voelt de leugen van de moderne demokratiseering : als elk ter stembus gaat, zoo luidt de fictie,
dan is er geen grond voor ontevredenheid, dan is revolutie
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misdrijf, en men zegt niet, dat men ondertusschen het demokratisch stelsel beroofd heeft van z'n waarde. Want het parlement is afgeschaft ; en de demokratische staat is er niet
meer, er is een soevereiniteit van directeuren in trusts en
in kartels.
Ziedaar een revolutie, ziedaar een oekonomische verschuiving, maar ook een politieke. Voeg daarbij de onrust, de
geestelijke onvastheid ; de neurasthenie is een ziekte, verklaarbaar uit de hurry der burgerlijke waereld, en uit het
felt, dat haar to loor ging het substantieele van wijsheid en
religie en moraal. Maar die neurasthenie is dan toch ook symptoom van groei : er wordt gezocht, door den geest, er is een
niet zich schikken kunnen in phrasen en in woorden, schoon
hen traditie wijdde, en dit wil dan zeggen, dat men nu andere
wegen zoekt, en zoo is het onder infellectueelen, zoo is het
onder menschen, die de cultuur der bourgeoisie verfoeien,
en „aan het leven leden," zooals Nietzsche ergens zegt.
En het zijn de besten, het zijn de klaarst bewusten, die dit
het sterkst gevoelen. En hun invloed is suggestief op anderen,
zij zijn de 'eiders, zij zijn, noem het dan priesters op oorspronkelijke, op gansch moderne wijs. De priester, dat is, naar oud
besef, de middelaar, en voor een meer verlicht bewustzijn,
komt hij terug als de vergeestelijkte mensch, die den zielige,
den onontwikkelde, inwijdt tot het hooger leven. Hij is de
opvoeder, hij is de philosooph, de artist, die het verband des.
Als ontsluiert, en die toont, hoe de evolutie van de maatschappij
tot zuiverder gemeenschap voert. En hoe dit is de goddelijke wet, hoe zich hierin openbaart den wil van eeuwig Zelf,
en hij „overtuigt van zonde", waar hij laat zien den chaos van
groepen en van enkele personen, die al maar worden voortgezweept door egoisme. Maar dan ontsluit hij ook het lichtende mysterie van Christelijke commune, en omdat hij
is de denker en de weter, die het onbewuste, dat in de ziel
der massa sluimert, tot klaardere bewustheid wekt, is het
begin vertrouwen : de massa luistert, en zij aanvaardt eerst
op gezag. Doch de zin der verkondiging is , de verbreking van
gezag : de ontwikkelde leert zelf begrijpen, zelf denken, en
hij heeft immers z'n oekonomische en zedelijke ervaringen,
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en hij meet er aan hetgeen de ander zegt, en dus verkeert
zich de heteronomie tot autonomie, en de priester is niet meer
de priester, hij is vooral de leider. Maar hij is het niet in den
trant van reformisten, die de schare van boven uit regeeren;
in dingen van praktijk, in zake actie, ziet de menigte allicht
door intultie helderder ; leider is hij enkel als theoreticus,
terwijl hij, praktisch gesproken, van z'n volgers en z'n vrienden alle dagen leert. Hier dus wederkeerigheid van werking :
de intellectueel is wat het brein bleek voor het biologisch
lichaam : organon, centrum van het organisme, waarin een
ziel, het Zelf, zich potentieert, en dat stuwt het leveed wezen,
maar het niet minder dient op grond van onbewuste of halfbewuste prikkels.
Dat dit contact van leider en van massa voor alle dingen
noodig is, het blijkt uit het werk, dat de revolutie moet volbrengen, de revolutie, die niet enkel sloopt, maar — en dit
is beter — bouwt, Anarchisten zijn te licht geneigd dit te
vergeten. Alles loopt bij hen, in hun verkondiging, uit op de
onttrooning van het heerschende gezag, want zij zijn bang
voor gezag, en zij forceeren die vreeze, onmenschkundig, en
het is alsof de toekomst, na en uit de krisis, er zonder leiding
en zonder plan vanzelf wel komen zal. Maar dit is een waan :
het oude moet vervangen worden door het nieuwe, en men
moet weten wat men do en moet, er moet richting zijn, er
moet iets geschapen worden, jets dat in de rede, immers in de
ontwikkeling der tegenwoordige gemeenschap ligt. En daarom
zijn wij vooraisnog geen anarchisten.
Wat wij wel voor onze rekening nemen, dat is de afkeer
van geweld, van physieke overmacht. Onze strijd is er een
voor hoogere gemeenschap, en dus wordt zij niet gevoerd
met „wapenen van barbaren". In een waereld van worsteling,
van tragiek, waarin geen enkele geboorte plaats heeft dan
onder wee en pijn, waar alle egoisme zich tegen onzen veil
verzetten zal, is het denkbaar, dat, van den anderen karat,
verzet wordt uitgelokt, en dat dit zich te buiten gaat aan
moorden en aan branders. En het kan zijn, dat, als de massa
mobiel wordt, het dierlijke nog eens ontwaakt. Maar dit betreu-
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ren wij — kapitalisten, zij kunnen, waar zij de aarde violeeren,
in deze ons niet richten; wat bier vonnist, dat is de hoogere
geest, en deze zegt : de ergernissen moeten komen, maar wee
dengenen, door wien zij komen, zij zijn nooit en nimmer goed.
Wat de revolutionnair wil, is lijdelijk protest, is overtuiging,
is overreding eerst, maar is allerminst de wandaad, die
onschuldig bloed doet vloeien. En zelfs geen schuldig bloed.
Wijsheid, zelfbeheersching, koninklijke liefde, dat zijn de
machten der maatschappelijke geboorte.
Deze sluiten dan niet uit den dwang in breederen zin. Het
parlementairisme, de demokratie zijn ten slotte buiten dezen
dwang ondenkbaar : wat een meerderheid vindt zoo luidt
de fictie, wordt aan de minderheid in wet en voorschrift
opgelegd. Wij voor ons, die het parlementaire stelsel voor den
nieuwen tijd verouderd achten, en die de demokratische
leugen in haar onzuiverheid doorzagen, wij zoeken niet in
deze richting de machtsformatie, die voeren zal tot de commune : wij zijn geen revisionnisten, die ministrieel worden
en die als burgemeesters dienst doen. Wij zijn van oordeel,
dat parlementen zoo te heeten hebben, omdat men er bij voorkeur praat : praten kunnen zij, de meer geletterden, de theoloog, eii de jurist, en de parturen zijn dus niet gelijk, wanneer
een knecht of een atbeider zijn intocht in de Kamer doet.
Wat de knecht kan en wat de proletarier kan is werken, en
hij verricht het allernoodigste, het allereerst belangrijkste,
en daarôm is de bourgeoisie er zoo beducht voor, dat hij z'n
taak zal nederleggen.
Hierin ligt dus opgesloten, dat de staking het middel is,
waardoor men tot een betere orde komen moet. Burgerlijke
menschen, ethische menschen, philosophen zelfs keuren dan
dit wapen af, en 2ij zeggen, dat het onvoordeelig is voor de
gemeenschap. Aan dit onvoordeelige voor de gemeenschap
denkt men van die zij de minder als men opzet tot den oorlog,
als een lock-out een duizend proletariers op straat werpt,
als de prijzen worden opgejaagd, ten dienste van een ring of
van een trust, maar de gemeenschap komt plotseling te voorschijn, wanneer de hongerlijder, tot het uiterste geprikkeld,
verhooging wil van loon, of als hij zich voldoende voor z'n
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klasse en voor de menschheid inspant, om het werk neer te
leggen, met een vender reikende, een communistische bedoeling. Dan wordt er, zoo heet het, een aanslag op den staat
gepleegd ; welnu, voor zoover de staat het instituut is, dat
met overmacht de „orde" der bezitters handhaaft en versterkt,
in zoover is de staking werkelijk staatsgevaarlijk, maar
alleen in dit verband van denken is zij het, alleen in burgerlijke hoof den wordt zij aldus gespiegeld : voor hen, die een
beteren „status" willen, voor hen, die, met het Evangelie,
zoeken het goddelijk koninkrijk, en willen dat dit komt,
voor hen is het geweldloos doen der Revolutie, die tot de
staking stuwt, ontbindend, zeker maar bovenal verbindend :
wat er uit voortkomt is een andere, een hoogere gemeenschap,
en hiervoor moet een mensch wat over hebben, en de revolutionnair heeft er voor over wat honger en ontbering, en hij
past toe dit dwangmiddel, dat niet ontlouterd wordt door
beestelijk geweld. Natuurlijk dwingt hij nooit een makker,
die nog zoover niet is, hij terroriseert niet om de staking door
te drijven, en dus de macht te winnen; wat hij geeft is z'n
inzicht, hij propageert den wil ten goede, en die propaganda
zal geen staat of geen justitie hem beletten; trots geboden
en verboden komt hij voor z'n overtuiging op, hij is dus revolutionnair, maar hij is het met geestelijke middelen, z'n wapenen zijn gerechtigheid en kennis, en lief de bovenal. Of ten
slotte, wanneer het nieuwe heeft gezegevierd, wanneer het
socialisme de macht veroverde, dit zich dan niet zal moeten
defendeeren, dit is een andere quaestie: wij zijn genoeg realisten
om het te begrijpen, dat de verliezenden van straks herwinnen willen, en, in naam van het goddelijk recht, in naam
van Evangelie en cultuur, moet dan hun „coup d'etat" wei
krachtig worden afgewend — maar nooit of te nimmer zal de
revolutionnair geweld goedkeuren, en als men soms er toe gedreven wordt, dan zal hem dit een erger offer wezen dan als
hij zelf gewelddadig door den vij and wordt mishandeld. De
„dictatuur van het proletariaat" is een verschrikkelijke
beproeving voor de hoogere menschen, omdat het proletariaat
regeert, dat is nog niet de geest, en omdat nog, als onder
kapitalisme, nu en dan de oude machtswil heerschen zal.
Re volutionnaire Cultuur
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Maar men spreekt van contractbreuk, als proletariers hun
arbeid nederleggen. En hier zou, als het steek field, een
vonnis over alle staking zijn : niet slechts juridisch, ook ethisch
is een mensch verplicht z'n woord en z'n belofte na te komen,
en de mensch der toekomst baseert z'n denken en z'n willen
bij voorkeur op moraal en recht. Maar het contract vooronderstelt een wederzijdsche vrij held, en wat door overmacht is
afgedwongen behoeft geen stand te houden; als een bandiet
op den weg u dwingt om dit of dat te doen, als gij hem jets
beloven moet ter wille van uw leven, dan zijt gij niet gebonden, want hier is dreiging, geweld, en deze vlakken de moreele
en juridische relatie uit. Zoo is het ook, als, onder kapitalisme, de bezitter gebruik maakt van z'n machtige positie,
en den arbeidsnemer noopt dit of dat hem toe te zeggen en,
in geval hij weigert, tot bodem en productiemiddelen hem
geen toegang gunt. En hieraan verandert niets, als dit stelsel
van overmacht en dwang geformuleerd wordt in mogelijke
stakingswetten. Eerst onder Communisme, als niemand onverzorgd is, als niemand wordt geprest tot welke dienstpraestatie
ook, is alle arbeid vrij, en dan is er dus sprake van contract,
en contractbreuk is juridisch of te keuren en ethisch onverdedigbaar. Bedenk ook, dat, als nu de ondernemer den werker op de keien zet, dit wel wordt toegelaten — waar is de
scrupule ? waar is de bekommernis om zedelijkheid en recht ?
Ook hier blijkt de moraal met haar waardeeringen afhankelijk
van zeer bekrompen egoistische belangen. De Christelijke
arbeider, die doorgaans niet revolutionnair is, schijnt het te
begrijpen, als hij, zooals op dit oogenblik, te Amsterdam, in
de branche der metaalbewerkers, aan de staking meedoet,
hij beseft het, onbewust, dat hier is het middel, waarover in
z'n strijd de proletarier beschikt.
En al het gezeur over wat men noemt een aanslag op den
staat, moet zwijgen, bij dit 6ene argument : de staat is enkel
het organon van groepen en van klassen, en, trots het kiesrecht, kan men niet verwachten dat dit ooit verandert, omdat
elke demokratie een leugen is, die met de oekonomische
afhankelijkheid der schare is verbonden. En wie, met Eduard
von Hartmann ons voorhoudt, dat de staking verarint, dat
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zij inzonderheid de proletariers uitput, hij kan gelijk hebben,
maar ten eerste : doen dit misschien niet de waereldoorlog,
en het imperialisme, en het kapitalisme, die door philosophen
en door oekonomen wordt goedgeKaat ? en ten tweede : is
het niet iets groots, wanneer de werkers eigenwillig dit
geweldig offer brengen, als, waar zij met hun vrouw en hun
kinderen, onmiddellijk schade oogsten, zij toch den strijd
beginnen voor betere, schoonere orde — is bier dan niet een
idealisme, dat boven alles ethisch is ?
Staking, revolutie : maar de oude Christenen, zij zijn
revolutionnair geweest, en zij hebben niet geteld de besluiten
van keizer en van procurator, en zij hebben dienst geweigerd,
en toch verheerlijkt men hen, en men zegt, dat dit zoo groot
is in hun denken en hun doen, dat zij de goddelijke wetten
hooger achtten dan het instituut van menschen en de waereldlij ke ordeningen.
Wat uit dit alles duidelijk wordt, is, dat de massa tot de
revolutie moet worden opgevoed. Dit is het beangstigende
van het huidige gebeuren : de instorting is er van het oude
stelsel, het kapitalisme kan niet meer, de verwildering der
menigte grijpt om zich heen, en er is geen yolk, dat weet wat
het wil en wat het moet, en er is geen richting, en er is geen
wil tot offer. Wat zij zien, de millioenen, in hun radelooze
wanhoop, is een belofte; er is iets te krijgen, denken ze, er is
allerlei te winners, maar wat zij niet zien, is de offerwilligheid,
waarmee dit betere enkel wordt gekocht. En hieraan zal
-Europa, en straks de menschheid ondergaan. De verhoudingen zijn zoo, dat het Communisme alleen de waereld redden
kan, maar'er zijn geen, of niet voldoende hoogere menschen.
Dit is de schuld van een bekrompen kerkelijk Christendom,
dat ideologisch is en irreeel, en dat „de orde" hooghoudt, en
niet begrijpt wat om ons heen gebeurt, en het is de schuld
van revisionnisten, van ref ormisten, die de vorming der
persoonlijkheid verwaarloosd hebben, en enkel letten op den
bloei, d. i. den omvang hunner machtige partij. En het is in
eersten aanleg de collectieve schuld van de gemeenschap,
die zoo niet heeten mag : het besef ontbreekt van liefde, van
harmonie, en het versplinterend egoisme heeft den zwakke
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in het stof vermorzeld, beef t, trots onderwijs, de massa dom
gehouden, en het materialisme, zoo typisch voor de burgerlijke beschaving, het negeerde den geest, en dit wreekt zich
in chaotische verwarring en vloekbren menschenmoord.
Wat wij nu eerst beginnen moeten, dat is : de opvoeding
tot . de sociale revolutie. Men versta ons goed: de revolutionnaire
paedagogiek, die in een volgend hoofdstuk zal besproken
worden, is wat anders ; zij houdt zich bezig met het kind
der toekomst, terwijl wat hier wordt bedoeld de vorming
is der massa tot strijders voor een hoogere gemeenschap, en.
dus. : een hoogere cultuur. Gemakkelijk is dit niet. Menschenvrees, traagheid, armoe, die op den duur verstompt, ongeloof
in ieder ideaal (men is al zoo vaak teleurgesteld door linkschen en door rechtschen) ompantseren de ziel der menigte
en sluiten haar van elke propaganda af, die wil het Communisme. En honger zoekt misschien verdooving in jenever,
en het onheimlijk huis ontvlucht men in welverwarmde
kroeg. En ook daar, waar de man wel mee wil, waar z'n
begeerte voortdringt naar kennis, en naar organisatie, en
naar het recht en de lief de van een wordende gemeenschap,
daar belemmert hem misschien de vrouw, en daar zijn de
eischen van gezin en van familieleven. Want de vrouw is
reactionnair, of conservatief, of voorzichtig — de woorden
zijn verschillend, maar eender is de zaak, en zij denkt het
eerst aan brood, brood voor haar kinderen, en zij is bang,
dat haar man buiten werk komt, als hij zich bemoeit met
„politiek", en misschien stelt zij er ook nog prijs op, dat hij
's avonds thuis is, en niet altijd op het pad naar cursus en
vergaderingen. En dit alles is zoozeer te begrijpen, en ten
deele zelfs te billij ken, dat men er mee moet rekenen, bij elke
propaganda, dat men dus niet forceeren moet, maar paedagogisch voorwaarts gaan.
Wat betreft de methode, is klassiek het voorbeeld, dat de
Russische nihilisten ons gegeven hebben : zij zoeken het yolk
op, studenten en beschaafde vrouwen, zij wonen en zij werken
met het yolk, en dus ontstaat een grootere vertrouwelijkheid
en een wederzijdsch begrip, dat intellectueel en proletarier
verbindt. De man van den anderen kant, de theOreticus, de
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ontwikkelde leert dus de massa kennen, en hij brengt haar
bij inzicht in natuur en in historie, want hij legt uit wat er
gebeurt in de waereld : er is een eenheid der dingen, en die
eenheid is niet star, er is evolutie, en zij voert tot Communisme, en de dialektiek vindt men terug in de spanningen,
die de geschiedenis bewegen , er is een klassenstrijd, en zij
beoogt zichzelven op te heffen, wat eerst onder Communisme
mogelijk is. Terwijl de intellectueel dit bijbrengt, moet z'n
voorbeeld duidelijk maken, dat er nog iets anders is dan
egoistische bedoeling ; met het yolk, in eenvoud levend, zoekend noch gewin noch burgerlij ken roem, leert hij, zonder
veel te zeggen — want zeggen is makkelijk genoeg — den
wil tot offer, die uitkomt in z'n daad, en hij inspireert in kleinen, en straks in ruimeren kring, de menschen, die hem hooren
en ontmoeten. En niet min gewichtig is z'n invloed op de
proletariers, waar hij hen voortdurend waarschuwt voor
geweld. De wortel van geweldsbetoon is enkel onverstand :
dat men haten mag, het is elders in dit boek herinnerd, maar
dat haten bleek ten slotte een omgekeerde lief de. En waar
het begrip verhelderd wordt, veracht men ongetwijfeld het
burgerlijk systeem, en de ziel ervan, en haar cultuur, maar
men is óók er zich bewust van, dat de bourgeois persoonlijk,
met al z'n excessen, met al z'n misere, een product is, en
men strijdt tegen hem, maar men doet het met medelijden,
want hij is zoo ongelukkig, en men doet het, ter wille van hem
zelven: ook de bourgeoisie wordt immers door het Communisme vrijgemaakt.
Nu zal het niet ieder gemakkelijk zijn zoo te leven met en
in het yolk. Doch dan is er nog een ander middel om de massa
te bereiken, en dat is het huisbezoek. Nu en dan zoekt men
den werker in z'n woning op, en men vraagt hem bij zich, en
men redeneert en propageert, en dit is dikwijls de doelmatiger methode, omdat het krachtsverspilling zijn zou, als,
indien het mogelijk ware, de intellectueel ging werken in
mijnen of op akkers. Hij vermag meer, als hij studeert en
zich onophoudelijk toelegt op allerhande wetenschappen,
als hij op de hoogte is van alles, wat in z'n tijd gebeurt, als
hij steeds vaster richten kan, omdat hij scherper leert aan-
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schouwen de lijnen der historische ontwikkeling. En niets
belet hem, als hij genoegzaam is bespraakt, een cursus te
beginnen, en, in z'n ruimere woning, z'n vrienden te ontvangen, en met hen te lezen, en voor hen te verklaren, zeggen wij :
het Communistisch Manifest, of een boek, als „de Revolutionnaire Massa-actie", dat voor den proletarier met z'n te beperkten vrijen tijd, al te omvattend is, te reproduceeren in z'n
eigen, duidelijk Hollandsch. Want, zooals wij vonden, is
het vestigen .Tan inzicht een allereerste taak, en besprekingen
als deze kunnen bovendien nog dienstbaar worden aan de
propaganda van een zuiverder religie. Een lid der Socialistische partij, vertelde, hoe een Christelijke arbeider hem
had voorgehouden, dat het betere in de waereld enkel
komt door zorg van de Voorzienigheid, dat wij op God
vertrouwen moeten, en dat eens de Heer op de wolken
komen zal en stichten het hemelsche Jeruzalem. Indien
die jonge man nu religieus ontwikkeld was geweest, dan
zou hij dus geantwoord hebben : gij hebt gelijk kameraad,
God zal het voorzien. Het is God, die, evenals de ziel in
ons lichaam, de stoffelijke waereld richt, en God is het, die
den hemel bouwde en de aarde, de kristallen en de planten
en de dieren. En nu wil God, door ons, een hoogere werkelijkheid, God woont ook in ons, en Hij zoekt nu te scheppen het
koninkrijk der hemelen, en dat is een rijk, niet van deze
waereld, dat is uit den geest, dat is uit lief de, en uit gemeenschapszin. Dat is het Communisme. En als gij beweert, dat
de Zoon des Menschen het moet brengen, op wolken komende,
weet ge dan niet, dat Christus, volgens het bekende woord
der Schrift, in ons leeft, en dat het Goddelijke in ons vernieuwde hart de zonde en het egoisme moet overwinnen door z'n
heiligende majesteit ? Als het nu geleerd wordt, dat die
Zoon op de wolken komt, dan begrijp je toch wel, m'n vriend,
dat dit een beeld is, en het wil zeggen : het allerbeste is niet
van de waereld niet uit het stoffelijke, niet uit blinde drift
en louter haten, het is van hooger herkomst, het is uit den
Geest, het is uit God. Als deze jonge socialist dus had kunnen
spreken, dan had de arbeider, dien hij in z'n debat te woord
stond, althans dit leeren voelen: dat Communisme en Chris-
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tendom elkaar toch niet vijandig zijn. En hij had een misverstand weggenomen, dat aan die zij de den klaren blik
verduisterde. Maar zelf had hij ook z'n ideaal van een wordende gemeenschap heerlijker beleefd: het is geen menschenwerk, dat kan verbroken worden, het is uit God, het is de
toekomst, want .het is de wil der Eeuwigheid. Er zijn tal van
socialisten — uit ondervinding blijkt het — die niet meer
gelooven in het komend socialisme, en het is, omdat hun
inzicht weg is in het verband der dingen, en omdat hun religie
is uitgegaan in den dieperen zin des woords. Het reformisme
— en het oudere Marxisme mede — heeft daaraan ongetvvijfeld schuld : godsdienst is niet een private zaak, een willekeurige opvatting, die men hebben kan of niet, hij is een
uiting van echt-menschelijk leven, en men schenne niet, door
haar weg te nemen, de hoogere natuur : wie dit doet, verarmt,
en z'n bestaan wordt eng en nauw, en hij is allerminst in
staat tot geestdrift en tot offer. —
Natuurlijk is niet uitgesloten, bij dit persoonlijk contact
van proletarier en intellectueel, de openbare propaganda
in meeting en vergadering. Doorgaans is hier het begin : men
pakt de menschen, zij willen meer hooren, en nu zoekt men,
in gestagen omgang, met hen geregelder verkeer. Temeer is
dit eisch, omdat, in dergelijke samenkomsten, de eenheid
der verstrooiden uitkomt. Als hier een kring is, en ginds een
andere kring, dien intellectueelen leiden, dan moeten toch
die kringen opgaan in een verband van wijder strekking,
zooals dit immers tot sociale actie alsmede dringend noodig
is. En ook tot politieke : afkeer van het parlement, besef
dat de „staat" in elkander stort, weerhouden niet den werkelijk goed willende z'n overtuigingen te propageeren in raden
en in Kamers. Christen-Socialisten, Socialistische Partij enz.
moeten zooveel mogelijk zich plaatselijk verbinden, en de
eenheid der revolutionnaire groepen, die, bij alle verschillen,
er toch wel degelijk is, zij moet ontwikkeld worden, en 7ij
wordt het allicht door persoonlijk verkeer, want reeds
Sokrates heeft het begrepen, dat men, door met elkaar te
praten, eerst komt tot hoogere waarheid, die is in diepe geestelij kheid.
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Natuurlijk zal, in dit verband van actie, bet vraagstuk
van de dienstweigering herhaaldelij k besproken worden.
Wat beteekent zij ? Zij is revolutionnair, want zij biedt
weerstand aan een wettelijke bepaling, zij is een toets voor
het karakter, zij is een offer van hem, die haar verkoos. Zij
mag verkondigd worden als wat zij is : een Christelijk gebod,
maar niet allereerst aan jonge menschen, die men, door z'n
idealisme, allicht kan overreden. Doch juist dit is het bedenkelijke ; dat men hen slechts overreedt. En terwij1 de raadsman
zelf vrij uitgaat, zal de nauw volwassen jongen, wanneer
hij weigert, de straf to dragen hebben, en misschien keert
hij terug op z'n weg, en dan is er meer verloren dan door de
kracht van hem, die volhoudt, met moeite wordt bereikt.
Daarom is dit het verkieslijke : dat men den ouders het
anti-militairisme inprent. En dat het meedoet in de opvoeding;
dat het kind leert, van dag tot dag, van uur tot uur : moord
is zonde, en zonde blijft hij, als hij wordt bevolen door den
almachtigen staat. Dan wordt, wanneer een moeder dit zelf
haar kinderen bijbrengt, ook ongebeurlijk, dat voor het
kind, wanneer het niet wil dienen, die moeder een beletsel
is, een kwelling, in stede van een steun en hulpe. Want niet
het physieke leed is voor teergevoelenden en dat is men,
als men waarachtig offers brengt — hoofdzaak ; feller is de
droefenis, omdat men anderen lijden doet, en zij is wel het
ergst, als men zelfbewust moet krenken een nobel moederhart.
Dat het militaire wezen bij uitstek kapitalistisch is, wij
hebben het gezien, en ook dat het instort onder Communisme.
De revolutionnair, die het kapitalistisch stelsel haat, schuwt
het dus, en de Christen, die „z'n ziel wil vinden" schuwt
het evenzeer, maar wij ontveinzen ons niet de moeilijkheid,
dat als zeggen wij, Europa en Amerika wellicht communistisch zijn geworden, er misschien nog jongere beschavingen
of onbeschaafde volken zijn, die nog niet zijn ontwikkeld
tot dien hoogeren gemeenschapsvorm, en als zij nu, Chineezen
of Hindoes of Afghanen, onder een Dschingiskan de
Westersche cultuur bedreigen, moet er dan niet geoorloogd
worden tot verweer? en wat zal dan de hoogere mensch?
Het antwoord luidt : ten eerste is het kapitalisme internatio-
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naal, en ook elders lokt het uit het socialisme, ook elders,
men denke aan ons Indie, ontwaakt het besef, dat .een nieuwe
orde noodig wordt, en er is kans, dat dit op deze wijze voortgaat, en dan volgt hieruit, dat zich ook deze volkeren voegen
in het verband van de Commune. En ten tweede : barbaren
zijn niet zij , maar wij. De bewoner der dorpsgemeenschap,
de primitieve wilde, gaan, in ethisch opzicht, den Westerling
te boven. Men zie er op na een boek als Kropotkine's „Mutual
Aid" . bij die stammen, die den Christen tot bekeeringsarbeid
lokken, wel misschien een fetichisme en een superstitie, die die
missie in zekeren zin rechtvaardigen, maar daarbij een zuivere
ethiek, die zichtbaar wordt in matigheid, in wederkeerig hulpbetoon, in moederlijke lief de; wat bier tegen schijnt te kunnen
pleiten, moet anders worden opgevat : de moord op ouderen
en op pasgeboren kinderen is, zoo goed als het menscheneten,
te verklaren uit gebrek, en die praktijken houden op,
zoodra een stam zich weer bevindt in betere conditie. Wreed,
ruw, onbeschoft is de bourgeois der Westersche cultuur, van
hem verwachte de communist verzet en tegenstand, niet van
den wilde, den Zoeloe of den Fidschier.
Er is nog een plicht, dien de intellectueel vervullen moet,
zal hij niet enkel slooper, maar ook bouwer zijn der revolutie.
Gezorgd moet worden, dat er geestverwanten komen, die
technisch zijn ontwikkeld, bedriilsleiders, die in de toekomst, de
productie zullen sturen, en, als zij niet voldoende zijn te vinden
van burgerlijken kant, als ingenieurs in niet genoegzaam aantal communistisch worden, dan moeten communisten zich
wijden aan techniek, en dit is ook het voordeel van wat de
Nihilisten deden : het „gaan onder het yolk" heeft een tweevoudige beteekenis : het onderricht de arbeiders, en het ontwikkelt de praktische geschooldheid van den intellectueel.
Het allerbest zou zijn, als men fondsen schiep, waaruit men
geestverwanten, die daartoe aanleg hadden, liet studeeren
in technische vakken aan een school of hoogeschool, en waaruit men anderen deed onderrichten in administratie, zoodat
zich dus een leger vormde van goed geoefenden, met praktische ervaring en omvangrijke kennis. Indien dit niet mogelijk
blijkt op financieele gronden, dan wil dit enkel zeggen, dat
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de offerwil ontbreekt : Calvinisten en Roomschen brengen
groote sommen bij elkander om hun kerk en hun pers te
steunen, en de revolutionnair neme aan dit lofwaardig feit
een voorbeeld; als hij gelooft in z'n beginsel, als z'n propaganda een religieusen, een cultureelen zin heeft, dan kan hij
het, en hij kan het te meer, indien hij sympathie krijgt
van intellectueelen, die allicht weer propaganda maken in
hun eigen kringen : er zijn bourgeois, die ook het tegenwoordig stelsel met diepen haat verfoeien, en dit wordt hieruit
zichtbaar, dat de meeste 'eiders der „Internationale" uit
burgers zijn gerecruteerd. Dit wil dan voorts zeggen, dat de
klassetegenstellingen zich op den duur vervagen, niet in
den zin van den Oekonomischen Bond, maar in den hoogeren
zin, dat de verstschouwenden der kapitalistische menschen
een andere orde willen, en dit anticipeert dan den toestand
onder Communisme, ook hier is het wordende in het huidige
reeds aangelegd.
De socialistische pers is tot dit alles een voortreffelijk
middel, en de brochure, maar zij is het vooral, als zij niet
Touter j ournalistisch wordt en enkel op de kleine dingen, op
het bestaande let, als zij steeds weer oog heeft voor de lijnen
der historische ontwikkeling, het hair voor alles is te doen
om onderrichting in de grondbeginselen, de normen en ideeen
van het communistisch denken.
Dat dit alles noodzakelijk is, leert de oekonomische en
politieke gang der dingen : het kapitalisme heft zich zelf
op, het is niet bij machte, na den waereldoorlog, waarin het
zich verward had, de oude orde behoorlijk te herstellen, en,
staatkundig gesproken, blijkt de demokratie onhoudbaar,
tenzij zij is verbonden met rechtvaardige verdeeling van den
rijkdom — welnu, alleen het Communisme redt ons, en, ook
ideologisch, is de menschheid daaraan toe. Want de besten
huiveren van het tegenwoordig volstrekt ontgoddelijkt
leven. En het Communisme is revolutionnair, omdat het niet
hervormen wil, revisionnistisch, maar omdat het het nu
heerschend stelsel bij den wortel breekt.
Utilisten, dat zijn menschen die bij uitstek gevoelig zijn
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voor dat wat nuttig en wat direct doelmatig is, zij zullen
beseffen het gewicht der revolutionnaire propaganda, wanneer zij bedenken dat, uit utilistisch oogpunt, alles verkieslijk is to achten boven den modernen chaos. En idealisten, zij
zullen, vloekend het brute en het perverse, en het walgingwekkend leelijke der tegenwoordige cultuur, alles nog oneindig
beter vinden, dan de door God geschuwde waereld van de
bourgeoisie. En dies worden zij de bouwers van de revolutie
en van het Communisme.

REVOLUTIONNAIRE AESTHETIEK
Zooals de theologie het godsdienstig, de ethiek het zedelijk
Leven, brengt de aesthetika de schoonheidsondervinding
in systeem. En zooals wij boven zagen, dat het modern
bewustzijn, uitkomst als het is van een langdurige ontwikkeling, de abstracte normen, de arme, min omvattende
begrippen, in hoogere, concrete eenheid samenbindt, zoo is
het ook in het aesthetisch denken. Men zou geneigd zijn to
gelooven, dat de bourgeoisie ons bier althans het voorbeeld
geeft, er is allerlei dat men waardeert en schat : men is verrukt van Primitieven, van Gothische sculptuur, van Japanners, van Egypte, van Indie, van Renaissancekunst. Maar
de veelzijdigheid van de modernen is enkel mogelijk ten
koste van het zelf, van het karakter. Omdat men alles is,
is men in waarheid niets : als puin van een bedolven tempel,
drukt op de harten de last van het verleden, en men trekt
de waereld door, en men doorreist geestelijke waerelden,
maar men is nooit en nergens thuis : vo.or allerlei gevoelt
men, maar het gevoel is aesthetisme, dat men niet ernstig
nemen mag. Want kunst, de uiting van werkelijke schoonheidsondervinding, is in waarheid slechts mogelijk — zooals
herhaaldelijk door ons herinnerd is — als zij opgroeit uit de
diepten van religie, als zij is geworteld in het onbewuste,
dat door het weten der bewustheid doorlicht is en bevrucht.
Kunst is ernst, al schijnt zij ons in eersten aanleg spel, zij
is het ernstig spel, zij is de speelsche ernst van kinderlijke, dat
is : niet kindsch geworden menschen. En dit ontbeert de
bourgeoisie, dit wordt gemist in haar cultuur ; er is geen ernst
in wat zij doet en wat zij spreekt, en dit is haar phraseeren,
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er is geen sj5el in haar leven, en dit is haar gehuichelde
zwaarwichtigheid. En daarom schept zij niet, al schept zij
ook talentvol na : de geschiedenis der letterkunde in de
negentiende eeuw, die zij beheerschte, is ongetwijfeld grootsch,
maar zij is het meest belangwekkend, als zij realistisch, als
zij naturalistisch, haar vooze waereld uitbeeldt, en zij is het
in haar decadence — wanneer zij oud is geworden, keert zij
terug tot het verleden, en zij imiteert Flaubert, en zij zoekt
de Romantiek, en zij is nooit zich zelve, want haar zelf is
onuitsprekelijk arm.
Anders de nieuwe mensch, die zich niets menschelijks
vreemd weet : hij verstaat alle dingen, en dus heeft hij alle
dingen lief. Maar hij beurt ze op in hoogere sfeer, en terwi.j1
tot hem spreekt de Prima Vere, en Rembrandt, en Johan
Sebastiaan, is hij meer dan dit alles, hij is de Weg tot de
toekomst, de Waarheid, en het Leven. En hij is het, omdat
Christus, dat is het Goddelijke, met z'n oneindig kunnen,
met z'n wil tot vernieuwing en tot verlossing in hem is.
Getrouw aan ons program, zullen wij ook hier beginnen
met een vluchtig overzicht van de aesthetische ontwikkeling
der menschheid en haar voortdurende verrijking. De aanyang is dan bij de wilden en barbaren : een gebruiksvoorwerp
wordt in kinderlij ken trant versierd, de vormdrift, die, waar
zij schept het biologisch organisme, indien dit mogelijk blijkt,
de schoonheid niet verzuimt, zij is ook hier te vinden, en
reeds komt, in woord, de cadanceering, en er is rhythmiek
van beweging, en er zijn kleurge verluchtingen van lichaam en
van kleed. De aanvankelijke willekeur, die feitelijk onbeholpen is, wordt straks beheerschter ; de mensch wint aan vermogen om te observeeren en het bespiede uit te beelden, en
als massaler is geworden z'n cultuur, daft zal dit monden in
het realisme, dat wij waardeeren in Egypte, en dat wij vinden,
vOOr alles, in het oudere Japan. In andere omgeving, onder
andere maatschappelijke verhouding, bij andere rassen verkeert zich dan dit realisme tot idealisme, dat in de eerste
plaats symbolisch is. Denk aan Zuidelijk en Westelijk Azie :
in een subtropische waereld, waar de blanke Arier den zwarten mensch afhankelijk maakte, waar de meester, die tot
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een hoogere kaste hoort, dus weinig heeft to doen, en daarom
kan genieten van z'n tijd en van z'n rust, in zulk een kring
ontwikkelt zich de overpeinzing, en het pantheisme, dat
de werkelijkheid een droom vindt en het Goddelijke alleen
waarachtig, het is de leer van de Upanishaden en van het
Baghavad-Gita. Maar dan zijn, voor dit mediteeren, de grenzen
der afzonderlijke dingen, en dus hun praedicaten, uitgewischt,
en daar het het verstand is, dat op de grenzen let, is het
verstand onttroond, en er is niets dan gevoel, en het wordt
pathologisch in het ascetisme en in het quietisme en vooral
in het theoergische, de magische praktijken. Bij dit gevoel
hoort thuis een machtige verbeelding, het primitief geloof in
zielsverhuizing heeft bier een goede kans, waar geen grenzen
zijn, kan alles in al het andere overgaan, want het is het
andere, en de mensch wordt visch, en de visch zwaluw, en
zulke wisselingen behooren tot het sprookje, en het is onmiskenbaar, dat het geboren is in Hindoestan. Zulk een phantasie,
die door de overtuiging wordt gevoed, dat het goddelijke het
Eene is, Dat alles voortbrengt, en tijdelijk duldt, en dan
verzwelgt, zij bootst dit goddelijke, dit ware substantieele
in symbolische gestalte, en het Oneindige wordt bier verzinlijkt tot het geweldig groote, en z'n kracht wordt aangeduid
door reuzenkracht, en er ontwikkelt zich een mythe, en er
ontwikkelt zich een kunst van grillige verhevenheid. Verheven is dan ook bet Oude Testament, maar het is het in
gansch anderen zin : bier een yolk, dat fang nomadisch heeft
gezworven in eentonige gebieden, en de phantasie ontving
slechts weinig voedsel, en het sober bestaan, de saamgehoorigheid der patriarchische familie, ontwikkelde bij voorkeur het zedelijk besef, en de god wordt de eene, die de
hoeder is van alle hoogere wetten, en hij is heilig, en, onder
invloed van een intensiever oekonomisch leven, waardoor
zich de gezichtskring van den geloovige verruimt, en door
contact met Perzie en Babylon en Egypte, wordt Jaho de
absolute macht, en er is geen beeld, dat hem kan bootsen, en
in jesaja, en in Hiob, en in de jonger Psalmen is hij de geweldige, wien, „het ter eere dondert". De kunst is, in zulk een
kring van geestelijkheid, uitsluitend literair : geen plastiek,
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geen sculptuur, maar enkel woorden vermogen dezen God
van verre aan te duiden ; het monotheisme, dat, bij hoogere
beschaving, alom voor den dag treedt, het wordt hier volstrekt, en het wordt, door het Christendom, mee uit Israel
geboren, voor Europa van geweldige beteekenis. Tusschen
deze contrasteerende en toch verwante, Oostersche culturen,
tusschen de Indische met haar idealisme in abstracten zin,
en de Israelietische met haar veel grootere nuchterheid,
bewegen zich het denken en het voelen van Perzie, en Babel,
en Egypte. Egypte, dat meer naar het Westen ligt, waar het
Semietische ras gekruist is, schijnt het, met Afrikaansche
stammen, waar de tirannie, in theokratischen vorm, de
menigte tot harden arbeid noopte, het is nuchter als Israel,
maar niet in die mate, of er ontwikkelt zich een kunst. Zij
is realistisch, zij bedoelt bij voorkeur het portret, zij is architektonisch, wijl de sculptuur in dienst treedt van den bouwer.
Maar zij is ook weer symbolistisch: in dit land voelt men, als
nergens elders, de dreiging der vergankelijkheid, en men
hoopt op het onsterfelijk leven, en men concentreert zich
in z'n mythe op de historie van den Zon : de Zon, die sterft
en die weer opstaat uit de dooden, is voorbeeld en verlosser
beide der vroom-verwachtenden, alom komt dit voor,
maar hier erlangt het z'n meest klassieken vorm. En nu is
de kunst van Egypte vervuld van symboliek : denk aan het
labyrinth, aan de sphynxen, het eerste beeldend de zwervingen
der hooge hemelmachten, de tweede therianthropisch: minder
dan Indie, minder dan Israel, is men hier ontkomen aan den
greep van het natuurlijke, Indie ontdekt, zoo zou men kunnen
zeggen, de Natura Naturans, al hield het in z'n phantasie
dit groot begrip of niet, of ook maar zelden vast; Israel
daarentegen breekt met het zinlijke om z'n God te potentieeren tot den bovenaardschen schepper. In jongere bespiegelingen komt Egypte dan Hindoestan nabij, en er is een monotheisme, dat aan dat van Israel herinnert, maar het een
en het ander is exceptioneel ; regel is een aarzeling, een
halfheid, die den Duitschen wijsgeer deed getuigen van „die
Religion der Rdtsels", en hier is de zin van de symboliek, het
goddelijke is niet doorschouwd, het is mysterie, en dit wordt
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dan uitgedrukt in half menschlijke, half dierlijke verbeeldingen. Ook in Babel-Assay een dergelijke phantasie : Babel
is het land der astrologen ; zoo goed als in Egypte, dat z'n
welvaart heeft te danken aan de vloeding van den Nijl,
domineert hier de rivier, de zee, en men let op de macht van
sterren en planeten, die het getij bepalen. En dus komt op een
denken, dat zich richt op lucht en hemel, en het verdiept zich
in het mysterieuse, het occulte, en het oude therianthropisch wezen, dat men ook elders vindt, het duurt hier voort,
en zoo goed als in Egypte, wisselt het, vooral in Assur, met
een realistisch sentiment. Perzie, met het hoogland van Iran,
waar de strijd voor het leven, dank zij de ongunst der koudere
natuur, moeilijk is, ziet de waereld 4,1s een tooneel van worsteling, en het komt tot het dualisme van den goeden God
en Satan, of ook : van licht en donker. Als onstoffelijk stoffelijk wordt hier het goddelijke gedacht, of liever voorgesteld,
en, als de evolutie der Semieten een toppunt vindt in het
prophetisch Israel, dan naderen de Ariers die hoogte in
het Perzische Avesta, maar dit is het onderscheid, dat in
Perzie het dualisme meer de aandacht vraagt dan in de
Joodsche Schrift. Kortom : in Hindoestan vergoddelijking
der natureerende natuur, in Egypte, in Babel-Assur het besef,
dat er iets hoogers is dan dit natuurlijke, maar het is en blijft
een raadsel, in het Avesta dit hoogere onstoffelijke stoffelijk,
en vijandig aan de waereld, tot het in Israel wordt verstaan
als het Verhevene, dat onuitsprekelijke, dat niet te beelden
is in zinlijke gestalte, ja niet in menschelijk woord.
Voor de kunst wil dit zeggen, wat Hegel noemt de Symboliek : het goddelijke — en daarmee heeft de kunst te doen,
want zij drukt uit de Idee, de harmonie, den grand der dingen
het goddelijke, het wezen wordt door een teeken voorgesteld,
en dit is de Memnonszuil, en dit is het Labyrinth, en dit is
de Anubis met den jakhalskop, en dit is het Brahmaansche
waereldei, en ook Israel heeft z'n symbolen, al zal straks
door dichter en propheten het ongenoegzaam stamelen van
ieder woord verkondigd worden. En bij zulke Oosterlingen
bloeit de label, en de metaphoor, en de phantasie spant zich
in om al het heerlijke, dat door het oog aanschouwd, en door
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het oor gehoord wordt, toe to voegen aan het verbijsterend
goddelijke, en dit kan voeren tot een zwelgen in zinlijke
verbeelding: waar niet, als in Israel, in Iran, de oekonomische
werkelijkheid en het daaruit voortgekomen moralisme dit
verhindert, wordt de geest lascief — dus in Indie, en in
Syrische culten, en in Perzie, als het door de Muzelmannen
overstroomd is met een andere beschaving en andere ideeen.
Is de Oostersche kunst symbolistisch, die van de Hellenen
is klassiek. Klassiek beteekent, dat de menschelijke geest het
raadsel heeft verstaan; het hart der dingen is hij zelf, zooals
het wordt ontwikkeld in de philosophieen van Anaxagoras,
en Plato, en Aristoteles, en de' Stoa. Maar dan is z'n blik
verhelderd, en hij aanschouwt de waereld in duidelijke
contoeren, en zij wordt hem, in haar onmiddellijkheid, expressie der Idee, d. i. van ,cle volstrekte Harmonie. Dit is
het begrip van het eigenlijke schoone, en de kunst van
Griekenland is, in eersten aanleg, schoonheidskunst. Zoo
Homeros, waar de oorspronkelijke natuurmacht als elders
is geanthropomorphiseerd, maar zij is hier van wonderbare
evenwichtigheid, zij is niet mateloos, als bij de Hindoes,
of half dierlijk nog, als in Egypte. Zoo de beeldhouwkunst,
die de epische traditie voortzet, en het is alweer het oekonomische, waardoor dit alles wordt bepaald : een klimatologisch gunstig kunstgebied, een primitieve gemeenschapsvorm
in Ilias en Odysee, waarin de schrille contrasten van rijkdom en armoe voorloopig niet ontwikkeld zijn, ziedaar een
kring, bij uitstek gunstig voor een. hoogere beschaving, die
het begrip van het harmonische vooronderstelt, zooals het
dan ook uitkomt in de zedeleer van Plato en van Aristoteles.
Straks veranderen de oekonomische verhoudingen : met de
stad begint de industrie voor de markt, kolonisatie komt op,
het kapitalisme overvleugelt het communisme, dat nog
historische .beteekenis heeft in de Spartaansche waereld, en,
als overal, is dit kapitalisme een verarming van de massa,
en het zijn de sociale nooden, het is de conjunctuur en haar
onzekerheden, die den lyricus ontroeren en hem doen zeggen,
dat het bestaan beheerscht wordt door het meedoogenlooze
lot. Sterk wordt dit besef, als Plato met heimwee terugziet
Revolutionn&ire Cultuur
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naar de oorspronkelijke dorpsgemeenschap, en in z'n Politeia
het beeld ontwerpt van een communistisch leven, en als
de tragiek aan het woord komt bij Aeschulos en Sophokles
en Euripides ; ook het mysterie, met z'n verlossingsdrang,
herinnert aan dit onbevredigde, en de schoonheidszin wordt
tragische zin, en men zal hier het reeds verkondigen, dat ons
vaderland een hoogere waereld is. Uit zulke gevoelens is
dap. het Christendom begrijpelijk: hier is de tragiek het middenpunt, maar de lijdende God overwint de zonde en de
smart en den dood, en hij staat op, en hij wordt verheerlijkt,
en dit wil dan zeggen, dat de primitieve gemeente met haar
communisme, met haar geloof in de komst of in de wederkomst des Heeren, met haar vertrouwen in het hemelsch
Jeruzalem, dat op de aarde neerdaalt, sterk is, en heldhaftig,
en dit wordt dan ook zichtbaar in haar oorspronkelijke
kunst. In Noordelijke lan.den, in de „donkere Middeneeuwen",
als groot is het gebrek, en de honger woedt, en de pest rondgaat, zwelt dan het „Qui tollis", en het „Miserere", en de
Gerniaansche ziel, die, in de Edda, tot sombere bepeinzing
bleek geneigd, zij versterkt dit pessimisme, en de waereldvlucht, die thuis was in Hindoestan, en in de Libische woestijn,
zij keert hier weer, en zij verinnerlijkt, en zij vergeestelijkt,
en dus wordt wat Hegel noemt de Romantiek geboren. In
haar is de ziel dus los van het natuurlijke, heeft zij zó(5 zich
zelf gepotentieerd dat zij haar teedere en zuivere gevoelens
niet of nauwelijks zeggen kan in menschelijke sprake , nu
is het niet de onmacht van het geestelijk subject, als in het
Oosten, dat stamelend zoekt naar klank en woord, nu is het
object te grof, te zinlijk om het geheim te uiten, dat de Godgeworden geest vervult.
Al deze kunst is religieus : die van Indio, die van Israel,
die van Egypte, maar ook de Helleensche, en de Christelijke
der Middeneeuwers, en zij is ten slotte kosmisch. Want als
het goddelijke haar thema vormt, dan moet zij kosmisch
wezen, en zij vindt haar hoogtepunt in Dante : z'n Divina
Comoedia vat samen alle kennen en alle denken van den
dichter en z'n tijd, en z'n poeem toont, hoe de ziel, die in
eigen zelf verward is, terugbeeft van de zonde en haar onver-
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mijdelijke ellende, en hoe zij gelouterd wordt, en hoe zij wordt
verheerlijkt in de aanschouwing Gods. Het Oneindige, het
is het alverteerend vuur, en dit is het sentiment van Oosterlingen, en het ontbreekt niet aan Hellas in z'n latere eeuwen,
en het keert terug in het Katholieke Christendom, het is de
zin van de Romaansche kunst, en van de Gothiek, maar nog
is het abstract. En abstract is de kunst, die het vertolkt,
en het kon niet anders, want sinds Plato en Aeschulos is
zij, in een waereld, die maatschappelijk is ontwricht, gewend
naar het Andere, en zij mint, als de Mystiek, den Hemel,
en veracht de aardscher dingen.
Resumeeren wij : in Indie is het Goddelijke, dus het object
der kunst, de barende en weer vernietigende Substantie ;
dat het iets meer zou zijn, wordt men zich, door nevelen heen,
bewust : in Israel het supra-naturalisme, in Griekenland het
subject, want dit is de substantie, nu in de waereld, maar
op onmiddellijke wijze, als de harmonie der schoonheid,
maar zij is abstract, want smart, en kwaad, en dood, en het
leelijke, zij zijn niet thuis op den Olumpos, totdat, in het
Christendom — na de tragische verinnerlij king in Hellas —
de God mensch wordt, die al het onvolkomene van deze
waereld draagt, en dan het overwint. Geeft dit aan de oorspronkelijke belijders, die het Eeuwige nu in zich kennen,
een groot enthousiasme, doet hen dit getuigen van het
Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt, van het koninkrijk
Gods, dat spoedig triompheert — in de Germaansche Middeneeuwen is zoo zonder troost het leven, dat men het Rijk
zich denkt aan gindschen kant der sterren, en de waereld is
een tranendal, en het zinlijke is zonde, en de natuur waardeert men niet, en men komt tot het abstracte voelen van
Indie terug.
Maar als nu opleeft de stad, en met haar de waereldhandel,
en de productie voor de markt, en de wetenschap, en de kunst,
dan verandert dit alles, en men nadert tot het realisme. Doch
ander Griekschen invloed — want de humaniora zijn in ruimeren kring bekend geworden — heerscht ook het idealisme :
men zoekt het schoone, men heeft het lief, en de natuur wordt
ontdekt, en men bestudeert haar, om in haar, opnieuw, het
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Eeuwige te zien. Dus da Vinci, en de bespiegelingen van
Giordano Bruno. Op den duur echter, als de weelde toeneemt,
en de brooddronkenheid, als wordt uitgevierd het zinnelijk
exces, dan wordt de kunst lascief, en zij wordt het bij den.
Vlaming Rubens en bij Correggio. Het Roomsch-Katholicisme, dat zich intusschen heeft hersteld, het vermag niet
veel uit oogpunt van artistieke schepping, het verstijft de
plastiek en de architectuur, zooals het, door het jezuitisme,
het denken star maakt en den wil mechaniseert. En zoo blijft
de Renaissance, en zij doordringt Westelijk Europa, en zij
verwaereldlijkt, totdat zij bier moralistisch wordt, en ginds
zich naar het Klassicisme toewendt, doch alom is zij een
affirmatie van het leven, en zij verheugt zich in z'n schoonheid, en in den glans der maatschappij.
Men bespeurt, hoe het proces der evolutie, dat wij deden
aanvangen in het verwijderd Oosten, zich sinds de Middeneeuwen voortzet : het abstract karakter der Romaansche,
der Gothische cultuur, het wordt overwonnen, de waereld
komt binnen, en het is onvermijdelijk, of in het eindige gaat
het oneindige al meer en meer te loor. De Romantiek (in
engeren zin), die een reactie is, gevoelt het, en zij wil terug,
voor een deel althans, tot het Katholicisme, en zij vergeestelijkt, en van haar het smachten, het ziekelijk verlangen.
Maar de realistische kunst, die zal overgaan in het groote
Naturalisme van de Fransche school, zet de jongere traditie
voort ; werkelijkheid begeert zij, ook als die werkelijkheid het
artistieke ik benauwt. De Schoonheidscultus reageert dan
ook, en in zekeren zin de Decadence, waar dit ik zich uitviert, maar eerst het Symbolisme, dat zich dan uit den aard
naar Rome toewendt, hergeeft den geest z'n recht, al doet
het dit op kinderlijke wij s. Immers, het vermag zich niet
te uiten, meent het, in verstaanbaar woord, en evenmin
beschikt het, in plastiek en in bouwkunst, over vormen,
die het innerlijk vertolken. Hier is het toppunt der burgerlijke evolutie, in de gevoeligsten van hare kinderen ontdekt
de bourgeoisie den Geest, maar het is in nog voor-christelijken
trant, het is of wederkeert het Oosten en Egypte, en bier is
de oorzaak, dat men zich begeerig uitstrekt naar het Brah-
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maansche Indie, en naar Chineesche bespiegeling, en naar de
kunst die Raffael voorafging, en naar mystiek van Ruusbroeck
en van Eckehart. Ook het moraliseeren van jongere artisten
(Fransche in de eerste plaats) is dus begrijpelijk, alsmede
de herleving van de Romantiek, alien reactionnair, hoe goed
dan ook bedoeld, en men kan zeggen, dat het hoogste waartoe
de bourgeoisie het heeft gebracht, het Realisme is in het
Naturalisme, en de Decadence.
Intusschen is er ook iets nieuws geboren : wij denken aan
de Russen met hun geweldig mededoogen; hier is een oorspronkelijk Christelijk voelen, en het is begrijpelijk in een waereld,
waar de mir, de dorpsgemeenschap, nooit geheel ontbrak.
En nieuw is ook het thema, dat men vindt in de techniek :
Whitman, beter dan Verhaeren, zegt de glorie van den mensch;
de mensch is een god, in wien de krachten der Natuur zich
potentieeren, en de geest heeft dus de aarde overwonnen,
en dit is ook aiweer een Christelijke gedachte in hoogst
modernen vorm. Van Gogh verbindt de beide sentimenten,
die van de Russen en die van Whitman, bij hem een grenzelooze liefde voor het verworpene, het kleine, maar, in z'n
lateren tijd, ook de jubel, omdat de kunstenaar het Eeuwige
in de natuur ontdekt. Zoo wordt de menschelijke ziel verruimd, en zij wordt kosmisch, en kosmisch is de kunst van
Alfred Mombert, al heeft zij, technisch, haar onvolkomenheden.
Aan het einde van de burgerlijke periode komt dan, met
het realisme en met de kritische bezinning, die is van wetenschap en wijsbegeerte; op een gevoel, dat sterk gekant is
tegen rhetoriek. En wanneer de revolutionnair de kunst der
toekomst maken zal, dan zal hij allereerst zich wachten voor
rhetorische manieren, en z'n werk zal echt zijn, omdat hij
zelf echt is, en eenvoudig, en dus wat hij schrijft, geschreven
is met hartebloed.
In dit opzicht sluit de revolutie bij het onmiddellijk verleden aan, en ook in anderen zin is zij, zooals wij zullen zien,
de uitkomst van vroegere historische ontwikkeling. Maar de
revolutionnaire aesthetiek is niettemin oorspronkelijk, omdat
iets nieuws is het communistisch denken, omdat het Leven
zich verruimd heeft, door het socialisme, tot het boven-
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persoonlijke, dat de bourgeoisie niet kent noch kennen kan.
In de moderne maatschappij van West-Europa en van Amerika, en straks van Australia, is de oude binding van clan
of van dorpsgemeenschap, van civitas of gild, vernietigd,
en de menschheid verbijzondert zich, en het particuliere,
het individueele wordt bovenal gewichtig, en dit in te hoogere
mate, als het kapitalisme den belangenstrijd verscherpt, en
het substantieele van religie en van wijsheid door skepsis
wordt ontwricht. Nu komt los het ik in lageren zin, en het
wordt opgehemeld door een burgerlijk anarchist als Stirner,
en in de kunst wordt van beteekenis, niet wat Goethe noemde
„het heilige", dat talloos vele samenvoegt, maar het bijzondere
in z'n toevallige gedaante. Want het is toevallig, de een is
zoo, de andere zoo, het leven verveelvuldigt zich, en dit doen
de omstandigheden, en men zij filet blind voor het groote,
dat hierin zich volbrengt: de Idee is waarachtig, niet in het
algemeene, het afgetrokken algemeene, maar juist in het
concrete woont zij . het dier is in de dieren, de plant in de
planten, en in tallooze menschen verwerkelijkt zich de mensch.
Doch kortzichtig en eenzijdig is het dit bijzondere nu van
het substantieele los te rukken : het ware is, dat het particuliere op expressieve wijze het algemeene uitdrukt, en
dit wil zeggen, voor een geestelijk wezen, de verheffing
van het individu tot het omvattend-persoonlijke : in z'n
existentie komt uit, op eigene manier, de menschheid, en
de groote kunstenaar vertolkt het, Aeschulos en Sophokles,
Shakespeare en Dante, en zij doen zien het werkelijke, dat
allen samenbindt.
Maar de versplintering der burgerlijke gemeenschap, die
bij uitstek leelijk is en brunt, en geen god heeft dan Mammon,
en de waereld brandschat en ontsiert, die versplintering
maakt los het eindig ik, en de artist speurt na het toevallige,
het accidenteele, en hij beeldt het uit, in z'n psychologischen
roman, en ook maakt hij zich zelven uit de gemeenschap los, en,
als de.oudere Romantiek, verheerlijkt hij z'n eigenheid („Ik
ben een god in 't diepst van mijn gedachten"), want hij voelt,
met recht, zich meer dan gokkers en proleten. En die eigenheid is eindigheid, en het eindigheidsmoment der hoogere
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natuur is het zinlijke : terwijl het denken samenvoegt, terwij i. door redeneering wij elkander op den duur verstaan, is
het zinlijke, dat wat ons verdeelt : de een noemt koud, wat
de ander warm. noemt, en voor u is uw reactie op een ding of
een gebeuren misschien onaangenaam, en mij verschaft zij
vreugd. Zoo wordt de kunst bij voorkeur sensitie/ , en de
Fransche school, en Gorter in z'n vroegeren tijd, zij hebben
ons geleerd, wat dit inhoudt: de taal, die uit het denken stamt
— want slechts geestelijke wezens spreken — is niet bij machte
dit zeer bijzondere aan anderen te doen verstaan, en de kunstenaar zegt, wat hij bedoelt, dus enkel maar ten naaste bij,
en hij neemt z'n toevlucht tot symbolen, of hij stamelt kinderlijke woorden 1 ), of hij neemt zich voor te zwijgen, als
Maeterlinck in z'n „Trêsor des Humbles". En het is hetzelfde
in beeldhouwkunst en schilderkunst : er zijn scholen, wier
producten een commentaar behoeven, er is visionnair werk,
er is werk, dat is geboren uit de reactie van een misschien wel
kranken geest, of uit het niet-beheerschte onbewuste, en
door slechts enkelen wordt verstaan. Zoo wordt alles mysterieus, en begrijpelijk wordt alweer de• voorkeur voor Oosterling en Middeneeuwer.
De revolutionnair, de communist, die zich weet verbonden
met de menschheid, die thuis is in het goddelijk Subject,
hij is antlers, krachtiger ; z'n kunst is uit het denken, en hij
ziet de lijnen der historische ontwikkeling, dat wat God
bedoelt met de waereld, en dus bij hem niet het toevallige,
het particuliere zonder meer, maar dit bijzondere, voor zoover
het van het substantieele is vervuld. Z'n kunst heeft dus wel
zeker een persoonlijk accent, zij is z'n eigenheid, het door hem
beleefde, door hem verworvene, maar zij is, als in oudere
culturen, de uiting van het hooger willend Leven. En daarom
is voor hem de burgerlijke leuze, die zweert bij „1' art tour
l' art" , ten eenen male valsch: de kunst is het eiride niet, zij
heeft haar doel in zich zelf, zooals het organisme, maar het
organisme is ten slotte dienstbaar aan het hoogere, de soort,
1) Zoo Gorter : En ik weet niet wat 't is wat ik u zeggen wil,
't was toch wat . . . .
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en de soort gebruikt het en verbruikt het, en dus is de kunst
niet kunst ter zake van wat anders : zij moet gerechtvaardigd
worden, de artistieke schepping, door haar eigene qualiteiten ;
een gedicht b.v. wordt niet door z'n stichtelijke of zedelijke
bedoelingen van verwerpende kritiek gered. Maar het gedicht, et ieder kunstwerk, is uiting van den geest, en de
revolutionnair, die zoekt vergeestelij king, taxeert er naar
hun waarde : wat is er in dien geest aan wijsheid en religie ?
m. a. w. in hoeverre verstaat en dient hij de goddelijke Idee,
die zich wil verwerkelijken in de ontwikkeling van ons geslacht ? Of ook : is het ik van den kunstenaar het absolute.
Ik, het Waereldzelf ? is de artist de beelder van wat dit
goddelijk Zelf in verdere evolutie maken zal ? en begrijpt
hij voorts, in alles wat z'n oog ontmo,et, de harmonie, . al is
het een verkeerde, een ontwrichte en verminkte, toch een
harmonie, die alomvattend is, en waarin de geest zich zelven
weervindt, en dit is dan z'n groote, zuivere liefde ? Een liefde,
die, in een genadelooze waereld en een brute, egoiste maatschappij, het karakter zal erlangen van ont/ermen, en die nog
meer is, zooals elders blij ken zal, maar die de kunst doorademt, en dan is er geen kunst meer ter wille van zich zelve,
dan is zij er „ter eere Gods", zooals het, tot de ude eeuw,
totdat de bourgeoisie haar intocht doet, ook steeds is
opgevat.
Natuurlijk beteekent dit niet, dat in een roman of drama
of komedie niets mag gevonden worden van de beruchte
„bete humaine" — integendeel, de revolutionnair is niet de
burgerlijke jromanticus, die, met het leven, de heele kunst
vervalscht. De revolutionnair houdt, zooals wij elders zeiden,
van Zola, en van Strindberg, en van alle naturalisten, die
het zonder schromen zeggen. Maar bij hem gaat door z'n
oeuvre een toon van ontraering : alles is groot, hij voelt het
oneindige in het arme, vale leven der gebeukten en vertrapten, en als een Mene, Mene is z'n toorning over het festijn
der heeren, die zwelgen aan den weeldedisch.
Nu spreekt het vanzelf, dat dit alles niets heeft uit to staan
met burgerlijken schoonheidscultus : hier niet een mensch,
die van allerlei geniet en die zich, Epicureisch, op de bonte
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waereld richt, en hij is als in een schouwburg, en hij volgt
de verwikkelingen van het somber tragisch spel, en hij lacht
om de „Comedie humaine", en „niets menschelijks is hem
vreemd", want hij waardeert Japan, en Boeddhabeeldjes,
en reien van Vondel, en bouwkunst en muziek. Zoomin als
Dante een aestheet geweest is, of Fra Angelico, is dit de
revolutionnair, en allicht is hij den grooten uit vroegere
geslachten meer verbonden dan de genotzuchtige bourgeois,
want hij is in ernst, en hij is opnieuw geworteld in het oneindig.
eeuwig Wezen, waarin de oudere ziel haar rust vond en haar
heerlijkheid. Het aesthetisme, het is de burgerlijke zelfzucht
is haar verfijndsten vorm, en het hoort bij een cultuur, waarin
millioenen zwoegen ter wille van een zeer beperkten kring,
met zijn praerogatieven, en z'n geldmacht, en met wat hij
noemt : beschaving. Wie serieus is, en dit is de revolutionnair, hij kept den afgrond, omdat hij op de hooge toppen
woonde, en, als Schiller's „Taucher", is hij gedaald in de
diepte, en hij is ontzet geworden door het schriklijke, dat in
dit leven dreigt, en het laat hem niet los, en hij wil, beter
dan de duiker, de monsters overwinnen, en z'n kunst getuigt
er van, dat dit zal gebeuren, en dat de booze waereld ook
reeds in principe overwonnen is. Want de geest is in hem, en
het is de geest der Eeuwigheid.
Maar dan ligt het voor de hand, dat den revolutionnairen
dichter verre is de decadente zwoelte. Zij ademt in het oeuvre
van Oscar Wilde, zij is in de woorden die, bij Flaubert, de
„Refine de Saba" zegt. Omdat hij zelf is voortgekomen, de
bereider van de toekomst, uit de bourgeoisie, is hem dit wel
vertrouwd, hij heeft het in zich, het sadistische, het abnorme
sexueele, maar hij is er aan ontworsteld in z'n tot God gestegen wil. Ja, zelfs de erotiek, die in „romans" de hoof dzaak is,
zij is dit niet voor hem, want er zijn andere dingen, die in
z'n leven groeiden, en z'n helden hebben iets heldhaftigs
weer, en zij zijn niet de Werther's van ouderen of nieuweren
tijd, passief, gevoelig, afhankelijk van hun wel of wee in
liefde's avontuur, zij zijn to bewust daartoe, want het erotische is slechts het onbewuste. Achter al de gulden en rosekleurge wazen, die de verbeelding om de figuur der uitver-

170

REVOLUTIONNAIRE AESTHETIEK

korene breidde, is enkel het object der zinlijke begeerte,
wie verliefd wordt op een vrouw, wordt het nooit op haar
innerlijk, maar enkel op haar mond, haar oogen, de welving
van haar borst, haar glimiach en haar huid. Het andere, het
komt hierna : als de dorst is gelescht, zal moeten blijken,
of de geprezene en als godin geroemde ook is een werkelijk
inensch, of zij een hart heeft, dat begrijpen en aldoor schenken kan : is dit zoo, dan begint voor den eroticus van straks
de eerbied en de lief de. En zij zijn van grootere waarde, omdat
de vrouw nu telt als werkelijke persoon, omdat zij niet meer
is het brok natuur, het voorwerp van een passie, en, zooals
de communistische gemeenschap de geboorte, vonden wij,
niet onderschatten zal, zoo zal zij iiin gewichtig vinden het
amoureuse spel, en de artist spreekt er van, gelijk hij spreekt
van alles, maar het is geen hoofdzaak meer, hoofdzaak zijn
de substantieele dingen, is de menschheid met haar roeping
en haar doelen.
In de toekomst, wanneer het erotische doorzien is als verfijnde sexueele drift, dan zal men zich de zaak niet schamen,
maar men zal ze, in kunst, niet hooger schatten dan eten en
dan drinken, en zooals achter ons liggen de wijnliedjes
van Pseudo-Anakreon, zijn wij Ook aan de verliefde zuchten
van wien al niet voorbij.
Burgerlijk is eveneens de beelding van allerhande stemmingen : in de ziel van een leeglooper, die ook nog neurasthe- nisch is belast, ontwikkelen zich de vreemdste sentimenten,
en zooals de hypochonder nu dit en dan weer dat heeft,
ontluiken in den tuchtelooze gevoelens, die grillig en exotisch
zijn, en die misschien de eenige verdienste hebben, dat zij
den middelmatige geweldig epateeren. Dit is wel lets, maar
het is ten slotte geen motief tot artistieke schepping : het
hoort bij de bourgeoisie der D9de eeuw, dat zij haar beste
kinderen afstoot en zich vijandig maakt, en Baudelaire is
er het bewijs van, en de Decadenten zijn oproerlingen, die
hun gemeene moeder vloeken, en er zijn literates, die komen
tot „le culte du moi". Dit mag die bourgeoisie opnieuw verachtelijk maken, het rechtvaardigt niet de zelfverheerlijking
van burgerlijke dichters, en het beluisteren van allerlei,
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dat het onbewuste vaag en onbeholpen zegt : voor den revolutionnair is dit tenminste volstrekt niet interessant, en hij
schuwt al vast het lijdelijke karakter van menschen, die zich
laten leven. Hij is een werkelijk ik, hij is denken, wil, en hij
taxeert en kritiseert, en hij loutert de gevoelens, die den
dorpel van z'n geest in drommen overschrijden. Ook hier is
hij weer dan natuur, ook hier is hij kunstenaar, die schat
naar normen, en die z'n sentimenten opheft in sfeer van ware
geestelijkheid.
En omdat hij een zelf is, omdat hij wil en weet, omdat in
hem wordt gehoord de toekomst, is hij los van oude idealen.
Hij waardeert ze, omdat hij ze begrijpt, hij is historisch in
voldoende mate ontwikkeld en geschoold, om hart te hebben
voor Gothiek, en Romantiek, voor Shakespeare en voor
Aeschulos. Maar hij is anders dan zij, en imiteert hen niet,
en hij gaat allerminst tot oudere kunst terug : Praeraphaelietisme is hem even goed onmogelijk als eenig klassicisme,
en hij zal er niet aan denken, met Toorop, het thema van z'n
kunst te zoeken in Roomsche godsdienstigheid, en, al verstaat hij Griekenland, hij dicht geen Londinias, en hij bouwt
geen stations in stijl van kathedralen. Want de revolutie is,
al bleek zij, zooals alles in de waereld, relatief, toch ook weer
absoluut. Zij is een andere ethika, een ander Christendom,
zij is een breuke met burgerlijke kunsttraditie, en zij moet
het zijn, omdat geboren is de nieuwe, hoogere mensch, en
de vormen, die het verleden koos en eerde, zij zijn, hoe schoon
dan ook, verouderd, want een oorspronkelijk Zelf spreekt zich
op eigen wijze uit, dit is z'n oprechtheid, dit is z'n stoere kracht.
En in niets wordt zoo gezien het onvermogen van burgerlijke menschen, als in hun stagen weerkeer tot oudere modellen : na het Realisme, het Naturalisme, die, met de Decadence, voor goed roemruchtig zijn, is het Symbolisme herleefde Romantiek, en er is geen stijl in bouwkunst, en de
muziek komt niet verder dan de verbeelding van dissoneerend
innerlijk, of zij gaat voort op den bekenden weg van Italiaansche en Duitsche componisten, die in de klassieke periode
heerschten, of op paden, die door Franschen, als Debussy
haar zijn getoond.
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Eerst een nieuwe gemeenschap brengt ons een nieuwe
kunst. —
Want die kunst zal worden, niet enkel negatief, maar ook
positief, niet slechts als ontkenning van het oude, maar als
het wezenlijk nieuwe, het is begrijpelijk, als wij ons herinneren, wat de revolutionnair in z'n waarachtig wezen is. Hij is
de kosmische mensch, hij is alom en voortdurend verbonden
met het Al. Zoo is z'n wezen, zoo is z'n religie. De harmonie
der dingen verstaat en ondervindt hij : herinneren wij ons,
hoe hij overtuigd is van het Eene, dat woont in ieder zonnestofje, dat trilt in den bliksemstraal, dat siddert in het licht
en in de vuurvonk gloeit, dat doorwaait, als storm, den
dampkring, dat zich verrustigt tot materie, en het is kristal
en kristallijn, en het is de cel en het weefsel, de plant en het
dier, en het is het bewuste, dat lijdt en geniet, dat haat en
bewondert, dat boven alles denkt in menschelijken geest. En
dit Eene is Subject, en het ontwikkelt zich, en het zoekt, in ons
geslacht, z'n hoogere doelen, en waar het oude moet wij ken
voor het nieuwe, daar is het dialektische, en de uitkomst van
de wording en verwording is meteen de aanvang, het principe : de Geest is de zin der waereld, alles is in waarheid de
goddelijke Idee.
Wie dit beseft, wie dit diep beseft, hij leeft er uit, en dit
is dan z'n yeligieuze hooding. Hij overschat zich zelven niet.
Wat is hij anders dan een tijdelijk, vluchtig knooppunt in
den gang der evolutie ? hoe zou hij wanen, dat het beloop
der dingen voor alles hem bedoelt ? hoe zou hij dwingen om
wat z'n phantasie begeert ? hij wenscht niet, dat met z'n
prrvaat belang gerekend wordt; particulairisme is hem vreemd
in z'n kunst, omdat hij het, in z'n religie, al lang heeft overwonnen. En het is z'n yealisme, dat hem dus doet voelen en
dus hem denken doet ; indien hem vreemd is het rhetorische,
indien hij dit veracht, dan vloeit dit voort uit z'n oprechtheid,
die nooit vervalscht z'n ondervinding, en die nooit wegvlucht
in kleurig tooverland. Hij wil zien de dingen in hun strakken,
naakten ernst, hij maakt ze niet mooier, hij zal zich niet
bedwelmen aan eigene verbeeldingen : de waereld is leelijk,
en zondig is de creatuur, en hij droomt niet van rozentuinen,
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waar ons binnenvoert de lief de, en waar niets is dan vreugde,
hij kan het niet, omdat hij de tragedie van aardschen kosmos
kent. Dit is z'n pessimisme, en hij heeft het gemeen met de
godsdiensten van vervlogene beschavingen, met de Boeddhareligie, met het Christendom, maar met het onbevredigd
voelen ook van elk die bracht z'n offer, en die verlost wou
worden van z'n nooden, z'n boeien en z'n schulden. Dit is
z'n 5essimisme, dat beleefd is door de diepste denkers : het
was van Herakleitos en van Plato, het was van Kant, als hij
ontdekte, in ieder menschelijk hart, „das radikale Bose",
en Schelling ondervond het, en Schopenhauer, en kunstenaars
met hen. Zoo is de revolutionnair geen idealist in den gewonen
zin, hij is niet een verwachter van onmogelijke goedheid, hij
wit geen waan, al zal hij ook gelooven, dat er iets anders komt
dan dit onzuiver wezen van burgerlijke heerschers. Hij is
idealist, maar hij is het in den trant der groote philosophen :
hen is de realiteit in hare diepste kern Idee : het is de Gedachte,
die zich verzinlijkt in natuur en in geschiedenis, en het Denken, dat de grond is van den kosmos, is hem niet minder
Daad, en uit Daad is het Al, en het Al is ontvouwing van het
volstrekte Zelf. Daarom is het pessimisme hem niet het
laatste woord : indien hij rekenen moest op menschen, hij
zou misschien versagen, maar hij weet nu, dat het eindige
een karat heeft van oneindigheid, en zooals het goddelijke,
het onbewuste, de sterrenstelsels bouwde, en de kristallen,
en de wonderlijke maaksels van planten en van dieren, zoo
werkt, in domme en egoiste creaturen, het hen herbarend
Eeuwige, en hij vertrouwt den Logos, die schoone orde
scheppen zal. Dit is z'n optimisme, dit is de vreugde van hen,
die hun victorie als een wisse toekomst kennen.
En het kan niet anders, of z'n kunst spreekt deze dingen
uit. En het is het schoone, in z'n concretie, in z'n rijke verbijzonderingen, die deze kunst vertolkt.
Opdat de lezer, die in dit boek gehoord heeft van het dialektische, die zelfverkeering met eigen oogen zie, zullen wij
nu allereerst de aesthetische begrippen in hun verband ontwikkelen. Wij zullen het ook doen, omdat hetgeen wij er
van gaven in het „Weidsch Ornaar, al even onvolledig is
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als wat Hegel in z'n „Aesthetik" ons hood, en omdat von.
Hartmann in z'n „Philosophie des SchOnen", wel meer kategorieen beef t, maar ze niet dialektisch uit elkander afleidt,
en daarom blijft z'n arbeid fragmentair en onbevredigend.
Zooals, gelijk wij. elders zagen, philosophie het weten, en
religie het willen der Idee is, is de kunst, als reactie op de
schoonheidsondervinding, geboren uit een alomvattend voelen
van het oneindig Zelf, of, dus kan men het ook uitdrukken,
de geheele persoonlijkheid, bewust en onbewust, is verruimd,
vergoddelijkt, de artist is mee het andere, hij is de wind, en
de zee, de vogel en de walk. Hij doorleeft hetgeen, in al z'n
verbijzonderingen, het kosmische wezen is : als de rots, die
gebeukt wordt door den oceaan, als het landschap ander
onweersluchten, genoeg aandoenlijk waren, dan zouden rots
en landschap huiveren, als de dichter of de schilder ijzen.
M. a. w. de kunstenaar weet, zoo goed als de philosooph,
de religieuse mensch, het geestelijk karakter van de dingen:
alles is Zell, Logos, en dus is alles harmonie.
Want het is duidelijk, dat de Waereldrede een hecht verband beteekent, dat alles met alles is vervlochten, dat alles
is ingerijd in een absolute orde, die fout noch breuke toont.
Welnu, de artist voelt ze, in een onderdeel der schepping,
in een sneeuwkristal, in een bloem, en hij ontdekt ze allereerst, waar, door de gunst der gebeurtenissen, het innerlijk,
dat vormt de existentien, .van elders niet gedwarsboomd
wordt : in een waereld van velerlei, waar de dingen op elkander botsen en dus elkaar vernielen, wordt vaak de harmonie,
zoo schijnt het, verhinderd en gestoord, en het amorphe is
het onvolgroeid kristallisch wezen, en er zijn planten en
dieren, die zich niet ontwikkelden naar eigen levenswetten,
omdat er niet voldoende voedsel was, of omdat parasieten
woekerden, of omdat wind en regen de teere schepselen teisterden. Maar waar dit niet gebeurde, waar het kristallische, waar
het organische vrijelijk gegroeid is, daar wordt zichtbaar de
harmonie, de waereldharmonie, in dit bijzondere ; de Idee
schijnt, en het schijnen der Idee is alvast het schoone zonder
meer. Zoo kunnen wij gewagen van het mathematisch-mechanisch schoone, en van het organisch schoone, en er is een
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geestelijke schoonheid, als zich een menschelijk karakter, met
z'n zedelijke eigenschappen, volledig heeft ontwikkeld.
Intusschen, de harmonie der waereld is alom, en, door den
chaos heen, door wat hem dunkt het leelijke, ontdekt haar de
kunstenaar, en hij beeldt het typische, Whet karakteristieke
een Macbeth, een Tartuffe zijn op eigen wijze groat, want zij
drukken uit de Idee, al is het in haar zelfverkeering, in haar
versplintering. Nergens is het goddelijke niet, maar dan is
het het Oneindige, het Absolute, dat in de relativiteit en in
de eindigheid zich openbaart, doch dat dan ook niet opgaat
in een enkele existentie. Er komt een oogenblik, dat het
schoone al$ het Verhevene aan den artist bewust wordt, en
het zijn allereerst de groote, de matelooze dingen, die het
hem doen gevoelen t: groot is echter iets alleen in vergelijking,
en als hem de natuur nu toont een wezen, dat al het hem
omringende to boven gaat in ruimte, of ook in duur en kracht,
dan imponeert hem dit, en hij ondervindt het Goddelijke,
het alles barend en alles brekend Eene, dat zich in dit bijzondere verbergt, maar ook onthult. Zoo is verheven de grenzelooze sterrenlucht, en de wijde oceaan, en de steppe, maar
ook de onvernietigbare rots, en dan de vulkaan, waarin de
energie der waereld uitkomt, die blokken tast op blokken,
en verheven is een sterk karakter, dat zich niet bekommert
om menschen en om dingen, dat rustig volgt z'n weg, en, in
z'n onverzettelijkheid, herinnert aan den goddelijken wil.
Ook het verkeerde kan verheven zijn, en het is het in een
Richard III, in een Napoleon, in een Lucifer, een Satan.
En omdat het is, het absolute, in iedere existentie, is het ook
in het geringe, maar thans anders dan straks ; toen het was
het onmiddellijk schoone, dat zich in het leelijke als het
typische verried : het moet nu worden opgevat als het
tegendeel van het verhevene, waaruit zich dan dit verhevene
dialektisch weer ontwikkelen zal. Immers, tegengesteld aan
het verhevene is allereerst het idyllische ; het kindje Zeus
speelt, zegt Herakleitos, en zoo wordt reeds hier het
Oneindige als het naieve aangevoeld. Eveneens bij Nietzsche.
Denk aan een oude pastorale, waarin, temidden van een
vriendelijke natuur, herders en herderinnen rustig bij elkander
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wonen, en hun leven is in hoofdzaak spel, en zij zijn liefliik
om aan to zien, de Korydons en de Alexes, want hun bewegingen zijn uit hun nog-natuurlijk-zijn, en er is geen worsteling
van geest en van materie, en dit is het gracieuse, maar ook het
onbewuste, het kincterlijk-naieve. Nu zou men denken, dat dit
alles wel ver verwijderd is van het ontzaglijke, het groote,
dat ons ontmoette in de verhevenheid, welnu, het is daarmee
dan ook het felst contrast, maar juist daardoor is het er ten
innigst aan verbonden. Want wie denkt aan „verheven",
denkt aan „verheffen", en dit is hooger beuren, en er is geen
hoogte zonder laagte, geen berg zonder dal, en dus grenst
het verhevene aan het geringe, waarin dan echter wordt
bevroed alweer het absolute d. i. de harmonie. tn een harmonie is het idyllische, en daarom is het gracieus, en het
is het in onmiddellijken vorm, en dit is het karakter van
het kinderlijk-naIeve. Men bespeurt de idylle, als men let
op het voorspel tot de Evangelische verhalen : een kind
in de kribbe, herders, engelenzang, en de stille gratie van
de Moeder, zooals de Primitieven haar in hun werken
beeldden, en het simpele van os en ezel, en de heilige familie .
vol groote innigheid. Laat dit kind opwassen, en wij zullen
hem zien zitten aan den oever van het Galileesche meer, en
hij doet hooren z'n „Zalig, zalig", en wij worden getroffen,
opnieuw, door het eenvoudige, maAr omdat wij beseffen,
dat z'n woord het woord der eeuwige lief de is, is het voor
ons het goddelijke, en het is verheven-eenvoudig, als alle
groote dingen.
Wat ons hier nu onthuld werd in de dialektiek der aesthetische begrippen, is dan verder dit : het onmiddellijk-schoone
bleek het gebroken schoone, en het verhevene, het was het
alles overstijgende, en, al is stil z'n angst, toch wordt gevoeld,
door den mensch, die het bewonderend aanstaat, de kracht
die ook vernielen kan. En heeft het idyllische het verhevene
dan buiten zich, het is er mee verbonden, en het kan opdrin.gen, het kan nederbeuken, en het kan bedelven een liefelijke
waereld van schoonheid en van rust. In de Evangelische
verhalen zal het kind vervolgd worden door den machtigen
Herodes : het spant daarbuiten, er is een objectief gebeuren,
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dat zich niet bekommert om de teedere idylle, ja, dat die
idylle onherroepelijk veil verstoren, en dit is het spannende,
en het ontziet geen middelen, het is wreed en bedrieglijk, het
is het intrigeerende. En wat den toestand kenmerkt, is het
vaag gevoel van dreiging, en niemand weet wat dreigt,
griezelig is het, als onberekenbare machten met lot en waereld spelen. En het subject, dat eerst naief was, en onkundig,
wordt zich nu bewust, en het reageert op het ontroerende, en
het ontroerende, het is het treurige en maakt hem zelven
treurig, en het is allereerst passief, en hij smelt weg in
emotie, en het sentimenteele is in dit verband het begrip bij
uitnemendheid.
Wanneer nu echter het subject, dat zich, in de hier bedoelde
situatie door het objectieve voelt geteisterd, door z'n machtige aandoening overmeesterd wordt, dan kan het niet anders,
of het reageert daarop, zooals een stuk metaal, wanneer men
er op hamert, noodwendig antwoord Beef t, en het begin is,
bij den mensch, de onbedwongen uiting, en het is z'n klacht,
z'n zucht, en het is het elegische, en, als het niet getemperd
wordt door innerlijk motief, dan is het het pathetische.
Maar er is bevrij ding, ontlading in dit onbeteugeld doen, het
ontheft de ziel aan eigene bekrompenheid : bekrompen is
het, als C het gemoed beheerscht wordt door affecten, en wie nu
de affecten objectief maakt, wie ze uit, die komt er overheen,
en dit was, als bekend is, Goethe's ondervinding, toen hij
z'n Werther neerschreef. M. a. w. wij zijn, door die ontheffing,
die ook verheffing heeten mag, weerom bij het verhevene :
eerst was dit verhevene het andere, en de idyllische natuur
had het nog buiten zich, al was er een verheven eenvoud, die
intusschen de worsteling, de spanning, het intrigeerende en
griezelige van een omringende werkelijkheid vermoed had
noch gekend. Maar dit objectieve was er, en het overwon het
nog naief subject, en het werd er door ontroerd en neergeslagen, maar dan hervond het zich, waar het zich uitte, en
het werd zelf verheven, en het werd, uit de spanning, dus
geestelijk bevrijd. Of wel : het gebroken schoone, dat wij
eerst ontdekten in onmiddellijken trant, het voerde tot die
spanning, en ,deze wordt nu opgelost, en zij wordt het in het
Revolutionnaire Cultuur
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dramatische. De primitieve vorm daarvan is dan het komische : de mensch is wel ten deele van het hoogere vervuld,
het is aanvankelijk in hem, maar hij is er in z'n wezen nog
niet volkomen van doordrongen, en dus geeft hij zich bloot,
als z'n woord of z'n houding to goed is voor z'n nog onvoldragen innerlijk. Dit schept dan een contrast, en het is
komisch zonder meet' : als een mensch verheven doet, en als
hij ordinair is in z'n wezen. Maar kan het anders ? is de mensch
niet allereerst natuur, zelfzucht, ijdelheid, zwakte, en de
ironie van het lot, dat ons ten slotte voor den mal houdt, komt
in z'n wanen uit, en het leven is een bittere satire, als wij letten op de erbarmelijke kleinheid van menschen met hun
schitterende verbeeldingen. Wie dit echter constateert, hij
heeft een norm, waaraan hij toetst de harten en de dingen,
en die norm is het verhevene, dus is het toch den mensch
niet verre, het is z'n essence, en dit voert tot het tragische,
waarin het goddelijk subject, waarin de Idee, de Geest, de
handelende ziel vervult. Maar hij is niet opgewassen, omdat
hij is een eindig schepsel, tegen leven en natuur, en ook omdat
hij eindig is, is hij beperkt, en het zedelijke, dat is het substantieele, het volstrekte in hem, is veelvuldig, is concreet, en
dit wil zeggen, dat hij plichten heeft, die collideeren, en als
hij dezen trouw mocht blij ken, dan zal hij genen schennen,
gelijk Antigone, en hij is verblind als Aias; en dit wordt dan
z'n ondergang. Maar die ondergang onthult het goddelijk
Zelf, dat over de gebrekkigheden van dingen en van menschen triompheert : als Christus omkomt, tragisch, aan het
zelfgekozen kruis, dan is dit de victorie, en de opstanding
volgt, en de hemelvaart, en de geest heeft overwonnen. Wie
dit beseft, beseft den humor : klein zijn wij, maar de kracht
wordt in onze zwakheid toch vervuld, en weemoed is er,
door vreugd verstilde droefenis, droefenis om het gebrekkige
der aardsche waereld, der menschelijke natuur, vreugd omdat
zich in die beide uitdrukt de goddelijke macht, en dit is
het allerhoogste, het allerheerlijkste. Want terwijl aanvankelijk het schoone slechts onmiddellijk was, en toen het gebroken schoone, is het nu het verzoende, en de geest, die in
alle dingen z'n onvergankelijk Zelf aanschouwt, en voelt,
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zooals hij het weet in de wijsgeerige bezinning, en wil in de
religie, hij is nu absoluut geworden, hij is volkomen vrij,
en gelijk er is een intellectueele en een religieuse, is er ook
een aesthetische vrijheid, waarvan, vooral Schiller, in z'n
proza en z'n poezie gewaagde.
Is op deze wijze de schoonheidsleer door ons ontwikkeld,
dan is het resultaat hetzelfde, als de revolutionnair langs
anderen weg aleer gevonden had. Ook hier toch blijkt, dat
niets zoo oppervlakkig is als de overschatting van den enkelen mensch, onze wetenschap toonde het, en onze philosophic heeft het bevestigd, en de religie heeft bet uitgesproken : aan God alleen de eere. Het particulairisme, dat wij
boven vonnisden als goed voor den bourgeois, het blijkt nu
ook onhoudbaar op gronden van aesthetika : een weldoordachte schoonheidsleer voert er boven uit, in de tragiek der
dingen telt niet het ik naar z'n bijzonderheid, maar het ik
voor zooverre het het goddelijk Ik expressie geeft. Dit
beteekent dan natuurlijk niet — het is alree herinnerd — dat
wij den mensch to onderschatten hebben: het individu, mits
het is geladen met het substantieele, mits het is persoonlijkheid — zelfs in de verkeering — is organon der menschheid,
en wij ku nnen er aan toevoegen, het is organon der aarde, die
in het menschelijk geslacht zich potentieert, ja, het is organon
der natureerende Natuur, het onvergankelijk Zelf. Ook hier
is het ware niet het eenzijdige, het „gij zijt goden" van een
Israelietischen Psalm, de overtuiging van het Evangelie, dat
wij „kinderen Gods" zijn, zij is verbonden met dat andere
besef, dat ook telkens in den Bijbel spreekt : zwak is de
mensch, een schaduw, een daglooner, zondig en zedelijkgebrekkig, en ten slotte is hij hier een vreemdeling, die uitziet
naar z'n rijk, dat komt, en dat is het Communisme, waaronder, meer dan nu, z'n God, z'n Zelf regeeren zal.
Juist een ruimere beschouwing van leven en geschiedenis
doet ons de tragikomedie van heel dit aanzijn voelen. En men
wordt gered van bitterheid en wanhoop, als men den grooten,
den liefderijken humor vindt. Want hij doet ons de menschheid zien, beladen met de lasten van het verleden en het
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heden, en de onkunde is wel de meest ontzettende, want zij
is oorzaak van onnoemelijk veel ellende, en van verblinding,
die niet beseffen laat de eenheid, en dus het egoisme aanvuurt,
dat voert tot roof en worsteling. En ook wanneer de toekomst
een andere maatschappij, een klaarder inzicht vestigt, dan
duurt nog het tragische, want voorondersteld blijft de natuur,
en „de zonde ligt dus aan de deur", en, als de ziel, verlost
van materieelen druk, zich geestelijk ontwikkelt, dan wordt
zij meer gevoelig voor het dorsten en den honger, die men tot
heden slechts bij de allergrootsten vond. Niets ligt ons dan
ook verder dan het verwachten van een heilstaat in burgerlij ken zin , het Communisme komt niet tot vergrooting van
plezier, het is wenschelijk uit evolutionnistisch oogpunt,
het vormt een edeler menschentype, maar dit zal aandoenlijk zijn voor andere, teerdere smart, dan nu de meesten
kennen : niet meer het dikwijls zoo onnutte, het vale, grauwe
lijden, maar een nobeler droefenis, die de tragiek der dingen
voelt. En het is tragisch te beseffen, dat, waar was de evolutie,
de devolutie volgt, dat de aarde voorbijgaat, dat zij stort
in de zon, en dat zij, eerder al, verdort en bevriest, en dan
zal opnieuw de geest verlossing noodig hebben, en zij zal
enkel zijn te vinden in het goddelijk Zelf, dat, in den kringloop der waerelden, bestreeft z'n mysterieuse doelen.
Elders is in dit geschrift de vraag gesteld, en niet beantwoord, of er vooruitgang is in de historie, of het Communisme zich realiseeren zal, dan of het is een ideaal en een limiet.
Thans bedenke men, dat het begrip ontwikkeling, zooals
reeds telkens is herinnerd, inhoudt : de wording van ongelijkslachtigheid uit gelijkslachtigheid, en dit door integratie
en differentiatie, door samenvoeging en geleding. Als uit
den nevel een sterrenstelsel wordt, als elektronen zich verbinden tot atomen, en atomen tot moleculen, en moleculen
tot ingewikkelde structuren, die straks organisch blij ken,
als zich cellen vormen, en cellenkolonies, en, door splitsing
van functien, die toch ook weer samenwerken, planten en
dieren, en als . uit het dier de mensch te voorschijn komt, die
een cel blijkt in een hooger organisme, dat dan de menschheid
is, dan is er, bij het onvolmaakt karakter der moderne maat-
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schappij, to denken aan een hechteren samenhang, en de
geschiedenis der waereld zoekt hem, en bereikt hem in het
Communisme, als de sociale krachten zullen werken in grootsche harmonie. En laat de evolutie ons een winste aan bewustheid zien, dan is alweer dit Communisme, waar het verlost
van materieele nooden, een verheffing der bewustheid, ook in
dien zin, dat het oekonomische, in onze statistiek, beheerscht
wordt door inzicht en door kennis. Hier is dan het bewijs
voor den vooruitgang, dat ontleend is aan een kosmische
beschouwing; het psychologische bewijs is het onverwoestbaar geloof aan het betere, dat men bij de beste en de sterkste
menschen van alle eeuwen vond ; men zou er aan kunnen
toevoegen het historisch argument : de primitieve culturen
van horde, van clan, van barbaarsche dorpsgemeenschap,
zij worden ontbonden, nu ontwikkelen zich de onhoudbaarheden van het kapitalisme, dat, inzonderheid in de moderne
waereld van Westelijk Europa, en ook in Amerika, en in
Australia, en straks alom, voert tot rijkdom bij onnoemelijk
gebrek, en de klassenstrijd wordt aldoor heviger, en sinds
de warenproductie in de Middeneeuwsche stad haar intocht
deed, en de manufactuur kwam, en de intensieve voortbrenging, die over stoom en elektriciteit beschikt, is de waereld gescheiden in bezittenden en proletariers, en het imperialisme, dat op den duur noodwendig wordt, het is de zelf moord van het kapitalistisch stelsel, want het voert mee den
waereldoorlog, die dan door de waereldrevolutie wordt
gevolgd. De krisis, de „Verelendung", de chronische ellende,
de verdwijning van het klein bedrijf, de groei van reuzentrusts, het besef bij intellectueelen dat deze werkelijkheid
demonisch is en alles voortreffelijker dan de brutale „orde",
zij zijn, met vele andere feiten, de oekonomische en psychische
factoren, die de revolutie scheppen. En zoomin als de clan,
en de dorpsgemeenschap, en de slavenstaat, en de feodale
waereld houdbaar bleek, zal dit het kapitalisme wezen, en
het zal ruimte laten aan het Communisme, en dit wil dan
zegg'en : den kans op hooger menschelijkheid.
Want moord, diefstal, ontucht, en wat niet al, zij hebben
hun sociale oorzaak, het „wens sana in corpore sano", het
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geldt niet van den eenling slechts, het geldt óók van de gemeenschap : eerst als het organisme werkelijk organisch is
voltooid, is er kans op de gezonde ziel, die geest mag heeten.
En dan krijgt gelijk Nietzsche met z'n verwachten van den
„Uebermensch". En hij krijgt ook gelijk, waar hij beseft
beef t, dat in een waereld, die in haar wezen tragisch is, het
hoogere beteekent niet een naief geluk, maar dat het is uit
kracht, dat het is het Dionusische, dat veel vermag to dragen.
Een nieuwe species verheft zich uit de aloude menschensoort,
en zij zal meer zijn dan wij, en de Divina Comoedia endt in
de verbeelding van het Oneindige, en dit verstaat de revolutionnaire artist, en het is z'n kunst, de toekomstkunst.
Maar als al het andere, dat meedoet in de evolutie — wij
hebben het reeds elders opgemerkt — sluit die kunst bij het
verleden aan, en in onze dagen zal zij niet enkel onrethorisch
zijn, maar zij zal ook verwantschap toonen met bepaalde
burgerlijke scholen. Allereerst met het Realisme, het Naturalisme, die immers, uit de bourgeoisie geboren, die bourgeoisie vijandig bleken: denk aan Zola, aan z'n socialistisch
„Travail", aan z'n antiklerikalen hartstocht, zichtbaar in
z'n „Write", z'n „Lourdes", z'n „Rome", en z'n „Paris",
denk aan, ouderen zelfs, als Flaubert en De Balzac hier
is een kritiek der gruwelijke werkelijkheid, en Zola verkeert
ze in een idealisme, dat den revolutionnair op eigen wij ze
bij al z'n arbeid voelt. Dan is er de Russische letterkunde met
haar geweldig mededoogen, en wij vinden het inzonderheid
bij Dostojewski, bij Tolstoi en bij Gorki. En voorts de
caricatuur, die heusch niet enkel haten, die tevens liefde is.
Wij denken aan Honore Daumier (18o8-1879), ,,den scherpwaarnemenden en onmeedoogenden teekenaar van de burgerlijke maatschappij, welker „faits et gestes" indrukwekkend, fataal, grootsch of belachelijk kunnen zijn, doch nooit
schoon", zooals Cornelis Veth het uitdrukt. Joseph Prudhomme, dien hij telkens uitbeeldt is de groote bourgeoisie,
Robert Macaire is de oplichter, dien men terugvindt als
schooier, als grand-seigneur, als advocaat, en Bertrand is
z'n helper, en zij vertegenwoordigen de machten, waardoor
de waereld sinds gebrandschat werd. En ook typeert Daumier
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„les bons bourgeois", hun „moeurs conjugales", en men
voelt er in het leelijke en het afzichtelijke van hun .bekrompen leventjes. Wij denken aan Steinlen (geb. 1859) als hij
beeldt „Les Misereuses" of de „Chansons rouges" van
Boukay verlucht, met die lugubere illustratie bij „la Chanson
de Misere", en die sarkastische bij het gedicht „Les Ventres" ,
Chantons le ventre des bourgeois
Plus gras que le ventre des rois,
Ventre-un, ventre-deux, ventre-trois
Chantons le ventre et son empire !
Wij denken aan Forain (geb. 1852) en z'n „Comedie parisienne", met z'n verdorven vrouwen, z'n „vieux satyres"
en z'n „satisfaits". Henri de Toulouze Lautrec (1864-1901)
onthult ons het onnatuurlijke, het dêcadente, bordeel en
nachtcafê, waar zich de bourgeoisie vermaakt ; en Fdlicien
Rots zal ons bij voorkeur laten zien, hoe diefstal en prostitutie de (burgerlijke) waereld overheerschen.
Ook Nietzsche heeft in dit verband voor ons beteekenis,
hier is de opperste stijging van de cultuur der bourgeoisie,
hier is de formuleering van dat wat is haar wezen : zij is
anti-christelijk, zij is meedoogenlocA, zij is bezeten door een
grenzenloozen machtswil, en zij kent geen moraal, want zij
is egoistisch, en moraal vooronderstelt gemeenschap, en
bleek gemeenschapszin. Nietzsche is eerlijk, Nietzsche is
nooit of nergens een poseur of een phraseur, al komt hij tot
de zedelijke vrijheid niet, hij drukt uit de ziel van een beschaving, die leeft van moord en diefstal. Maar juist omdat
hij consequent is, juist omdat hij „philosopheert met den
hamer" en de afgodsbeelden sloopen durft, juist daarom gaat
z'n denken den burgerlijken „geest" to boven ; hier is een
geval van zelfverkeering : wat tot het uiterste wordt doorgevoerd, dat wordt wat anders, en Nietzsche wordt ten slotte
de hater en de verguizer der burgerlijke waereld, en in z'n
„Zarathustra" met z'n geloof in den Uebermensch, in z'n
ascetiek, in z'n fierheid, in z'n anti-romantisme, zijn elementen, die de revolutionnair niet missen kan, en die ook hij op
eigen wijze vond.
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Ook sluit de communist, die dichtei is, aan bij vroegere
artisten, in wie de opstand leefde, of die vervuld waren met
eindeloos ontfermen. Victor Hugo is een van hen, hij is de
bourgeoisie in haren besten tijd, die nog te overwinnen had,
in wie nog idealisme leefde, en dus is hij ons verwant, en
hij is het in z'n „Miserables" en dikwijls in z'n poezie 1).
Ook George Sand is burgerlijk, maar in den nobelen zin des
woords. En groot is Shelley met z'n „Prometheus" en z'n
,) Queen Mab", z'n „Revolt of Islam" en z'n „Alastor". Hier
de wezenlijke, de allerpuurste kunst, hier een 1.6-voile, die
zelden is geevenaard, nog minder overtroffen is. Ook Elisabeth
Barret Browning treft soms den zuiveren toon : in haar
„Cry of the Children", in haar „Aurora Leigh", en Byron
kan, als revolutionnair, ons telkens weer ontroeren. In z'n
,,Kunst and Revolution" heeft de Wagner van 1848 zich een
monument &esticht, als hij het uitspreekt, dat de regeneratie
van de kunst enkel is te wachten uit een totale wijziging der
oekonomische verhoudingen, die nu nog in het teeken staan
van kapitalisme, dat is : van egoisme. Zoo is er meer in het
verleden, dat onze aandacht vraagt, noemen wij nog slechts
Vincent van Gogh met z'n ontferming, z'n zuiver mënschenhart.
Modern, immers kosmisch, is dan de poezie van Whitman,
hij overtreft EmileVerhaeren, die oog heeft voor de „Multiple
Splendeur", den veelvuldigen glans van waereld en van
arbeid, maar Whitman is ruimer, machtiger, en bij hem niet
de pretentien van aesthetisch formalisme. Socialist is dan
Morris met z'n „March of the Workers" :
„On we march then, we the workers, and the rumour that ye hear
Is the blinded sound of battle and deliv'rance drawing near ;
For the hope of every creature is the banner that we bear,
And the world is marching on".
Hark the rolling of the thunder !
Lo the sun ! and lo thereunder
Riseth wrath, and hope, and wonder,
And the host comes marching on.
1) „Pour les pauvres", „Rencontre".
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Z'n „News from Nowhere" is een heel wat kunstiger gegeven
dan Bellamy's „Looking Backward", al is dit interessant, en
Morris heeft zoo goed begrepen, dat slechts de algemeene
staking de nieuwe orde vestigt. Er zijn prachtige bladzijden
in dit „Tijdvak van rust" (zooals de ondertitel luidt) en de
auteur is ons wel meer nabij dan de „Utopia" van Thomas
Morns, al is die ook voortreffelijk, en hij gaat te boven
Hertzka' s „Freiland", en Campanella' s „Zonnestaat" en
Caber s „Icarie". Ook z'n „Dream of John Ball" verdient
bewondering. In elk geval zegt de kunst van Morris ons meer
dan die van Ruskin en Carlyle, ofschoon wij ons met deze
prozaisten een gevoelen in afkeer van het burgerlijk wezen.
Maar dit is ook bij Flaubert en de Balzac; het is karakteristiek voor de beste kunstenaars der bourgeoisie, dat zij hun
diep ontaarde moeder verloochend hebben en geschuwd.
Thackeray doet het en Dickens, elk op eigen wijze.
De Nederlandsche socialistische dichtkunst toont een merkwaardige veelzijdigheid. Zij is volkspoezie bij Adema van
Scheltema; van Collem spreekt den revolutionnairen haat uit
tegen al de onnatuur, de leugen en de huichelarij der burgerlijke
waereld; Gorter is de visionnair, die het dageraden van een betere
toekomst ziet en beeldt in „Pan", en wiens „Klein Heldendicht" wel populair moest worden, omdat het, in z'n grooten
eenvoud, de ziel der strijders teekent. Z'n bundel „Overgang
van Individualisme naar Socialisme" (uit den cyclus : School
der Poezie") is hier en daar geweldig ; de auteur van ,,Mei",
die, meer dan eenig Tachtiger in Holland, de eenzaamheid van
den artist besefte, en wiens „Sensitieve verzen" z(56 subjectivistisch zijn gevoeld, dat het contact met anderen ontbreekt,
hij heeft geworsteld om de gemeenschap met de waereld te
hervinden, en Spinoza's monisme bevredigt hem aanvankelijk,
maar het schenkt hem wel de binding met den kosmos, maar
nog niet met de menschheid, die Marx hem dan zal toonen.
0 te leven in dezen schoonsten tijd,
Nu men zich ieder oogenblik kan geven
Aan de menschheid, en ieder uur van 't leven
Zich zelf hebben en zich zelf raken kwijt.
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Dit is het wat de menschen te alien tijd
Hoopten en zochten, om zich weg te geven
Aan elkaar liefdevol, en toch daarneven
Zich te houden : de hoogste zaligheid.
En dit kan nu. Men kan in vollen trots
Oprijzen als eenzaam individu
En toch zich geven vol aan anderen.
Het socialisme groeit. Breed wordt zijn rots !
CI zoetste tijden die veranderen !
0 zoete tijden, die zijn nu. —

Klassiek is dan het Oeuvre van Henriette Roland Hoist van
der Schalk: de „Sonnetten en Verzen in Terzinen geschreven"
„zeggen", zoo als zij schrijft, „de Vreugd mijner Ontwakende
Ziel over gevonden verwantheden, en 't ontstaan in haar
eener Begeerte naar iets onwankelbaarder dan van menschen
komt", en zij vindt „de volkomenheid, die de mensch bereiken kan," en „de wijsheid, die de weg is tot volkomenheid",
en „het gelukzalig leven van den vrome". En alles lost zich
op in „de vergeestelijking der dingen, die mystiek genaamd
wordt", en „ons vrede geeft en vertroost". M. a.w. hier nog
het burgerlijk gevoel, dat eigene verlossing zoekt, maar de
dichteres is te zuiver om in dit egoistische haar ware rust te
vinden. En ook bij haar verkeert zich het individualisme tot
socialisme, en in haar werk, dat volgt, is wel de klank van
strijd en haat, maar ook de innerlijke strijd der vrouwelijke
natuur, die het nieuwe begeerlijk vindt, maar het ideaal
van vroeger, de droom van moederschap en zorgende lief de,
nog niet geheel vergeten kan. „De Nieuwe Geboort" is dan
ook nog niet zoo volkomen, of zij acht zich „De Vrouw in
het Woud", de zwervende, de zoekende, vooral omdat zij
door het Reformisme is teleurgesteld, en haar dorst naar
gemeenschap niet gelescht is door de bekrompenheid der
schare. Toch is zij ervan overtuigd, dat de tocht van het
Socialisme „Langs Opwaartsche Wegen" gaat, en „het Feest
der Gedachtenis" in een wonderbaar visioen van toekomst,
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dat to sterker licht, waar het in contrast gezien wordt met
vervlogen tijden, herdacht door het meisje, dat de stem van
het verleden zegt. „Verzonken Grenzen" toont een weerkeer
tot het oorspronkelijk voelen, maar met het doorworstelde
verrijkt, en dus volmaakt : de religieuse toon wordt krachtiger, en de lief de triompheert, en hier is een hoogtepunt in
de moderne letterkunde. Wat de kunst der toekomst worden
zal, het is, door deze dichteres, in beginsel ons getoond ; als
door Shelley, door Morris wordt ons door haar het ideaal
gebeeld, en dan is hier de artiste, die haar roeping heeft
beseft. Want die roeping is educatief : het is de denker, die
Natuur en Waereld kent, die het leven overwon in kracht
van goddelijk Zelf, en die nu uitbootst het wordende, die
nu verzinlijkt den triomf van het Oneindige, van Lief de en
van Recht, en dit is het Communisme, en dit de Revolutie.
In het algemeen zal men kunnen zeggen, dat de communistische kunst realistisch is, dat zij niets erger vreest dan
een onware Romantiek, dat zij zich afkeert van een gewilde
of onopzettelij ke vermooiing der waereld en der maatschappij,
dat zij zelfs niet terugschrikt voor een naturalisme, dat rekent
met de uitkomst, zoo goed als de methode, van wetenschappelijk onderzoek. Maar zij is niet minder idealistisch, omdat
zij de Idee beleeft in alle werkelijkheid, en omdat die Idee
ook is het Ideale, dat geldt en zich verwerkelijkt. En zij is
vervuld van gevoelens, die zij uitbeeldt in haar beschikbaar
materiaal. Haar architectuur zal straks een „Pantheon der
Menschheid" stichten, en het zal duren als het „Heilig Land"
reeds lang vervallen is; haar sculptuur zal niet verblijven bij
Rodin en bij Meunier, al zijn haar deze kunstenaars nader
dan Sinding of Canova; haar schilderkunst, zoo goed als haar
sculptuur, wordt decoratief, alles centraliseert zich in het
gebouw : private collection zijn burgerlijke grillen ; als in de
Oude Waereld wordt ook straks de kunst publiek, en het
woonhuis, het zal van simpele schoonheid zijn, maar de groote
artistieke schepping is het Pantheon, de tempel, de raadzaal
der Commune, en hier zijn de versierde wanden, en hier zijn
de beelden, die van kracht getuigen en van gratie, en de
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muziek is, als in Hellas, de sprake der gemeenschap, en de
poezie is het ook, en alles komt samen op het openbare feest.
Maar dan is de kunst opnieuw natuur geworden ; de harmonie
van den kosmos is door den mensch verstaan, en hij is zelf
die harmonie, en z'n houding getuigt er van, en z'n woord,
en z'n kleeding, en zooals het luidt, in den Bijbel, als beschreven wordt het langverwachte Jeruzalem, dat er geen tempel
was in deze stad, geen afzonderlij ken godsdienst, want alles
is religieus, alles is aanbidding en is verheerlij king, zoo is
er ook geen kunst meer van museum of concertzaal, nu door
de wijsheid en de diepere devotie de ziel herboren is, en gelouterd, en de schoonheid vloeit in klank en kleur, en gezien
wordt alom Gods algeweldig Licht.
Maar deze toekomst, zij is alleen te denken onder Communisme. De revolutie, die het materieele omkeert, zooals de
ploeg den akker, gaat aan dezen grooten tijd vooraf : de
kunst is secundair, uitkomst, en zij is het met de wijsheid
en de adoratie van de nieuwe maatschappij. Toch is nu de
kunst reeds middel : zooals wij vonden, dat er begrip noodig
is, en religieus vertrouwen, zal het tot inzicht komen en tot
offerwil en daad, zoo heeft de artist z'n roeping, en Wagner
wist het, en hij stichtte Bayreuth, dat intusschen is mislukt.
Want het werd voor enkelen, en het nadert niet het yolk.
De moderne revolutionnaire kunstenaar zoekt dit yolk,
geeft het hun diepste innerlijk, en, als het hem niet mogelijk
is, onmiddellijk begrip te vonden voor z'n verfijnde geestelijkheid, dan karr hij leeren zien en hooren wat is er tegen
dat men gedichten uitlegt ? lees „De Vrouw in het Woud",
lees „Pan" met werker of met werkster, hier is een aesthetische opvoeding, die de massa zal verheffen, waar zij haar
voert tot haar substantie, tot haar eigen, eeuwig Zelf.
In de kapitalistische waereld, waar gebrek regel is en
overvloed uitzondering, kan de kunst zich niet ontwikkelen,
omdat zij uit de luxe wordt geboren. Bureaukratie, diplomatie, militairisme, maar ook bankwezen en koophandel, die
alle even volstrekt onnuttig zij n, onttrekken aan de werkelijke productie een groote som van arbeidskracht, om dan
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nog to zwijgen van tal van renteniers, en van de werkloozen,
die ook niet produceeren, en dit wil dan zeggen : een gruwelijke armoe voor de maatschappij in Naar geheel, die dan
schrikwekkend zichtbaar wordt in den toch reeds alvernietigenden oorlog, en in den tijd, die op hem volgt. Indien nu
echter de bourgeoisie is afgezet, en het Communisme heerscht,
en de voortbrenging vermenigvoudigt zich, en als dan de verdeeling behoorlijk is geregeld, dan neemt toe de luxe, en Prof.
Herztka heeft al voor vele jaren uitgecijferd, dat indien ieder
productief werkte, men met een arbeidsdag van 21 uur
volstaan kan, en aan niets gebrek zou hebben, en zelfs nog
overdaad. Welnu, als het dus is geworden, ontwikkelt zich
de kunst, ook omdat men zich dan niet meer zal geneeren
voor mooie artistieke dingen. Een fijnvoelend man is op het
oogenblik er niet geheel gerust op, of hij dit mag hebben,
of hij dat mag genieten : er is een ontzagwekkend egoisme
in het savoereeren van schoonheid, als de waereld daarbuiten
in nood en zonde ligt. Maar de mensch van de toekomst, hij
weet dat niemand het noodigste ontbeert, en hij verheugt
zich in het schoone, en meer dan dranken en overvloed van
spijzen is hem de geslepen kelk en de bewerkte schotel,
omdat hij in hem vindt de lang ontbeerde heerlijkheid.

REVOLUTIONNAIRE PAEDAGOGIEK
Een geschiedenis der paedagogiek zou die der ethische
begrippen en idealen op den voet volgen, want wat een tijd
voortreffelijk vindt en wenschelijk uit zedelijk oogpunt, brengt
hij, in opvoeding en onderricht, den ouderen en j ongeren
kinderen bij. En de ethiek, zoo hebben wij gezien, houdt
onmiddellijk verband met de oekonomische structuur der
samenleving, met het meer of minder, dat zij bezit aan productieve kracht, met de klasse, die op een oogenblik regeert,
en die, hetgeen zij in haar wezen is, als zijn wil uitspreekt,
als het goede, het passende, het normatieve. De Republiek
van Plato is bij uitstek paedagogisch, en het werk is een
systeem van zedeleer, en het heeft als achtergrond het Communisme, dat met den stadstaat in Griekenland verdwijnt,
maar dat de philosooph, in dit opzicht reactionnair, niet
kan vergeten, en dat hij aanprijst en ontwikkelt als den eisch
van opperst recht. En de Middeneeuwsche opvoeding bedoelt
de zaligheid van den geloovige, die, waar de technische vermogens luttel zijn ontwikkeld, en men ten spel is aan hanger
en aan ziekte, geprojecteerd wordt in den hemel, en zij vooronderstelt, dat de geloovige lid is van de eene, Katholieke
Kerk, want er is buiten haar geen heil, en dus wordt men
o. a. afgericht in een logika, waardoor de kerkleer behendig
wordt verdedigd. De paedagogiek der Renaissance wil den
completen mensch, zooals men hem in het Florence van de
quatrocenti ziet, en zij vooronderstelt den rijkdom en het
ontzaglijk zelfbewustzijn van de waereld, die trotsch is
op haar kunnen, haar smaak, haar wetenschap. pe theorieen
van Rousseau zijn revolutionnair, omdat in hen aan het
woord komt een tot nog toe miskende en niet getelde klasse.
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De negentiende-eeuwsche opvoeding is natuurlijk burgerlijk,
d. w. z. berekend op het nut der heerschers, zij is materialistisch, waar zij voor alles zoekt de winsten, die het kapitalisme, en de staat, z'n knecht, uit de verstandelijke energie
van de toekomstige geslachten halen kan. En bij dit stelsel
hoort een zedelijke houding, die ook moet worden bijgebracht,
en men vestigt haar, als men heet te kweeken sociale deugden
en zuivere gevoelens, die dan intusschen niet veel mêer zijn
dan patriotisme, en onderworpenheid, en die de kerk, in
haar bijzondere scholen, zeer praktisch exploiteert.
Karakteristiek voor de opvoeding, die de bourgeoisie den
kinderen gunt, is allereerst het minimale, waarmee zij
afscheept de volksjeugd — trots alien leerplicht is de uitkomst
van het onderricht gebrekkig. En bet is het, omdat het
ophoudt, wanneer het moet beginnen, en dit vindt z'n oorzaak in de oekonomische ellende, waarbij het jongetje,
het meisje al vroeg verdienen moet. En die zelfde ellende
verhindert ook den invloed die, korten tijd, de school nog
hebben kan : het thuis in krot of 'plaggenhut is centrum van
misere, en wie kan hier verwachten dat het verstand wordt
ontwikkeld en het gemoed veredeld ? De onderwijzer is
machteloos, indien hij is een geestelijk mensch : honger,
vervuiling, aanleg tot criminaliteit, die, hereditair, door
milieu en verwildering ontzaglijk wordt bevorderd, zijn de
demonen, die hem het kind betwisten, en dan, hoe dikwijls
is de „meester" nog niet een geestelijk mensch Voortgekomen uit een socialen kring, waarin het peil der eruditie
laag staat, is z'n vorming oppervlakkig, en hij is behept
met qualiteiten, die ongunstig werken op z'n persoonlijke
ontwikkeling, en dus op de vervulling van z'n taak: gebrek
aan kennis in den allerruimsten zin, aan kennis van samenhang, van harmonie in waereld en in leven, en dus ook aan
religie, gebrek aan aesthetischen adeldom, en dan tekort
aan zelfbeheersching, aan psychologisch begrip, dat de kinderziel verstaan en Tichten kan, terwiji hij, door z'n oekonomische positie, veelvuldig is gebonden, en hij is bang om zich
zelf te zijn, en hij is de oogendienaar des gezags, en hij moet
zorgen voor z'n eigene promotie.
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Zooals elders, is ook hier de geestelijke vernieuwing uitteraard onmogelijk, tenzij dan uit een anderswording der
gemeenschap : het kapitalisme moet door het Communisme
worden afgelost. Maar ook hier is wederkeerigheid van
werking : slechts een geestelijke hergeboorte, een wil, die
stamt uit inzicht, stuurt in nieuwe banen den gang der
maatschappij, omdat alleen dit inzicht de werkelijkheid in
hare onbewuste doelen vat. En het is de roeping van den
revolutionnair, ook in gezin en in school, z'n overtuiging
met kracht te propageeren. Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst, en dus moet wel begrepen worden, wat er met die
jeugd moet worden aangevangen, hoe zij moet worden onderricht en opgevoed.
Kennis, d. i. inzicht in natuur en maatschappij, is allereerst
den leeraar noodig. En dan tact om dit inzicht mee te doelen,
om niet door het veelvuldige, dat hij te berde brengt, de
gedachte d. i. den samenhang, de wet, de orde der dingen
te verdoezelen ; voorts lielde tot de stof, die hij behandelt,
en liefde voor z'n leerling en z'n geestelijk belang. Lief de
nu is zelf gegrond in inzicht, het is een waar woord, dat wie
begrijpt, vergeeft, en het is nog juister als men zegt, dat, wie
begrijpt, volkomen zal beminnen. Ook rechtvaardigheid is
den docent geboden : indien een klasse voelt, dat de man,
die voor haar staat, onomkoopbaar is, dat op hem kan gerekend worden, wordt zij er zich bewust van, dat hier is de
werkelijke geest, en zij ondervindt dat kracht meer dan woorden is, en de kracht is de moreele invloed van de rechtvaardige persoonlijkheid. In de sfeer, die zij schept, is Been behoefte aan belooning en aan straf, tenzij men deze termen
opvat in hoogeren, dieperen zin: loon is den pupil de lof van
den docent, z'n vreugde, straf is z'n teleurstelling, z'n droefenis, z'n afkeuring, en de discipel reageert er op, omdat hij
met z'n mentor door liefde is verbonden. Want intuitief
beseft hij, dat deze mensch het beste met hem voor heeft,
dat hij in hem wakker maakt z'n beter, nobeler ik; inderdaad
is dit dan ook de zin van opvoeding en onderwijs in iederen
vorm, dat zij den geest beoogen, de bevrij ding van het in
iedereen aanwezig hoogere zelf. Daarom zal er in de school

193

REVOLUTIONNAIRE PAEDAGOGIEK

van zulk een onderwijzer, vriiheid heerschen : geen africhting,
geen tirannie, geen gezag, dat dom is en bruut, maar zooveel
doenlijk vrijheid, al is zij nimmer ongebonden, want er is
geen sterker band dan die der innerlijke wet, en die wet kan
dus worden uitgesproken: zees u zelf, maar uw waarachtig
zelf, het is sociaal, het verruimt zich tot het ik van de gemeenschap. M. a. w. bedenk voortdurend, dat gij in de
school met anderen leeft, en dat ook zij rechten hebben, en
dat gij u bezondigt, wanneer gij ze niet telt. En uitmuntend
is het, als in die gemeenschap de geslachten samen gaan ;
afzonderlijke scholen voor jongens en voor meisjes zijn
onzedelijk in beginsel, zij toch werken in de hand het gevoel,
dat de sexe iets zeer gewichtigs is, zij toch geven aan die
sexe een mysterieusen glimp, en gewekt wordt de nieuwsgierigheid en het romantisme, dat uitloopt op geheime
ontucht. Coeducatie maakt de andere sexe tot iets zeer gewoons, en zij bevordert ook de ingetogenheid, den eerbied
bij den jongen, en het meisje, dat uitteraard wat meer bekrompen is, en overdreven aan den schijn der „zede" hecht,
zij wordt verruimd door het gedurfde, het besliste, de zucht
naar avontuur bij den normalen jongen man. En hierin ligt
alvast een middel, een natuurlijk middel, tot ontwikkeling
en sterking van den revolutionnairen zin ; immers, karakteristiek voor dezen is de intensieve wil om het ideale, trots
alles, in het leven te verwerkelijken, om zich te wagen in
dienst van hoogere motieven om alles te taxeeren aan den
absoluten eisch des geestes. Of dit dan niet fataal onpraktisch
is ? Men bedenke wet, dat met dit praktische voortdurend
wordt gerekend door den leeraar; de discipel komt in een
maatschappij te recht, waarin hij werken, eten moet, en
het is alweer de tact van den opvoeder, die hem behoedt
voor excessen, zoodat hij geen krankzinnigen, geen utopisten
vormt. Dus ook zal z'n leerstof in voldoende mate utilistisch
zijn, er moet worden bijgebracht een zeker quantum kennis,
maar, waar hij zorgt voor die kennis, maakt hij ze tevens
dienstbaar aan het hoogere, het allerhoogste, en dat is de
geestelijke opbouw van den hem vertrouwden jongen mensch.
Wanneer in onze dagen de j eugd der burgerklasse op eigen
Revolutionnaire Cultuur
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initiatief lichaamsactie en lichaamsoefening zoekt, wanneer
hieruit verklaard moet worden de padvinderij, en de populariseering van het Engelsch balspel, en wat niet al, dan
herinnert dit aan een tekort in de opvoeding, dat blijkbaar
niet wordt goedgemaakt door de gymnastiek als leervak
die gymnastiek is dan ten slotte ook weer schoolsch, en zij
heeft in het minst niets uit te staan met een natuurlijke
beweging, en Goethe wist het wel, toen hij ze, in z'n „paedagogische provincie", verving door den akkerbouw, en ook
het ambacht zou geschikt schijnen, om den leerling niet
slechts geestelijk, maar tevens physisch, en dus volledig te
ontwikkelen. Temeer, omdat in een communistische gemeenschap, alien op hun beurt te dienen hebben in landbouw of
in industrie, en dan zou de school alvast beginnen hen klaar
te maken tot dit ieder wachtend werk. Aan den onderwijzer,
die verstandelijk en zedelijk z'n klasse opvoedt, zou dan
worden toegevoegd een deskundige, die smeden leert of timmeren, en voor alles ploegen en zaaien, en het gezaaide onderhouden, en het vervolgens oogsten. Natuurlijk was, bij, of
naar aanleiding van, die meer praktische verrichtingen, er
gelegenheid tot onderwijzen : meteorologie, plant- en dierkunde, zij komen bij den land- of boschbouw aan de orde,
en bij het handwerk, het ambacht wordt ongezocht herinnerd
aan wat men elders reeds geleerd heeft van mechanika of
physika.
Want zooals ziel en lichaam een zijn, zoo is ten slotte een
de menschelijke arbeid, en de splitsing tusschen hoo/d en hand
is burgerlijk, al moet erkend worden dat theorie iets anders
is dan praxis, studie iets anders dan timmeren of metselen :
de theoreticus zonder meer is de professor van de bourgeoisie,
die de hoof den in de war brengt, omdat hij niet georienteerd
is in de waereld, en toch van haar spreekt, en invloed op haar
oefent, de theoreticus is de onhandige, de utopist, en de
praktische man, dat is de boer, die thuis is in z'n vak, maar
hij is in al het andere dom, en hij raakt zelfs in z'n yak ten
achter, omdat hij niet wil leeren. In een gemeenschap,
waarin de arbeid communistisch is, zijn de verhoudingen
voor iedereen gelijk, en er is Been man of vrouw, of hij is
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opgevoed, en hij heeft begrip van sterren en van bloemen,
en van dieren, van volkeren en culturen, maar er is ook niemand of hij kan een muur metselen of ook een broeibak timmeren, hij kan een tuin verzorgen, en omgaan met den ploeg,
en rijden op een paard.
Wat nu betreft het leerprograin,ma, het vooronderstelt,
dat het onderricht een aanvang neemt, als de discipel zeven
jaar oud is, en dat het duurt tot het twintigste : er is een
school, er is niet een afzonderlijk instituut voor armen en
een ander afzonderlijk voor rijken, ook is er niet de onderscheiding van lager, en middelbaar en hooger onderwijs.
Wel zijn er instellingen, waar men zich voor de diepere bestudeering van een of ander y ak bekwaamt, maar allereerst is
er een cursus, die een periode van dertien jaren vult, en zij
splitst zich in drieèn, naarmate er de leerstof wisselt.
Van 7-12 : de eerste grondbeginselen, te weten : lezen,
schrijven, eenvoudig rekenen, eenige kennis der natuur,
eenige kennis van eigen moedertaal, teekenen, zang.
Van 12-15 : een of meerdere vreemde talen, natuurwetenschap met geographie, muziek, wellicht : mathesis (en boekhouden).
Van 18 20 : elementen der wijsbegeerte, geschiedenis der
beschaving, oekonomie.
Bij dit alles zal zooveel mogelijk te rade gegaan worden
met den aanleg der pupillen, men zal niet eischen, dat een
druif appelen voortbrengt, of dat een kind met historische
belangstelling zich bovenal met muziek of physika onledig
houdt. Deze individualiseering treedt vooral op als, in de
tweede periode, de leerling de kennis heeft verworven, die
niemand mag ontberen; zij zal voorkomen, dat hij niet
wordt overladen met tal van vakken, dat hij niet Fransch
en Duitsch en Engelsch leert, als z'n geest er niet naar is :
beter een taal goed dan alle slecht, en het Esperanto is van
praktisch nut, vooral dengenen, die tegen de grammatika
ternauwernood zijn opgewassen. En ook met de vakken, die
natuurwetenschappelijk zijn, zal dus gehandeld worden; wie
sneer geschikt is voor physika en . minder voor botanie,
houde zich bij voorkeur aan de eerste, en de muziek wordt
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niet opgedrongen en de mathesis evenmin. In het algemeen
is de bedoeling van het onderwijs in dezen tweeden onderleergang, dat men voor den derden wordt toebereid, den pupil
wordt getoond, in breede trekken, de kosmos, z'n samenhang, z'n evolutie ; in de derde is de scholing in de wijsbegeerte niet anders dan, een wekken van begrip aangaande
de ideeen, die wij reeds vroeger noemden : waereldeenheid,
ontwikkeling, dialektiek, den geestelij ken achtergrond van
natuur en van geschiedenis. De geschiedenis is dan bij uitstek
cultuurhistorie : de politieke feiten van groote beteekenis
zijn niet anders dan punten, waaraan zich het geheugen
vastknoopt om het geheel te vatten, en het oekonomische
wordt aangewezen als het beheerschende moment ; dus kan
men, om maar jets te noemen, het Oosten laten zien als de
religie, Hellas als de kunst, Rome als het recht, en men komt
tot de Middeneeuwen, en men leert bewonderen de Christelijke beschaving, en men dringt verder tot de Renaissance,
tot de herleving van de wetenschappen, en men schrijdt voort,
met het kapitalisme, tot de 1 9de eeuw, die den waereldoorlog
als ontzaglijk naspel toont. En bij dit alles wordt ontwikkeld
het aesthetische, niet een overvloed van stof, niet een veelheid van namen is hier allereerst begeerlijk, maar men kan
den leerling doen genieten van een beeld, een schilderij, en
hem jets doen hooren uit Dante of uit Shakespeare, desnoods
dan uit voortreffelijke vertalingen. Dit aesthetische, het is
ook al niet verzuimd in de perioden, die voorafgaan ; het
onderwijs in natuurkennis biedt gelegenheid te over om de
bewondering te wekken en in den geest te louteren; de kosmos
zij den leerling dus „Het Weidsch Ornaat", dat hij vereert
en mint. De oekonomie, die boven als leervak is genoemd,
fundeert het Communisme, waar zij immers inzicht geeft in
den samenhang der maatschappij, en haar doet verstaan als
een organisme, waarin de afzonderlijke arbeiders als zoovele
cellen meedoen.
Natuurlijk is, bij dit systeem van onderwijs, het examen
uitgesloten, al is er niets tegen, dat, aan het slot van den
geheelen cursus, de leerling een proetstuk geeft, waarin hij
toont, dat hij geleerd heeft te denken en te zeggen en te
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schrijven, want ook dit komt in aanmerking, en ook hierop
is het onderwijs gericht : de jonge man, het jonge meisje,
vermogen zich te uiten, wat een teeken is van hoogere ontwikkeling. Maar het examen, in z'n vulgairen vorm, is hoogst
onredelijk, de „cum laude" bevorderden zijn nog volstrekt
niet werkelijk geschoolden, en wat hen vooruitbracht is
minder het ware intellect, dan een taxi geheugen, en een
onverdroten vlijt.
Indien het hier ontwikkelde programmatisch schijnt, herinnere men zich wat in „Veritê" Zola zegt: „Voorts trachtte
Marc zich zooveel doenlijk aan het programme te houden,
maar soms liet hij het los, daar het te overladen bleek. Zijn
reeds langdurige ondervinding had hem geleerd, dat weten
niets was, als men niet had begrepen, en men zich de opgedane kunstigheden niet kon ten nutte maken. Ook zonder
het boek uit te sluiten, dat de grondslag bleef, de geschreven
letter, gaf hij de grootst mogelijke uitbreiding aan de mondelinge toelichting, en het beleefde levend onderricht . . . Wat
betreft de spraakleer, de rekenkunde, de geschiedenis en de
geographie, scheen hij persoonlijke ontdekkingen te doen,
hij zocht met z'n leerlingen de waarheid, alsof hij ze nooit
had gehad, en eindigde zich er over te verbazen, dat hij ze
met hun huip gevonden had ; en dit maakte iedere les geanimeerd, de leerlingen hadden er even groote belangstelling
voor als voor het amusantste spel, terwijl zij hem aanbaden,
als was hij in zijn soort een goede kameraad. Men verkrijgt
van de kinderen alles wat men wil door de warmte van de
sympathie. Als men van hen houdt, zal men erin slagen door
hen begrepen en verstaan te worden. Ook trachtte hij voor
hen te doen leven wat hi] hun vertelde, hij lei hen op het land
den veldarbeid uit, hi] bracht hen bij den molenaar, den
slotenmaker, den metselaar, om hen de eerste notie bij te
brengen van het handwerk" enz. Zola zegt dan verder dat
z'n modelonderwijzer ook scheidsrechter was, en zijn leerlingen uitnoodigde hem hun kleine geschillen mee te deelen,
terwijl hij dan zoo rechtvaardig mogelijk was, „want hij had
niet alleen een volmaakt geloof in de weldadige macht der
waarheid op de jonge hersenen, hij was ook overtuigd van
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de noodzakelijkheid der rechtvaardigheid om hen tevreden
te stellen en hen te doen rijpen." Door de waarheid, door de
rechtvaardigheid tot de liefde als Joel. Een kind, dat men
nooit beliegt en altijd rechtvaardig behandelt, wordt een
handelbaar, redelijk, intelligent en gezond m.ensch." Men
zou hieraan kunnen toevoegen, dat de paedagoog, bij rijzende geschillen, niet alleen moet beslissen, dat hij mee het
oordeel moet inroepen van de andere discipelen, dat hij een
jurie moet vormen, ook al, omdat in een toekomstige gemeenschap, de jurie herhaaldelijk gehoord zal worden, waar de
advocaat verdwenen is. Verder is het een uitmuntende
gedachte van den auteur, dien wij citeeren, dat men in het
bijzonder letten moet op de boeken, die men bij z'n onderwijs
gebruikt, „wetend, hoe zeer de beste, zelfs die, welke met de
uitmuntendste hedoelingen geschreven zijn, nog vol zijn van
de leugen der eeuwen, van de groote onbillijkheden, die
gewijd zijn door de geschiedenis. Hij vreesde de gevaarlijke
legenden, de dwalingen, die geloofsartikelen geworden waren,
de afschuwelijke lessen, die men had gegeven in naam van
een leugenachtigen godsdienst en een valsch patriotisme."
Kortom, de docent moet in ieder opzicht kritisch zijn,
zelfstandig, en het programma zij hem niet een dwang, maar
een regel, waaraan hij zich zal houden ja, maar waaraan
hij ook weer los is, want het voornaamste is de vrije
mensch, de geest.
Is men van oordeel, dat van den onderwijzer veel gevergd
wordt bij de hier door ons ontwikkelde methode, men heeft
gelijk, maar in een waereld, beter dan de onze, is het niet,
onmogelijk, dat de opvoeder voldoet aan zulke eischen. Men
zal zich °Mar zijn bewust geworden, dat de paedagogiek
belangrijker is dan welke tak van wetenschap dan ook,
en terwiji men den dokter, tegenwoordig, veel laat leeren,
zal men dan het hoogste vragen van den man, wiens roeping
niet minder, maar eerder meer beteekent, want het bederven
van een lichaam is bedenkelijk, maar de verminking van de
ziel is het Poch ongetwijfeld ook. En zooals er, in een communistische samenleving, vakscholen zijn, die men, als het algemeene onderwijs is afgeloopen, en de burgerdienst (waarover
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straks) verricht is, voor de vorming in een speciale wetenschap bezoekt, zoo is er een instituut voor paedagogen, waar
de mensch in z'n volheid, intellectueel, aesthetisch en ethisch
wordt ontwikkeld.
De studie der oude talen zal ook, bij die voortgezette
opleiding, minder geschat worden dan het geval is in het
hooger onderwijs van nu, dat aan de slechte nawerking van
de Renaissance laboreert. Dat er philologen zijn, die er zich
mee bemoeien, is voortreffelijk, er zijn ook bestudeerders van
het Arabisch, van het Sanskrit, het Gothisch, maar niemand
denkt er aan die vakken op te nemen in het algemeen program, en zoo is het ook met Grieksch en met Latijn, zij
hebben hun nut gehad, zij zijn verouderd voor een cultuurperiode, die de geschiedenis hoogstelt, maar die allereerst
uit eigen middelen geschiedenis wil scheppen.
Een taal kan gezocht worden ter wille van de oefening,
die zij het denken Beef t, maar zij kan ook begeerlijk zijn om
haar zelfs wil, hetzij omdat men zich in haar wenscht uit
te drukken, hetzij omdat men prijs stelt op een direct contact
met haar letterkunde, en, in het algemeen, met haar cultuur.
Bij Latijn en Grieksch is nu alvast geen quaestie, dat iemand
er aan denkt om ze te spreken, tenzij misschien een classicus,
dien men met verbazing aanstaart, ook al omdat hij toch wel
iets doelmatigers had kunnen omgaan met z'n gaven. Het
blijkt voorts niet, dat de intellectualiteit van den jurist,
den theoloog, meer is ontwikkeld dan die van technicus
of dokter ; in den dieperen zin des woords is zij bij den een
al even schaarsch als bij den ander, en het maakt methodisch
bitter weinig onderscheid, of men zich, tot oefening van z'n
verstand, moet bezig houden met een puzzle van mathesis
of mechanika, dan wel met een verwrongen volzin bij Tacitus
of bij Thukydides. Wat dus overblijft, als opvoedend element
in de humaniora, is de cultuur der Ouden, en dan zien wij
alweer niet, dat zij, door het onderwijs, wezenlij ken invloed
heeft; grove menschen zijn hier en ginds, en het eens genoten
pensum uit Homerus maakt den rechter straks niet fijner
dan den ingenieur of apotheker. Trots z'n humanisme was
de Renaissancemensch barbaar, en de Romein was het niet

200

REVOLUTIONNAIRE PAEDAGOGIEK

minder : denk aan z'n recht, dat den bezitter heilig spreekt,
denk aan z'n militairisme, z'n latifundienwezen, waardoor
de massa wordt uitgeplukt, let ook op z'n armoe aan religie,
wijsheid, kunst. De Grieken zijn anders, zuiverder, maar men
komt hen niet of nauwelijks nader door themata of spraakleer,
en men vraagt zich af, of het nu heusch der moeite waard is
den discipel jaren te doen blokken, om dit te bereiken, dat
hij, met inspanning, wat proza en wat simpele poezie kan
lezen, terwijl, door de methode, de liefde voor de Ouden is
vermoord. Want die methode is gepeuter, en ook de beste
docent is gedwongen te rekenen met het examen, d. w. z.
den pupil moet worden bijgebracht een kennis van constructie
en van woorden, waardoor hij vlot vertalen kan, en, is aan
het einde van den ganschen cursus, het gewenschte doel
bereikt, dan is het diploma er, maar weg is de belangstelling,
en men weet iets van ephoren, en van ostracisme, en van
wat niet al, maar men kan niet beweren, dat men van den
hoogeren geest der Grieken is doordrongen. Vroeger was dit
anders, maar zij die waren opgevoed door Limburg Brouwer
enz. zij waren dan ook aan hun eigen waereld vreemd ; een
ernstige scholing in de klassieke talen vraagt zooveel van
den mensch, dat hij niet toekomt aan de studie van natuur
en andere wetenschappen, en zij zijn veel gewichtiger dan
kennis van Homerus en van Herodotos, zij toch scheppen
een kritischen zin, die afhoudt van allerhande phrase, die
het klerikalisme breken kan, en het militairisme, en het
patriottisme, omdat zij, in verband met de wijsbegeerte,
straks de richting aantoont, waarin de kosmos zich beweegt.
Wil dit nu zeggen, dat men den leerling den Griekschen geest
onthouden moet ? Allerminst, maar hij is gemakkelijker te
naderen door aanschouwelijk onderwijs, dat de plastiek, de
architectuur begrijpen en bewonderen leert, en voorts door
vertalingen van dichters en van denkers. Vergeet niet, dat
de Bijbel millioenen heeft gevormd, die niet den grondtekst
kenden, en dat men niet de beste Christen is, als men thuis
is in de tekstkritiek van Tisschendorf en Nestle, dat de geest
wat anders is dan de letter, het uiterlijk, dat de onontwikkelde
Franciscus van Assisi, dat de niet-philoloog Tolstoi meer
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begrepen van de Evangelische moraal dan een modern professor, omdat bij hen de intuitie het groot mysterie Tied. En
door de cultuurgeschiedenis, die in de school der toekomst
den langen leergang atsluit, zal door een breed ontwikkeld
man de schoonheid en de gratie, de veelzijdigheid van Hellas
den leerling worden aangetoond, en hij zal hen doen gevoelen
de vreugde bij Homeros, en den lach van Aristophanes, en
Pindaros' religie, en de tragedie zal hij hem doen zien met
haar ontroerend pessimisme.
De communist, de revolutionnair waardeert dit alles, hij
zal bewonderen en doen bewonderen de Grieksche wijsheid,
de groote Grieksche kunst, maar hij heeft niet een malle
adoratie voor Hellenen en Romeinen, zooals men vindt bij
rectores en bij professores, die, met Horatius, verrukt zijn van
een lekker leventje, de revolutionnair overschat niet de
ten slotte nog onrijpe wetenschap der Ouden, half philosophisch, half theosophisch-astrologisch, noch de culturen,
die gegrond zijn op de knechting van de massa's, op het
slavenwezen, waarvan de heerscher voordeel trekt, en hij
weet al te goed, dat de waereld minder mooi is dan zij gebeeld wordt in de kunst van Phidias en van Praxiteles, en
hij is in het algemeen vertrouwd met de gedachte, dat men
niet heeft weer te keeren tot een schitterend verleden, maar
dat men heeft te bouwen, voor de toekomst, een andere,
schoonere waereld.
Als de schooltijd voorbij is, dan wordt de jeugd natuurlijk
niet bezwaard door ondoelmatig huiswerk ; de moderne
neurasthenie heeft ongetwijfeld voor een deel haar oorzaak
in een overlading, die zich aan het arme zenuwleven wreekt.
Als men vreest, dat kinderen in hun vrije uren lanterfanten,
dan is dit daarom dwaas, omdat niets-doen goed kan zijn voor
het physiek gestel, en dan : dit niets-doen is alweer niet
absoluut, de jeugd vindt wel wat aan bezigheid en ontspanning, het amusement behoeft nog niet te wezen „amoesia" in den oorspronkelij ken zin, d. i. grofheid ; indien de
opvoeding werkelijk dien naam verdient, indien zij mensch
maakt, indien zij wekt de belangstelling voor allerhande
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dingen. De natuur is er, er zijn bloemen en vogels, er zijn
sterren en steenen, en er zijn boeken, en prenten, waarmee
men zich onledig houdt in rustig oogenblik.
Is de cursus voor den twintigjarige voltooid, dan worth
hij opgeleid in het vak, dat bij z'n aanleg past, al zal natuurlijk de gemeenschap rekening te houden hebben met de
behoefte aan bepaalden arbeid, die zal blij ken uit statistische
gegevens. En als die vakschool is doorloopen, treedt men in
de armee der werkers, hetzij met hand of hoofd. Intusschen
is er ook een tijd van algemeenen dienstplicht voor mannen
en voor vrouwen ; er is allerlei te doen, dat min begeerlijk
is ;. al zal reiniging van huis en straat door de techniek ook
vereenvoudigd worden, er blijft arbeid, dien men niet graag
vervult ; welnu, elk praesteert z'n diensten in dit opzicht
gedurende een kortere of langere periode, en men doet het
licht nog liever dan dat men toeft in de loopgraven, of volkeren uitmoordt ter wille van bankiers en andere marodeurs.
Zoomin als in de toekomst de religie iets afzonderlijks zal
zijn, zoo goed als zij zal wezen het al vervullende, het al
doordringende, zoomin als zij „onderwezen" worden in een
aparten leergang, zoo goed zal zij doortrekken de heele paedagogische methode. Want zij is het hart van den docent, die,
wijsgeerig gevormd, in al het relatieve het Absolute heeft
ontdekt, die het Goddelijke beleefde in Natuur en in Historie,
en die voelt de bewondering, maar die ook gepeild heeft de
waereldsche tragiek, en die verstond, dat de verlossing slechts
is te vinden in den geest. Zooals ik heb aangetoond in „Tot
het Eeuwig Zell", moet de overtuiging der leerling worden
bijgebracht, dat hij deel heeft aan een Universum, waarin
alles is verbonden tot schoone harmonie, en z'n blik wordt
kosmisch, en hij voelt z'n zeer geringe waarde, als hij let op
het omvattend Eene, maar ook z'n macht, wanneer hij zich
bewust wordt van z'n eigen geestelijk kunnen. En het kristal,
zoo goed als het zonnestelsel, maar evenzeer de bouw der
organismen, is hem, op eigen wijze, in aanleg hetzelfde
geestelijke, en hij verstaat het denkbeeld, dat het wezen der
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dingen orde is en vrijheid, en dat het woont in de natuur
als de ziel in het lichaam, als de bepalende, de ideeele macht.
Bij het onderricht in de cultuurgeschiedenis wordt dan
aanschouwelijk hoe de religieuse geest zich, als alles, heeft
ontwikkeld, en niet meer dan het verdient, wordt het Oude
Testament geeerd, en besproken wordt het oorspronkelijk
Christendom, dit alles ons te doen beseffen, dat de evolutie
uitmondt in een redelijke religie.
Dit ideaal van een opvoeding, die werkelijk den mensch
en de gemeenschap dient, kan niet bereikt worden in een
waereld als de onze met haar kapitalisme en haar geestelijke
duisternis. Maar men kan het min of meer verwerkelijken, als
men slechts durft gaan op nieuwe wegen. Natuurlijk kan een
kerkeliike school ons nooit en nimmer baten, haar bedoeling
is reactionnair, haar methodiek is averrechtsch. Maar ook
de school, die door den staat geheel bezoldigd wordt, helpt
ons evenmin ; zij is afhankelijk van inspecteur en opziener,
die uit burgerlijke gevoelens 'even. En zij is zelve burgerlijk, zij let niet op den mensch, die groeien moet, noch op de
maatscha,ppij, zij richt of tot een minimum van kennis en
ontwikkeling, dat de bourgeoisie noodig heeft, zal de proletarier haar dienen in magazijn of in fabriek. Daarom is een
vrije school begeerlijk, die zich nu dan echter nog niet volledig kan ontplooien, omdat, zooals wij reeds herinnerden,
zij zal moeten rekenen met de sublieme eischen der tegenwoordige „gemeenschap". Het wil ons voorkomen, dat, wat
gevraagd wordt in het program der Communistische Onderwij zers-vereeniging zeer voortreffelijk is : kosteloos onderricht,
kostelooze leermiddelen, kostelooze verpleging, van alle
schoolgaanden, schoolvoeding en kleeding inbegrepen, oprichting en inrichting van schoolgebouwen volgens de eischen
van paedagogiek, schoolhygiene en kunst, oprichting van
volksbibliotheken, leeszalen en instituten voor volksontwikkeling enz. aan welk program dan wordt toegevoegd
de wenschelijkheid van raden, die de school regeeren, alles
uitmuntend, maar de bourgeoisie is niet te vinden voor zulke
grondige hervormingen, zij heeft haar geld noodig voor
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burgerwacht en militair. Ook bier moet de intellectueel het
nieuwe scheppen met den proletarier ; al is er niets tegen,
dat men _ook z'n invloed ten gunste van de volksschool aanwendt ; beginnen wij alvast in eigen trant ; inrichtingen als
de Humanitaire te Laren, als de Engendaalschool te Soest,
moeten alom verrijzen, de kosten moeten uit den kring der
ouders worden goedgemaakt, de kinderen der armen zijn
van betaling vrij, en wij rekenen op meer gefortuneerden, die
met hun gelden steunen. Precies als in Christelijke kringen,
waar men, tot voor kort, zich zelven hielp, en men deed het
ten bate van z'n overtuiging ; zouden wij niet het eendere
kunnen, waar het betreft het opperste cultuurbelang ? Aan
de idee der Communistische Onderwijzersvereeniging ontleenen wij dan de gedachte, dat de school door raden wordt
beheerd : ouders en docenten, zij hebben met elkander
zeggingskracht, en de geestverwante kapitalist, die geldelijk
steunt, heeft natuurlijk ook een stem in het kapittel. Een
hoold is er niet, al is er een der onderwijzers of onderwijzeressen, die de zaak administratief beheert, en die aan jongere
leerkrachten, indien zij dit verlangen, leiding schenkt : overigens zal op vergaderingen, waar de docenten samenkomen
en met elkander overleggen, de richting worden aangewezen,
die het leerplan in groote lijnen volgen moet. De docenten
gaan dan zooveel doenlijk in de volgende klasse met hun
pupillen mee, en aan hen wordt gegund de opperste zelfstandigheid, al is er ruimte voor kritiek en correctuur, die
kunnen worden uitgesproken op de vergadering der raden.
In dit verband zij herinnerd aan de beteekenis der Amersfoortsche stichting. Datgene, waarin het universitaire anderwijs te kort schiet, vult zij aan, zij maakt dieper de waereldbeschouwing en het levensondervinden van hen, die er vereenigd zijn. Want niet enkel de hoorder, ook de leeraar wordt
er rijker. Hij erlangt de kunst te zeggen wat hij weet en wit, en
ook, hij ontdekt wat under menschen leeft, die zich de moeite
gunnen, misschien wel bij herhaling, naar Amersfoort te komen,
en dit is ook belangrijk, omdat het hem in de psychologische gesteldheid van ernstige zoekenden uit de intellectueele
kringen zijner tijdgenooten orienteert. Nu is het echter wen-
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schelijk, dat de stichting ook het breedere publiek bereikt;
er zijn proletariers, die niet enkel met de krachtige begeerte
tot denken en tot kennis zijn vervuld, maar het is ook een
allereerste eisch, dat de arbeider, wiens roeping voor de
toekomst zoo gewichtig is, geestlijk wordt verhelderd en
verruimd, en het is een praktische vraag of men hen, in al
maar grootere drommen naar Amersfoort zal brengen, dan
wel, of de school, ook elders in den lande, cursussen zal arrangeeren, die, speciaal voor mingegoeden, in denzelfden stij1
als men ze houdt bij Oud-Leusden, bedoeld zijn en gedacht.
In elk geval, wat men als „hooger onderwijs buiten de
universiteit" bestempelt, komt niet in aanmerking om het
door ons gewenschte te bereiken. Doorgaans betreft het een
voor den arbeider en z'n worsteling onnut detail, en Amersfoort alleen vermag de scholing bij te brengen, die, ook in
proletarierskringen, het inzicht dieper maakt. Maar dan moet
Amersfoort beseffen, dat het, tot schepping van een nieuwere,
betere cultuur, alleen nog maar de helft doet van het benoodigd werk : de hoogere geest komt, zeker, door onmiddellijke propaganda„ door philosophische voorlichting, door
rustig onderhoud, maar hij behoeft niet minder een revolutionneering van de oekonomische en politieke werkelijkheden;
zooals het het te kort was van het kerkelijke Christendom,
dat het enkel wilde propageeren de gedachte, zooals de
Sociaal-Demokratie faalde, omdat zij in der haast den geest
vergeten had, zoo zou Amersfoort opnieuw op rotsen ploegen,
als het zich niet bewust bleek van den eisch der geschiedenis,
gesteld aan onze waereld, een eisch van revolutie, van
grondige verkeering der gansche maatschappij.
Tot de paedagogische instituten, waarover men beschikt
haar Katholieken
in onze dagen, behoort dan ook de Kerk.
vorm is zij, al is ook haar verleden eerbiedwekkend door een
prachtige cultuur, al even bedenkelijk als waar zij Calvinisme
predikt, en, in het algemeen, rechtzinnig-Protestansch is;
zij is het, omdat zij de reactive dient, omdat 2ij dom houdt
de verstanden, omdat zij, bij de Roomschen, de superstitie
voedt, en het opus operatum het ethische besef vermoordt,
omdat zij, Christelij k-Historisch of Anti-revolutionnair, het
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denken koppelt aan een voor goed voorbijen tijd, omdat zij,
overal en steeds, bang is voor verzet, omdat zij is gekoppeld
aan het kapitalisme, aan Staat en Burgerlijke Orde. Houden
wij ons nu aan het Protestantsch Christendom, en wel in Nederland, dan behoeft het geen betoog, dat zijn toestand verward
en onbestaanbaar is: in dezelfde gemeenschap wordt door den
een afgebroken, wat door den ander wordt gebouwd ; hier,
al is het zeldzaam, een consequent radicalisme, ginds een
prediking des Evangelies, die zich niet stoort aan kritiek,
en geen besef schijnt te hebben van philosophie of wetenschap. Het gevolg van dit absoluut tekort aan katholiciteit,
aan eenheid, is dan een kans voor ieder : bij het gebrek aan
begrip, dat samenbindt, is het ondoenlijk een waste norm te
stellen ; vrijzinnig, evangelisch, ethisch, gereformeerd zijn
zelfs onderling verdeeld, en dit geeft geen uitzicht op een
anderen koers, maar dit wil dan zeggen, dat de NederduitschHervormde kerk een vriie gemeente is geworden, vrijer dan
de Amsterdamsche. Want in Amsterdam is men afhankelijk
van bestuur en van publiek, in ons kerkgenootschap kan de
prediker er doorgaans staat op maken, dat de „ouderling"
hem ongemoeid laat, wat hij dan ook verkondige, en als hij,
door z'n propaganda, een deel van z'n gehoor verliest, een
zwenking zal hem andere hoorders geven, die juist gesteld
zijn op z'n nieuwe prediking. De revolutionnair, de communist
profiteert van dezen toestand; dat hij op de kerk een zedelijk
recht heeft, hij is er van doordrongen : z'n moraal is de
Christelijke (gemeenschap van goederen, anti-militairisme,
afkeer van geweld enz.) z'n dogmatiek is de oude, al heeft
hij ze begrepen, tot het begrip verhelderd, en hij verlaat
haar niet, omdat hij overtuigd is van haar suggestieven
invloed ; in de kringen der geloovigen kan hij propageeren,
en hij bereikt menschen, die hij daarbuiten niet bereiken zou.
Wel staat het vast, dat de arbeiders, zooals wij elders zagen,
niet licht zijn te vinden voor een weerkeer in de kerk, toch
komt die voor, er zijn er, die hun tegenzin vergeten, en die
geregeld komen luisteren, en in geestelijk opzicht wassen.
Maar dit deel is klein, en dus is het noodig, dat de voorganger
hen op andere wijze zoekt. Cursussen enz. zijn hiertoe de
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aangewezen weg, ook persoonlijk contact, besprekingen,
waardoor veel misverstand kan worden weggenomen. In
elk geval, men zorge er voor, dat in de kerk het ritueel zoo
simpel mogelijk zij ; de bourgeoisie verwacht iets van meditatie enz. wat de proletarier, die de kerk ontgroeid was, wil,
is de rede, de verkondiging, het woord. En dit woord is drager
van gevoelens en gedachten, die interpreteeren de natuurlijke en historische realiteit, maar in die realiteit wordt de
Idee gekend, en uitgesproken wordt, bezielend en bezield,
de misere van een waereld, aan eindigheid ten prooi en zelfzucht, maar ook de verlossing, die is uit hooger menschzijn,
en dit eerbiedwekkende, dit Goddelijke in eigen geest, het is
verzet, het is een revolutionnaire houding, die dingen en
personen zal toetsen aan de norm, ze of meet naar het ideaal.
Kortom, wat wij in het vorige besproken hebben als de revolutionnaire theologie, de revolutionnaire ethiek, het komt ter
sprake in de Christelijke kerk, voorzoover zij haar verkondigers heeft in hier bedoelden zin, en de philosophische begrippen van de eenheid der waereld, van de ontwikkeling, van
het dialektische, van den geestelijken achtergrond der aardsche phaenomenen, zij zijn voorondersteld, en de hoorder
leert er door het kosmisch voelen ; het Oneindige ontdekt
hij in eigen eindigheid, en hij verzaakt zich zelven en verwerkelijkt zich zelven in hoogere beteekenis, en hij leert een
Uebermenschentum kennen, dat men weleer heeft saamgedacht met den persoon van Christus. Z'n enghartige belangen
ziet hij als van geringe waarde, en hij beseft, sub specie
aeterni schouwend, dat de gemeenschap meer is dan z'n
bijzonder ik, en dat dit ik slechts interessant wordt als het
zelfbewust weet op te gaan in de gemeenschap, en dan
komt het verder, en het vindt den kosmos, het eeuwig,
goddelijk Zelf. Men heeft het druk over mystiek in onze
dagen, en de letterkunde heeft er, na de schoone klaarte van
het Realisme, het Naturalisme, niet zelden aan geofferd,
maar wat men dus gelieft te noemen, is doorgaans domheid,
is een geestelijke armoe, die denken kan noch wil. Het
wezenlijk mystieke, het is het Oneindige, het Eeuwige, het
is de Waereldlogos, waarin wij levee, ons bewegen en zijn,
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en het is niet geheimzinnig : als het onuitsprekelij k heeten
moet, dan is het dit, omdat het als het Al, het Eene, in geen
bijzondere bepaaldheid opgaat, en dit mysterie den hoorder
nader bij te brengen, het is de zin der religieuse samenkomsten, waarin het universum als de verschijning van het
goddelijk wezen gezien wordt en bemind.
Of op den duur het Communisme een andere kerk zal
scheppen, wij weten het niet, al is het niet waarschijnlijk :
immers, in een betere samenleving zal óók behoefte zijn aan
stichting, aan wij ding, aan verheffing, en het gemeenschapssentiment, dat zich sterker zal doen gelden dan nu of ooit,
het zoekt naar uiting, zooals de schoonheidsondervinding,
die dan veel dieper is dan nu, ook expressie wil, want er is
geen krachtig voelen denkbaar, dat niet naar openbaring
streeft. Maar, gelijk wij zagen, dat die schoonheidsontroering
niet behoeft te drijven tot een afzonderlijke kunst, zoo_ is
het volstrekt niet noodig, dat het geweldig religieus reveil
zal leiden tot de vorming van kerken en van riten. Integendeel, dan zal de religie de welbewuste wil zijn, de affirmatie
van de dingen in de goddelijke Idee, en men zal doorleven,
van uur tot uur, het Absolute, en dit is ook de devotie, en ook
de aanbidding, en de jubel der verlosten, en het visioen van
het Volstrekte, dat steeds is en alom. Religie en kunst, zij
worden dan het leven zelf, en men vindt ze terug, als in
Griekenland, misschien op het gemeenschapsfeest, en het
vervangt de kerk, en het heeft zijn symbolen, en zijn hymnen,
en z'n prachtige gebouwen. Aan ons niet de taak te phantaseeren over die vergeestelijkte toekomst, aan ons de roeping
de fundamenten uit te leggen, waarop de stichting des
geestes rijzen zal.
Of de religie, die de waereld dan verrijkt, het Christendom
zal zijn, of een hoogere, waarin het Christendom slechts
meedoet als „moment", het is een vraag van secundair
belang, omdat hij enkel toch verband houdt met een naam,
een titel. Zooals bekend is heeft Hegel dat Christendom „die
absolute Religion" genoemd, maar von Hartmann was van
oordeel, dat „die Religion des Geistes" komen moest en zou ;
ons wil het toeschijnen, dat inderdaad de Christelijke religie
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het toppunt is der evolutie, en zij is het, omdat zij leert, dat
alles gegrond is in de Rede, dat die Rede is mensch geworden,
en dat die mensch is Christus, die gestalte krijgt in ons, dat
dus de Vader genereert den Zoon, en de Zoon wordt verheerlijkt en blijkt de eeuwige, volstrekte Geest, of m. a. w. de
Idee verkeert zich tot natuur om door haar zich te verheffen,
tot de voiheid des absoluten Geestes.
Vergeten wij niet, dat de afkeer, die zoovelen van den
Christelij ken godsdienst hebben, verklaarbaar is uit de
onnoozelheid, en uit het reactionnaire, dat de waereld, en
haar leiders, van dit zuivere maakten ; in een toekomstige
gemeenschap zal men meer onbevangen staan tegenover de
theosophie, die, in den aanvang onzer telling geboren, niet
enkel is verbasterd, maar zich óók heeft gelouterd, en die
zich nu vermocht te eleveeren tot een pantheisme, waarin
een diep besef der werkelijkheid samengaat met het bewustzijn der goddelijke Idee.
Het Christendom der toekomst, het zal in zich hebben opgenomen de moderne wetenschap, en de philosophie der Duitsche school, en de veelzijdigheid der Renaissance, en de
bewondering van Whitman, en Nietzsche's levensvreugde.

Revolutionnaire Oakum

14

REVOLUTIONN AIRE WETENSCHAP
Alle wetenschap is revolutionnair. Zij is het door haar
praktische strekking, door haar toepassing : physika,mechanika, chemie scheppen nieuwe middelen, waardoor men de
natuur zich onderwerpt, en wie zal loochenen, dat kennis
van den aard der explosieve stoffen, maar ook van dien der
elektriciteit en van het stoomvermogen, de waereld totaal
heeft omgekeerd ? Zij, die historisch materialistisch denken,
weten te goed, dat in het oekonomisch leven, waard000r het
ideeele bepaald wordt en gestuurd, het technische een eersten
rol speelt, en het technische is zonder wetenschap niet denkbaar. Indien het ooit zal gelukken de materie te ontbinden
in haar componenten, de elektronen, en dus haar om te
zetten in bewegingsenergie, dan zal dit het gevolg zijn,
zeker, van een gunstig toeval, dat bij dergelijke vondsten
meedoet, maar ook van studie en door haar verworven
kennis, en die uitvinding zal een revolutie brengen, als nooit
te voren in den loop der tij den is aanschouwd.
;Maar revolutionnair en revolutionneerend is de wetenschap
niet minder in theoretisch opzicht. Sinds Coppernicus en.
Keppler, sinds Galilei en Newton is ons waereldbeeld gewijzigd; de ontdekkingen der sterrekunde hebben ons het
eindelooze van het Universum leeren zien. En het begrip
van wet, van orde, dat diep wijsgeerig is, het is doorgedrongen tot het begrip van alien, die zich bezighouden met
de bestudeering van allerhande feiten. Het monisme is het
a priori, dat Been onderzoeker kan ontberen, en de „eenheid
der dingen" bleek op den duur niet enkel maar substantie,
waarin zich het gebeuren eentoniglijk herhaalt, zij werd
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beseft als evolutie, die tot hoogere vormen dringt. Wat dit
alles beteekent was duidelijk genoeg: met oude theorieen verviel het kerkgeloof, dat voormaals op ze rustte, en slechts
onkundigen zijn Roomschen of zijn Protestanten in den
antieken zin des woords, nu het moderne weten, met z'n
kritiek en experiment, en dorst naar waarheid, het waereldbeeld verkeerde, terwijl de schifing en doorvorsching van
de bronnen der historie, en van de Schrift in het bijzonder,
de fictie van een openbaring, speciaal aan Israel en aan de
oude Christenheid, volkomen heeft te niet gedaan.
En het is de wetenschap der wetenschappen, het is de
wijsbegeerte, die niet het minst het denken en het voelen heeft
gerevolutionneerd. De ballingschap der Grieksche philosophen, de terechtstelling van Sokrates, Spinoza's excommuniceering, zij zijn symbolisch voor den strijd van nieuwe.
overtuigingen met verouderde tradition. En die strijd moest
volgen, telkens, als een onafhankelijk denker optrad, en
Fichte werd ontzet als akademisch leeraar, en zelfs Hegel,
wiens „Philosophie der Religion" in schijn behoudend was,
hij werd toch op den duur verworpen, toen de reactie overwon.
Het kan niet anders. Want de -wijsgeer, indien hij dezen
naam verdient, is consequent : de wetenschappelijken data,
het begrip der werkelijkheid, voegt hij bij elkander, in z'n
stelsel, tot een grootsche harmonie, hij wordt zich bewust,
en maakt bewust, van den Logos, die identiek is met het
Universum, en daar dit logische, in den gang der eeuwen,
dieper is verstaan, is z'n systeem revolutionnair, en dit is
Locke met z'n empirisme, en Kant's idealisme. Want door
hen wordt ondermijnd het oude, nog onontwikkelde, of wil
men, het wordt verruimd en gezuiverd tot het ontwikkeld
nieuwe. Natuurlijk komt dan het onvermijdelijk- verzet,
en de reactie wapent zich, en Bruno wordt verbrand, en.
Vanini, en van Galilei wordt verhaald, dat hij z'n leer herroepen moest. Wat zich aangordt om het nieuwe . -te weerstaan, het is niet slechts de traagheid, die, wet van de natuur,
van kracht blijft in den geest, het is ook het egoisme, het is
ook de inachtswil, die geinteresseerd is bij het oude, en vreest
haar invloed in te boeten. Begrippen, overtuigingen, idealen
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van een verviogene eeuw, zij zijn verbonden met stoffelijke
belangen; de Kerk is er een voorbeeld van, en haar verzet,
tegen welke ketterij dan ook, is niet in de eerste plaats
moreel en geestelijk, het is materieel begrijpelijk, het is geboren uit angst voor het verlies van macht.
Maar intusschen is er wetenschap, en is er wijsbegeerte, en
daar die wijsbegeerte het alomvattend weten is, kunnen wij
zeggen, dat het weten de waereld revolutionneert.
Inzonderrheid doet het dit, wanneer het, kritisch, zich zelf
volledig is bewust geworden. Het is Kant, die voor het eerst
het vraagstuk heeft gesteld, wat de waardij zal wezen van
het menschlijk kennen, maar het is door hem, in z'n subjectivisme, niet opgelost. Toch begint met Kant de aera, die
de dialektische methode inluidt, en het is Fichte, maar vooral
Hegel, wier werk in deze richting verder gaat. De dialektiek
is vroeger reeds behandeld in dit boek, maar opnieuw komt
zij in dit verband ter sprake, opdat herinnerd worde, hoe
zij een revolutionnair karakter heeft, en het is dan ook niet
toevallig, dat Bakunine, en Marx, en Engels haar hebben
toegepast, en dat zij een rol speelt in de philosophie der
maatschappij, die men als het „historisch materialisme"
aanduidt. Inderdaad is hier een alverkeerend denken : niets,
dat het verstand wil vasthouden, dat het stelt als absoluut, blijkt absoluut, het heft zich op in het hoogere, ten slotte
in den Gees t, die dan is de Oneindige, het eeuwig-goddelijk
Zelf. Het mathematische, waarmede de natuur begint, is
het mechanische ; het mechanische (beweging, val, stoot enz.)
zijn, op zich zelf beschouwd, onwaar; zooals een viervlak,
een bol slechts werkelijk is als een lichaam in dien vorm, zoo
is dit lichaam gequalificeerd, het heeft physische en chemische
eigenschappen, het is dus of dus ontvankelijk voor licht, en
warmte, en elektriciteit, het is koper, of helium, het is amorph
of kristallijn of wezenlijk ristallisch. En alweer is dit alles,
is het anorganische onhoudbaar, het gaat op in iets hoogers,
en dit is het organische, dat lucht en licht, dat koolstof en
stikstof, en wat niet al verbruikt, terwijl het dan, als plasma,
verwerkt wordt in de cel, en de cel, die elektronen, en atomen,
en moleculen dwong in z'n verband, doet nu mee in het
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lichaam, en dierlijk en plantaardig. D. w. z. individuen van
hoogere orde ontwikkelen zich op deze wijze, en zij zelven
zijn slechts middelen, waarvan zich dan bedient de soort,
want de soort is het waarachtige; de eenling vindt z'n opperste
ontploofing in de sexueele daad, maar de soorten alweer
verschijnen en verdwijnen in de evolutie, totdat de mensch
bereikt wordt, met wien inzet de cultuur, de geestelijke werkelijkheid. En de mensch is alweer niet doel, meer is z'n
geslacht, z'n yolk, en in de geschiedenis komen zij en gaan
zij, menschen en volkeren, en er is een processie, door de
eeuwen heen, die voert tot het bewuste, en z'n hoogste
ontvouwing is het wordend Communisme.
Openbaart zich dus de zelfverkeering in Natuur en in
Historie, moet dit wel zoo zijn, omdat ontwikkeling beteekent,
dat het oude gepasseerd wordt en het nieuwe onvermijdelijk
komt, niet minder is zij zichtbaar in de logika, en het is
Hegel's ontzaglijke verdienste, dat hij dit beseft heeft en,
het denkend menschdom bijgebracht. Geen begrip is volstrekt houdbaar, maar ook niet absoluut onhoudbaar :
wie beweert dat alles den is, heeft allicht gelijk, maar alles
is niet minder veel : men kan beweren dat de waereld wordt,
maar zij is toch ook geworden. Nu begrijpt men, dat wanneer
men geleerd heeft in dezen trant to denken, men aan eenzijdigheid ontkomt, men is niet dogmatisch meer, want er is
niets of het is logisch, het ligt in de rede, en het is in zeker
opzicht waar. De communist begrijpt b.v. dat z'n toekomstige gemeenschap het kapitalisme, met z'n intensifieering
der productie, met z'n wetenschap en bewustwording, vooronderstelt ; zijn Communisme is niet het onontwikkelde, het
primitieve met z'n armoe, maar een van grooten rijkdom.
Z'n negatie van den burgerlijken staat zou ondenkbaar zijn,
als die staat er niet geweest was en zich had uitgeleefd ; in
de vrijheid, die hij voor alien komen ziet, is de gebondenheid
der orde, z'n an-archie is niet wetteloos, maar uit innerlijke
wet. Z'n demokratie versmaadde niet, gelijk wij vonden, de
tijdelijke dictatuur, en zij is aristokratisch, waar zij den
demos opvoert tot hooger menschentype, en waar zij, meer
dan nu, den edelsten de leiding waarborgt in alle arbeids-

214

REVOLUTIONNAIRE WETENSCHAP

branches. Schijnt het, dat het Communisme nivelleert, doet
het dit in zekeren zin, want het stelt alien gelijk, niet enkel
politiek, maar vooral ook oekonomisch, het differentieert
tevens, en in een toekomstige waereld ontwikkelt zich veelvuldig het talent, en de persoonlijkheid. Juist dit veelzijdige,
dit concrete maakt het wordend stelsel wadr, het is niet
abstract, het is niet maar verstandig, het is redelijk. En de
rede is het, die het verstand te boven gaat. Want dit tweede
heeft natuurlijk waarde, men moet uit elkander houden,
men moet definieeren, het een is het ander niet, en slordig
is het denken, dat begrippen door elkaar werkt, en de taal
is slordig, die zich niet nauwkeurig uitdrukt, en rose rood
noemt, en een Beek een waterval. Maar ten slotte is toch alles
in het Universum den : het ongelijke is au fond gelijk, de
natuurobjecten zijn stoffelijke dingen, en stof is energie,
en dat is ook het licht, en de warmte, en het elektrische, en
het magnetische, en de rede bedenkt dit, en het heft op de
tegendeelen in meer omspannend wezen. Maar dan is iedere
existentie verschijning van dat wezen, en zij is er in gegrond ;
de wind, en de vogel, en de appelboom, en wat niet al, zij zijn;
zoo zeggen we, de tijdelijke vormen, waarin de waereldenergie
zich stelt en openbaart, zij zijn phaenomenen, en dus kan
alles worden opgevat op tweeerlei manner : men kan zeggen,
dat het slechts verschijning, vluchtig is, maar ook dat het
heeft een essentie, een onveranderlijken kern. En wij kunnen
het eene moment niet van het andere scheiden ; binnen en
buiten, innerlijk en uiterlijk zijn nu eenmaal eeuwiglijk verbonden, en omdat dit zoo is, omdat in het uitwendige het
inwendige verschijnt, omdat de verschijning verschijning is
van wezen, daarom heeft geen mysticisme vat op ons ; er
is geen transscendent mysterie, ook niet in den zin der
Kantianen, die „het ding op zich zelf" iets heel gewichtigs
achten, en toch is het niet anders dan het innerlijk van al
z'n uiterlijk ontdaan, het wezen na of trek der verschijning,
en men zal gemakkelijk begrijpen, dat er dan verder niets
te kennen valt. Of wel : het transscendente, het „ Jenseits"
moet gevonden worden in het immanente, het „Diesseits",
dat z'n openbaring heeten mag, maar het eerste is wat voor
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den cirkel is het middenpunt, en het tweede wat voor dien
cirkel zijn de stralen , op zich zelf is het middenpunt ledig, en
het heeft slechts een positieven zin, voorzoover het samenhoudt, en dit doet het transscendente; het ding op zich zelf,
het is het vereenigende van immanente eigenschappen, het
maakt het geheel, waarvan de deelen zijn het andere moment.
En daar zij dit geheel óók zijn, daar zij het met elkander
vormen, en het zich ons opdringt, dus : wij het ondervinden,
anders konden wij het niet bespreken, blijkt het transscendente toch ook het immanente, en het is de kracht, die het
afzonderlijk verbindt, en die zich uit, en het wezen verschijnt,
en het verschijnend wezen noemen wij dan werkelijkheid.
IVIaar dan is deze de substantie, en zij komt uit in de accidentien, en het beeld dringt zich aan ons bewustzijn op van een
stroom en z'n golven, als wij dan verder maar beseffen,dat
die substantie in het veelvuldig-accendenteele gezocht moet
worden, en dus zijn er tallooze substantien, die elkaar betrekkelijk negeeren, die alle anders zijn, en die toch zijn aangewezen op elkander, en dus krijgen wij de verhouding van
oorzaak en werking, en wij begrijpen, dat in deze verhouding
alles oorzaak is, en dan weer werking op z'n beurt. De aarde,
die de maan vasthoudt, wordt door die maan aangetrokken:
herinneren wij ons slechts de feiten van het vloeden en het ebben ; de elektrische vonk, die, als bliksem, een rots versplintei t,
wordt door die rots omgezet in een anderen vorm van energie.
En zoo blijkt de werkelijkheid het Eene, dat ook het wezen
was, maar nu als het al bewerkend, het zich zelf bewerkend
wezen, en dit is het begrip, en het begrip is het waereldbegrip,
dat zich realiseert in tallooze objecten, waardoor het zich
ontwikkelt, om ten slotte zich als het absolute weer to vinden
in de goddelijke Idee.
Nu toont dit alles, hoe elke kategorie, indien wij haar
clOOrdenken, zich tot een hoogere verkeert, en de uitkomst
van dit proces, waarin onze geest de dialektiek van den
Waereldlogos spiegelt, blijkt dan ten slotte die geest zelf ,
de geest is het ware, en grond en doel der werkelijkheid.
Maar dan is, in natuur en in historie, waarin hij zich realiseert,
niets houdbaar : het Roomsche ministerie niet, noch de
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bourgeois, die de krachten baren, waardoor zij worden ondermijnd en uitgestooten; revolutie is de kategorie bij uitstek,
domheid wekt onherroepelijk verzet, en dit doet ook de verdrukking, en de concentratie van het kapitaal is de toekomstige commune, en de wijze weet, als hij zich dit bewust
wordt, dat het goddelijk Zelf die revolutie schept. Het is
niet louter menschelijke wil of onwil, die onze waereld stuwen;
door en in ons werkt de Eeuwigheid, en zij is onwederstandelijk, en de revolutionnaire, dialektische methode verzekert
ons ervan, dat het Communisme komen zal.
Zoo is bier een overtuiging, die ons daarom kracht schenkt,
omdat zij is gegrond in onze kends van den kosmos, van de
geschiedenis, van de wetten der kapitalistische gemeenschap,
van de postulaten der Christelijke moraal, maar vooral
in de redeleer, die absoluut stelt het begrip der revolutie.

SLOTWO ORD
Revolutie, dus zagen wij, is een historisch-noodwendig
gebeuren, is de waereldoorlog, die uit het imperialisme, het
kapitalisme moet begrepen worden, en die een totale verwarring, een verwildering met zich voert. En men is kortzichtig,
als men de beruchte chaos enkel meent te zien in Rusland en
in Duitschland, en haar, feet hulp van burgerwachten, wil
bedwingen. Zij is ook hier : zij is in het ethisch barbarisme,
in de verkeering aller waarden, in het gebrek aan goede trouw,
in de hebzucht, in de corruptie, die niet is van dezen tijd
alleen, die Zola al heeft geteekend in boeken als „Paris"
e. a. maar die sterk is geworden, sinds het militairisme, met
den staat der bourgeoisie, almachtig heeft geheerscht. Zij
is in de vertreding der burgerlijke rechten, in de terreurs,
geoef end door politie of plaatselij ken commendant, zij is
in de verrijking van gokkers en 0.\/1/ .-ers, en in de armoe der
massa, in de physieke ontbering, in de reactie, die dan uitkomt in oploop of in straatgevecht. Zij was er al vroeger,
toen de stille krachten werkten, die sinds de waereld teisterden, zij was in het oekonomisch stelsel, in den politieken
wedloop, gericht alleen op macht, zij was in de ontwikkeling
der geestelijke orde, waardoor bedenkelijk werd de wasdom
van waanzin en neurose, en waardoor ontbloeide een cultuur
van decadence, verfijnd en kleurig, maar verstoken van
innerlij ken adeldom, goddeloos in haar opzet, satanisch in
haar diepste wezenheid.
Nu is dit wel onbetwistbaar, dat de bourgeoisie heeft
afgedaan. Zij is onbekwaam gebleken den gang der dingen
in het rechte spoor te sturen. Zij vermocht het niet, en zal
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het niet vermogen, omdat zij leeft uit het kapitalisme, en
dat is zelf chaotisch , het is, in z'n essentie, het ongeordende,
het is een stelsel van productie, waarin heerscht de concurrentie, de wil tot macht, verzinlijkt in het geld. Het ontbindt
energieen, die op elkander botsen, die elke harmonie verminken, j a verscheuren, en z'n ziel, z'n ideologisch innerlijk, is
fatalistisch, is materialistisch, en er is geen andere norm
dan zelfzucht, en dus ontbreekt het zedelijk leven, met de
aanbidding, en met de groote kunst, en met de ware wetenschap. Zij, die kinderlijk gelooven mochten, dat door volkerenbond of wat dan ook, dit voor de toekomst anders wordt,
zij kennen niet de maatschappij in hare wetten, zij verstaan
de histories niet in haar vervlochten samenhang. „Gelijke
oorzaken, gelijke werkingen", en als, omdat het yolk verblind is, de diplomaat, die dient de bourgeoisie, het oude,
maar nu in anderen trant, bestendigt, dan zal straks, na
korteren of langeren tijd, opnieuw de waereld dreunen van
violenten oorlog, en alles stort in, en uitkomst is er niet.
Dan gaat order, onherroepelijk, de Westersche beschaving ;
zooals eens de Babylonische, en die van Persepolis, en die
van Alexander, en eerder dan Macaulay het vermoedde,
zal, op de puinen van den alouden Londenbrug, de Australier
mediteeren over een cultuur, die is geweest. En dan vertoont
zich het van elders ons zoo goed bekende fejt, dat het teleologische faalt in de worsteling der op elkaar gerichte machten.
Aristoteles heeft reeds gesproken van een doel in de natuur,
een plan, maar dat telkens, mislukt, en Hegel denkt dan aan
de „Ohnmacht der Idee", die, in tijd en ruimte, door gebrek
aan concentratie, onbewust, niet licht het juiste treft. In
de historie nu is dit natuurlijke verloochend, maar ook voorondersteld, en zij is alvast niet genaderd tot de vrijheid, die
de noodwendigheid heeft of to lossen. Die vrijheid is geen
andere dan de geest, en de geest is denken, intelligentie,
welgerichte wil, en hij schept orde, en hij beheerscht de
energieen, en hij doet het in z'n technische triomphen, en
hij moet het doen in z'n gemeenschap, waar hij de productieve
krachten organisch leiden zal. Gelukt dit niet, dan zal die
samenleving noodwendig ondergaan ; evengoed als er selectie
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heerscht in de waereld van dieren en van planten, van
mineralen en van zonnestelsels, even goed als claar slechts
het geschikte duurt, zoo is het ook in de geschiedenis, en
sled-its die gemeenschap handhaaft zich, die een krachtig
evenwicht, een innerlijke eenheid heeft gevonden. En zulk
een gemeenschap kan slechts een alomvattend menschdom
zijn, met een productie, en een distributie, als het Communisme wil. Het Waereldzelf, dat elektronen koppelt tot atomen, en atomen tot moleculen, en ze bindt tot kristallen,
dat de meest vervlochten stof vereenigt in cellen, en in
cellenkolonien, in organismen straks, dat de zenuwelementen
verwikkelt tot een brein, het doet z'n hoogste daad, als het
schept de menschheid, waarin de geest zal heerschen, en
beginnen zal het leven in z'n allerhoogste vormen.
Nu is een zeer gewone tegenwerping, dat ons geslacht te
laag staat om aan het Communisme toe te zijn. En het kan
niet geloochend worden dat de menschheid, en de individu,
niet moet worden overschat ; wijsgeeren, artisten, propheten,
kortom, dieper schouwenden, zij hebben altijd geoordeeld,
dat de waereld in den booze ligt, en dat wij in zonde zijn ontvangen en geboren. Ook moet worden erkend, dat een zuivere wil, een geestelijke gezindheid ons snel zou kunnen
voeren tot een ideale orde, al zou zij niet bereikbaar wezen
zonder inzicht, al zou men moeten kennen de wetten van
waereld en van maatschappij. Want goede plannen, hoe
voortreffelijk ook, zij baten allerminst, „alles wat in den loop
der tijden is bedorven, is bedorven met de beste bedoelingen",
zegt Hegel ongeveer, en men komt dus tot de overtuiging van
een ouden dichter, dat er kans zou zijn op het geluk, als allen
wijs waren en wel deden, hetgeen voorloopig volstrekt is
uitgesloten. Maar nu bedenke men tweeerlei, ten eerste, dat
de structuur van welke samenleving ook, Naar ethisch leven
schept, dat, onder kapitalisme, de mensch zoo slecht is en
zoo egoistisch als hij maar eenigszins vermag, dat alles er
aan meedoet, om het dierlijke, dat voorondersteld is in z'n
hooger geestelijk ik, te voeden en te onderhouden, en dat
een werkelijke, een communistische gemeenschap, gemeenschapszin zal wekken, waarachtigen gemeenschapszin. En
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dan : het moge zoo zijn, als men beweert : de mensch deugt
niet veel, de mensch is onkundig en traag en egoistisch, maar
er is een hoogere macht, die werkt in de historie, en die ons
alien, in weerwil van ons zelven, soeverein gebruikt ; hier
is de „List der Idee", waarvan de Duitsche philosooph
gewaagde, en zij is niet anders, dan wat vertolkt werd in het
populaire : „de mensch wikt, God beschikt" of ook, wat
bedoeld is in het Bijbelwoord, dat wij „levende bouwsteenen"
zijn, die God dan aanwendt tot stichting van z'n glorieusen
tempel. En om te doen gevoelen, hoe juist dit is en waar,
herinneren wij slechts dit : als het Zelf, door evolutie en
devolutie heen, de elektronen samenvoegt, en de atomen,
en de cellen, zoodat voor den dag komen de kosmische
wonderen, die ons verbazen en verrukken : de sterrenhemel,
en de kristallen, de planten en de dieren, dan zijn de componenten van die hoogere harmonische gewrochten zich daarvan onbewust, zij worden aan elkaar gerijd, zij worden, trots
hun eigen doelen, als zij die mochten hebben, opgenomen
in omvattende verbanden, en dit, terwijl zij tegenstreven,
zooals een „Kampf der Teile im Organismus" door Duitsche
biologen werd geconstateerd. Zoo nu ook de mensch, hij
doet mee, en z'n bekrompenheid, z'n gebrek aan rechtsbesef,
aan werkelijke liefde, belemmert niet het goddelijk Zelf om
ook hem te gebruiken tot, den opbouw van de harmonie in
wording, het lichaam van een menschdom, waarin de hoogere
geest zal woven. Als men ons dus tegenwerpt, dat Bolsjewiken en Spartaciers heusch geen engelen blijken, dan is
dit ongetwijfeld juist, maar met die onvolkomen schepselen
realiseert het Eeuwige z'n goddelijk plan, en dat plan is
een toekomst van zuiverder gemeenschap, van geestelijke
ontwikkeling.
Natuurlijk moet dit nu ook niet weer overdreven worden in
een andere richting, alsof de persoon niet meetelt, alsof de
Idee arbeidt buiten ons en zonder ons. De mensch, de intellectueele mensch, met z'n aspiratien, die te boven gaan de
onmiddellijke zinlijke begeerten, is voorondersteld, en de
Idee heeft ze noodig, zal zij het waarlijk winnen. Maar zooals
het geheel jets meer is dan de som der deelen, zooals een uur-
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werk in z'n welgevoegden bouw niet gelijk gesteld kan
worden met de veertjes, en de radertjes en wat niet al; die
naast elkaar liggen, wanneer het door den werkman is uit
elkaar genomen, zoo is de menschheid, in hare totaliteit,
nog iets meer dan de afzonderlijke menschen, met hun particuliere energieen, en er is een kracht in haar, die men mag
noemen „bovenmenschlijk", en men zou kunnen vinden,
dat zij is het Hoogere, dat de volkren stuurt en richt.
Onbegrijpelijk is dit niet, tenzij dan voor bourgeois, die
in begrippen, als het hier genoemde, voedsel zouden willen
zoeken voor hun hunger naar het mysterieuse, het occulte ;
voor klaarder denkenden is dit Hoogere niets anders dan
de waereldwet der Rede zelve, alles compenseert zich, en
boven de afzonderlijke krachten gaat die compensatie als
haar resultante, maar ook als haar grond, haar oorzaak uit.
Want de Harmonie der dingen is het waarachtig goddelijk
Wezen, en het Zelf, dat wij betrouwen, het is niet aan
gindschen kant van hemel en van aarde, het is nabijer dan
alles, en het is de Harmonie, en zij is het die orde schept,
en de waereld zal verlossen. Dan zal de Menschheid gaan,
in vreugde, door de vernieuwde landen, en haar weg zal
licht en zegen zijn.
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