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HET BEZIT

Democratisch was elke natuurlijke samenleving. Want
het is natuurlijk dat de menschen zich dal gevoelen. Het
is natuurlijk dat niemand gebrek lijdt en niemand rijkdommen optast, dat niemand bukt en niemand tyranniseert, dat macht bezit wie 't vertrouwen won. Natuurlijk is het gevoel van broederschap, dat elk kind opnieuw
in alle menschen wel-gezinden doet zien. Natuurlijk is
de primitieve gemeenschap, welker poetische afspiegeling wij nog zien schemeren in Homerus' epos en in de
sagen en volks-legenden die ontstonden in de wouden
der Germaansche landen zoowel als aan de oevers van
de Ganges.
Men behoeft niet tot de romantische utopieen van een
Jean Jacques Rousseau terug te keeren, om den modernen beschavings-trots onzer burgerlijke zielen of te wijzen. Men behoeft niet den oer-mensch als een lam van
schuldeloosheid te bedwepen, om tot de erkenning te
komen, dat beschaving en veredeling geenszins gelijkwaardige begrippen zijn, om te erkennen dat de boosheid der beschaafden geraffineerder en dus boosaardiger is, dan de ruwe kracht van primitieve volken. Onze
hunkerende belangstelling voor de levens-sfeer van een
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yolk als de Baliers houdt een schuldbekentenis in, ook
al begrijpen wij dat Europa nimmer tot een Westersch
Bali ware om te scheppen.
Cultuur-volken kunnen nooit meer primitief "worden,
tenzij ze hun cultuur verliezen. Maar het doel aller beschaving blijft de schoonheid te herwinnen, die de primitieve mensch onbewust reeds eigen was. Is ook van
een menschen-leven de schoonste bekroning niet deze,
dat hij in den geest wordt wat hij als kind van nature
reeds was? De weemoed zijner herinnering schept de
volwassene om tot den geestdrift zijner verwachting.
Een democratische samenleving is de natuurlijke, een
autocratische de kunstmatige, die echter noodzakelijk
ontstaat daar, waar een yolk zich uit 't primitieve leven
tot een cultuur-staat ontwild(elt. Maar de weemoed der
herinnering verlaat ook de volken in dit stadium nooit
geheel.
Binnen de sfeer onzer Europeesche beschaving is het 't
Christendom geweest, dat het democratisch ideaal in
beginsel aan de wereld terug geschonken heeft. Wel
kende ook het oude Hellas, in zijn volgroeiden cultuurstaat, democratische stroomingen en tijdperken, maar
steeds meer als reacties op een vanzelfsprekende aristocratie. Dat het Grieksch g ewe t en democratisch gestemd was, zou moeilijk vol te houden zijn. In hoogste
instantie en in hun subliemste uitingen waren de Grieken
een yolk van intellecten, van filosofen ; en de filosofie is
essentieel aristocratisch. Want de wijsbegeerte leert
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den mensch eeren als zelfstandig denker : en weinigen
slechts zijn tot zelfstandig denken in staat. De wijsgeer onderscheidt streng bewusten en onbewusten,
maar de onbewusten hebben voor hem geen andere
waarde dan de blinde materie heeft. Dat zelfs het
Grieksch PantheIsme het onbewuste leven niet waarlijk
als bezield kon vereeren, dat 't een geheel ander accent
heeft dan de geestelijke natuur-liefde van een Franciscus
van Assisi, is scherp aan te toonen uit Plato's gedachten
over de vrouw.
Want de vrouw is 't symbool der bezielde onbewustheid. Maar Plato scheidt het geestelijke van het lichamelijke in de vrouw. Geestelijk ziet hij haar alsvolkomen
gelijk aan den man, zij 't dan dat ze zwakker is ; lichamelijk is de vrouw hem een barings-machine. De huwelijksliefde wordt voor hem louter geslachts-drift, waarbij
van een persoonlijke, psychische voor-keur geen sprake
kan zijn. De Staat heeft de geslachts-gemeenschap te
regelen, opdat het ras zich veredele. Zooals een boer
over vee-fokkerij spreekt, zoo denkt de edele Plato over
het huwelijk. En waar menschen nu eenmaal geen runderen zijn en met hun eigenzinnigheid de goede regeling
steeds verknoeien zullen, schuwt hij list noch geweld,
zelfs geen misdadige willekeur, om zijn idealen door te
zetten.
Laat mij een oordeel van Rodin mogen aanhalen. Want
de groote beeldhouwer der 19 e eeuw heeft in dezen
gezag ; zoo niet door wetenschappelijke kennis, dan
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toch zeker krachtens zijn liefde voor den Griekschen
geest. Geen wellicht, na Goethe, had Hellas onvoorwaardelijker lief dan hij : zoo iemand, dan heeft Rodin
het recht een vonnis uit to spreken. — „De Grieksche
vrijheid", zegt Rodin naar aanleiding der Nike van Samothrace, „ de Grieksche vrijheid bestondniet voor alien,
doch slechts voor de beschaafde geesten. De filosofen
beschouwden haar met verrukking, maar de overwonnenen, de slaven welke zij geeselen liet, konden geen
liefde voor haar gevoelen."
„Ziedaar", vervolgt hij, „de zwakke plek in 't Helleensche ideaal. De Schoonheid, welke de Grieken zich
droomden, was de Orde die 't verstand zich droomt ; maar
daarom ook richtte zij zich slechts tot de hoogst ontwikkelden : zij minachtte de nederige zielen : zij had geen
enkele verteedering voor den goeden wil der geringen
en wist niet, dat in ieder hart een straal des hemels doordringt. — Zij was tyrannisch voor alien die tot hoog
denken niet in staat waren ; zij inspireerde Aristoteles zijn
apologie van 't slavendom ; zij aanvaardde slechts de
volkomenheid der vormen en wist niet, dat de uitdrukking van een schamel wezen subliem kan zijn : zij deed
de mismaakte kinderen in den afgrond werpen."
Hellas vormde vrije karakters, maar omdat 't de metaphysische persoonlijkheid nog niet kende, loochende het
de onaanrandbare heiligheid en het recht op zelfverwezenlijking van ieder mensch. En daarom was de verzoenende liefde den Helleen nog niet openbaar geworden.
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De tragedie der moraal, het mysterie der persoonlijkheid
en de godheid der liefde waren de Antieke Wereld
nog onbekend. Omdat eerst het Christendom deze
levens-waarden schiep, kon eerst toen het democratisch ideaal ontstaan, niet als een mogelijke staats-vorm
naast andere, maar als de eenig rechtvaardige vorm der
samenleving. Het Christendom kende heerschers noch
slaver'. Het eerde de nederigen, bestreed de machthebbers ; het predikte de gelijkheid der armoede. Het Christendom is de religie der eenvoudigen van hart. Het
scheidde niet de bewusten van de onbewusten, want het
wist dat de gods-geest alien doorstraalt. Het stelde 't
leven boven de intellectueele bewustwording van het
leven en prees juist de eenvoudigen die nog niet in hoogmoedige verstandelijkheid van hun intuitief geweten
waren vervreemd ; het leerde, dat men als de kinderen
zoo argeloos zijn moest om in den geest te worden wedergeboren ; het beoordeelde de menschen naar de
kracht hunner liefde en niet naar die van hun intellect.
Het wist, naar Pascal's woord, dat alle gedachten der
wereld te zamen nog niet een kleine beweging van liefde
kunnen opwekken. Het hief de religieuze ervaring en de
realiteit van het zedelijk leven weer boven het wijsgeerig
denken uit, of, om nogmaals Pascal te citeeren : „les filosofes, ils etonnent le commun des hommes — les Chretiens, ils etonnent les filosofes."
Maar wat is van het democratisch idealisme in de historische werkelijkheid van 't Christendom verwezen-
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lijkt ? De groote naam Pascal roept in zich zelf reeds een
wereld van tegenstrijdigheden op. Want tegenstrijdigheid is Christendom. De vloek van 't Christendom, blijft
de Christelijke tegenstrijdigheid. En als de Christus zelf
niet altijd weer boven 't Christendom uitrees, zouden
de meesten onzer geen dag meer aarzelen zich antiChristenen te noemen.
De democratische idee van 't Christendom is te pletter
geslagen op de wereldsche machts-begeerte, op de
machts-idee, die ons, Germanen, Kelten, Franken, ten
eenen male vreemd was, maar die de Romeinen ons gewelddadig inprentten. Rome roeide de Christenen uit
zoolang 't slechts mogelijk scheen daardoor het Christendom zelf te dooden toen dit waan bleek, ging Rome
arglistiger te werk : het in f e c t e e r de 't Christendom.
Wereldsche macht berust op bezit. Wie macht begeert
en het leven als een machts-probleem ziet, heeft het bezit geheiligd. De Christelijke leer wijst de machts-idee
onvoorwaardelijk af ; maar de Christenkerk kapituleerde
voor de machts-idee. Het Katholicisme is — naar Dostoiewsky's woord bezweken voor de verleiding, die
Christus doorstond : de verleiding van macht en van
aardschen rijkdom. Christus zeide, dat men den Keizer
moest geven wat des Keizers is ; hij preekte de hooge
onverschilligheid tegenover de dingen der wereld. Had
hij kunnen vermoeden dat eenmaal de Keizers hun
wereldsche misdaden begaan zouden in Christus'
naam, hij zou de hooge verantwoordelijkheid
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gepredikt hebben tegenover de dingen der wereld.
De groote Christelijke cultuur richtte zich niet naar
t ideaal eener geestelijke deihocratie, maar werd een
geestelijke en wereldsche machts-hierarchie, een cultuur
van de Kerk, die aardsche heerschappij en rijkdom zocht,
die geweld en geest vereenzelvigde, — van het Feodalisme, dat op lijfeigenschap teerde, dat op de Kerk zich
beriep: een cultuur die zulk een Kerk en zulk een Feodalisme vereende, die het geloof met 't wapen opdrong,
meenend het wapen to heiligen door het geloof, terwijl
in waarheid het geloof bezoeld werd door het wapen.
Alle groote cultuur-tijdperken hebben een kastestelsel
aanvaard, omdat het fatalistisch kastestelsel de slechte
verstoffelijking is eener psychische waarheid; maar geen
kastestelsel is rechteloozer en valscher geweest dan het
Middeleeuwsche omdat de religieuze idee der Middeleeuwen geen kaste rechtvaardigde.
Toen de geschiedenis het Middeleeuwsche kastestelsel
stuk brak, toen zij Kerk en Ridderschap ondermijnde,
toen zij de autoriteit van het dogma van zich afwierp
en de persoonlijkheid vrij maakte, toen zij den burgerstand verhief, heeft zij tegelijk de opdringende yolksstand verdrongen en slechts de nieuwe kaste, die van
het geld, in de plaats gesteld.
Wat heeft 't Protestantisme hiertegen vermoogd ? Het
heeft zelfs geen woord van verzet gehad, geen woord
van verzet ook tegen de oorlogen dezer nieuwe, machtbegeerige handelsstaten. De geschiedenis van Nieuw

8

HET BEZIT

Europa is 't verhaal van de ontwikkeling dier geld-kaste,
die tenslotte, door de laatste overblijfsels der gilden te
vernietigen, een zuiver kapitalistische gemeenschap
stichtte, een gemeenschap, welke slechts bestaan kon
door het yolk te verminken, door een millioenen-leger
te scheppen van zedelijk verstompten : de doode machine in de hand der bezitters. Deze gemeenschap is aan
innerlijke schoonheid en waardigheid steeds armer geworden, steeds leeger en steeds gemeener werd ze van
gedaante en van gehalte, daar zij Naar eigen idealen stuk
voor stuk besmette en vernietigde.
Op het bezit werd de gemeenschaps-moraal gegrondvest, hoewel het bezit het beginsel en de bron der
immoraliteit is, niet slechts volgens Christus, maar
even goed volgens Plato, volgens Laotz of Buddha,
volgens alien die tot de diepten van hun geweten durfden door te dringen, volgens alien die zich boven den
waan der wereld en der tijden verheffen konden.
Want bezit brengt materialisme en machtsbegeerte mee.
Democratisch was het lichtend idealisme van 't Christendom, maar het bezit heeft dit ideaal telkens weer
verlamd.
„Niet datgene wat ik bezit, maar wat ik doe is mijn
koninkrijk," zegt Carlyle. Men kan de menschen onderscheiden in hen die z ij n daar zij doen en hen die
s c h ij n e n daar zij bezitte n. Zij, die meer bezitten
dan hun doen rechtvaardigt, vereeren in vreeze hun bezit
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omdat zij wel beseffen, dat zij zonder dit bezit niet zouden zijn wat zij schijnen, omdat zij duister voelen dat zij
hun aanzien, hun waardigheid, hun maatschappelijke
positie, hun kennis, hun beschaving en hun cultuur, dat
zij al wat zij vertoonen te danken hebben aan het geld,
aan het geld dat het bloed der armen is.
Zij, die bezitten zijn de vreesachtigen ; want hun geestelijk Zijn blijft afhankelijk van hun stoffelijk bezit en
niets is wankeler, niets onwezenlijker, dan dit. Zij leven
in voortdurende angst voor het niet-bezitten. En als
deze angst hun leven niet bedrukt, wat beteekent dan
hun zelf-verzekerdheid ?
Waartoe toch en waarom het beklemmend gewichtigheids-vertoon dezer lieden met hun goede manieren, hun
gezond verstand, hun poover beetje cultuur, hun onbeduidende boeken, hun vlotte wellevendheid en hopelooze geijktheid ? Van waar hun goedertieren hoogmoed ten opzichte der maatschappelijk misdeelden ?
Beteekenen zij iets meer dan de man die hun de dagelijksche krant brengt ? Hun leege zelftevredenheid, heel
hun doodsche levens-sfeer benauwt mij als een borne
angst-droom. Hun opgewektheid verschrikt me. Hun
klasse-trots wekt een woede in me op, die mij beschaamt. Hunne vooroordeelen ontmoedigen mij.
Maar laten alien, die niet arm zijn, zich thans bezitters
weten ; want die alien hebben aan de ziekte van 't bezit
dan eenig deel. Zij dienen den bezitter in zich zelf te
kennen om hem te bekampen. Openbaart zich de slecht-
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held van 't bezit dikwijls niet het schrijnendst bij hen die
weinig of die eerst pas bezitten ? Immers, niet het bezit
zelf schaadt de ziel, maar het hechten aan bezit, de begeerte naar bezit, de w i 1 tot bezit, die een wil is tot
macht. Wie, die geld heeft, is los van 't geld ? Wie, die
niet los is van 't geld, kan vrij zijn naar den geest ?
Dat eenmaal het niet-bezitten geeerd werd als een bevrijding uit de materie, is moeilijk te verstaan door hen,
wier zekerheid op hun bezittingen berust. Zij zijn te
zwak om zich zulk een vrijheid nog te denken. Moest
niet het huwelijk een economisch secure onderneming
zijn ? En indien men zich de huwelijks-weelde veroorloven kon, was men dan niet voor alles er op bedacht
slechts zooveel kinderen voort te brengen, dat men van
zijn welvaart niets behoefde op te offeren en dat men die
kinderen weer opnieuw als beveiligde bezitters achter
kon laten ? waren de kinderen zelf niet een bezit, een
eigendom, door opvoeding en geld verplicht het leven
der ouders voort te zetten ?
De angst der armoede is de laf held geweest der burgerlijke samenleving. Maar leven is geen leven meer, als het
niet dapper wordt geleefd. Leven is tobben en slim-zijn,
als het angstig wordt geleefd. Leven wordt eerst leven,
als men 't vertrouwt en er de hardheid niet van ontwijkt. Leven wordt eerst leven voor wie het offeren wil.
Daarom heeft men altijd den man geeerd, die zonder
ballast van bezit door de wereld trekt, gereed de avonturen van het toeval, de gevaren van het onzeker
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oogenblik, de ontberingen van elken dag te doorstaan.
Een heiligen-schijn, een schijn van heiligheid aithans,
omstraalt den zwervenden soldaat, die huis en land verlaat en 't veilig leven prijs geeft terwille eener vage ridderlijkheid, den soldaat der legende, die onder de kreet
„was schert mich Weib, was schert mich Kind" zijn gevangen Keizer wil verlossen . . . . Een waarheid heeft
zich in deze legende der thuis-zittenden romantisch veruiterlijkt. De waarheid, die ieder voelt en geen betracht,
die dus voortdurend verromantiseerd en verleugend
wordt, is deze: dat alle overbodig bezit de ziel bezwaart,
dat rijkdom eigenbelang kweekt en ons belet op ons
ideaal recht of te gaan.
„Weer er niet bezorgd om boeken en wetenschappen
te vergaren," sprak Franciscus tot een der broeders die
hem vroeg of hij een gezangboek mocht bezitten, hoewel de Franciscaner Orde alle bezit verbood. „Want
indien ge uw gezangboek hebt, zult ge u een brevarium
wenschen ; en indien ge uw brevarium bezit, zult ge als
een voornaam prelaat in uw kerk-zetel zitten en tot uw
broeder zeggen : reik mij mijn brevarium. Een mensch
bezit slechts zooveel wijsheid als door zijn daden blijkt
en een monnik is slechts in zoover een goed prediker als
zijn daden hem als zoodanig doen kennen ; want elke
boom wordt aan zijn vruchten gekend."
Dit is de waarheid, in het lied der twee grenadieren, die
haard en hof verlieten omdat de Keizer was gevangen,
zoo pathetisch vervalscht, maar door Franciscus in bit-
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tere werkelijkheid omgezet. 't Is evenwel een waarheid
die nooit geheel in vervulling kan gaan. Want niet
slechts 't geld, doch alle bezit ontzedelijkt, omdat alle
bezit de machts-begeerte voedt. In zoover wij vrouw of
kind beschouwen en beminnen als een persoonlijk bezit,
zullen wij hen en onszelf vernederen. Bezit is zelfzucht,
zelfzucht verlamt den geest. En zonder.zelfzucht kan de
wereld niet bestaan . . . . De geest echter kan niet bestaan, indien de ideêele waarheden verloochend worden.
Niet door goederen te vermeerderen zullen wij winnen
aan kracht, want wie goederen vermeerdert gaat vertrouwen op 'tgeen hij schijnt en niet op 'tgeen hij is.
Het zou onjuist zijn den rijke in nijd te verachten om
zijn rijkdom. Rijk-zijn is een tragedie. Niet ons beleedigt
de rijke, doch zich zelf. De rijke vergeet, dat ook hij
mensch is, dat ook hij een geestelijk geroepene is en het
recht heeft zich zelf te vertrouwen. Zijn rijkdom belet
hem zich in den strijd van 't leven te toetsen. Hij koopt
de moeiten af. Als hij gasten ontvangt : de gastenkamer
staat leeg en gereed, zijn dienstpersoneel doet 't werk :
hij heeft niets geofferd. En zoo wordt hij zelfs niet gewaar hoe ongastvrij zijn hart is geworden.
Zelden zal een weelde-mensch groot van karakter zijn ;
want hij kan niet beproefd worden. Vandaar de koude
van zijn geest, de armoede van zijn ziel, de beklemdheid
van zijn gedragingen, de gladde voorzichtigheid van
zijn woorden, de ijlheid van zijn deugden. Hij, zoo min
als de stoicijn, die verstandelijk de armoede kiest, die
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tot in zijn armoede-cultus toe aristocraat in den hooghartigen zin zal blijven, de weelde-mensch noch de
stoicijn zullen de roekeloosheid kennen, die dikwijls den
arme een glorie verleent, waarvan deze zelf niets weet.
Het yolk durft leven, omdat het niets to verliezen heeft.
In zijn stomme onbesuisdheid, in zijn onbevangenheid,
toont het een kracht, die de bezitter zelden ook maar
ziet : de kracht van 't argeloos wagend levens-vertouwen waar alle edelmoedigheid uit voortkomt. Als het
yolk, dat zijn boosheden ruwer uitviert dan ooit de rijke
in zijn diplomatie durven zou, zich g o e d toont, dan
is dit goede zooveel waard omdat het op zooveel slechte
werkelijkheden veroverd werd.
De rijke blijft een voorzichtige. Hij strijdt zijn strijd niet
t en uiterst e. Hij voorkomt en verijdelt de conflicten.
Hij geeft zich niet over, niet weg. Hij heeft de houding
van iemand die steeds nog iets achter houdt en die zijn
trots nooit in den grond overwint. Het leven komt
bij hem zelden tot een breuk. Daar hij de tragische conflicten ontwijkt en de harde waarheden en werkelijkheden, zal hij ook de hooge verzoeningen slechts schijnbaar kennen en ze meer droomen dan beleven. Zelfs zijn
wijsheid, zoo hij wijsheid bestreeft, blijft voor hem, wat
heel zijn leven is : luxe. Luxe van het intellect of luxe
van het gevoel. En luxe in het geestelijke beteekent
wezenloosheid.
De rijke verzinkt in de materie of hij is een idealist zonder werkelijkheidsbesef. Hij werd groot gebracht zoo-
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als de ouders van den toekomstigen Buddha hun zoon
wilden grootbrengen : in een illusie-tuin van schuldeloosheid. Maar buiten de poort van het kunstmatig paradijs lag in het stof van den weg de bedelaar zijn etterende wonden te krabben. Als hij niet in de kolk van 't
materialisme onderzinkt, de rijke, hoe zal dan zijn idealisme zich toetsen aan de werkelijkheid om beproefd te
worden ? Als hij niet een verburgerlijkte Nero wordt,
dan zal hij licht een verburgerlijkte Marcus Aurelius zijn,
die van de deugd spreekt met een soms zoo tergende
kalmte. Dat de goede mensch goed is, daar hij ook slecht
is, weet hij niet., Hij spreekt van de trouw, de oprechtheid, de kuischheid en de wijsheid, zooals een kind
spreekt van den hemel. Hij stelt zich den heilige voor als
een aangename gast. Heel zijn voorstelling van het leven
is schematisch. Hij leeft in een wereld van gemaskerden
daar hij zich zelf een gemaskerde is. Als hij den werkelijken mensch op eenmaal ziet, den mensch in zijn onheiligheid, als hij de verwikkeling van goed en kwaad
in de wereld ziet, als hij zijn vriend op een leugen betrapt,
verkeert zich zijn zachtmoedige braafheid in harde eigengerechtigheid. Hoe onbegrijpelijk wreed en bot kan zijn
oordeel zijn over de ondeugden der armen : indien de
armen massale ondeugden hebben, is hij zelf, is de rijke
mensch, dan niet de schuldige ?
De tragedie van den rijke is, dat zijn geestelijk leven
dilettantisme blijft en aan de onwaarheid van alle dilettantisme zich vergiftigt. Hoe aanzienlijker de mensch
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maatschappelijk is, des te onwerkelijker wordt zijn levens-sfeer ; des te minder durft men hem de waarheid
zeggen ; des te meer zoekt men zijn gunsten en vreest
men zijn vijandschap. Alle dictatuur bederft den mensch,
maar de onwillekeurige dictatuur van den rijke is het
meest gevaarlijk, juist daar hij zich die zelf niet bewust
wordt en daar hij Naar aan 't toeval der omstandigheden
dankt.
Leeg is het leven der rijken, daar niemand hem een broeder is. Dat broederschap het leven beteekent weet hij
niet, daar hij zelf in den dood der vereenzaming verkeert.
De rijke mensch is het verwende kind. De verdoezelende aangenaamheden des levens schijnen hem zoo
natuurlijk, dat hij ten leste veronderstellen gaat recht te
hebben op geluk : een dwaling, die de oorzaak van zijn
vergeefsche ongelukkigheid wordt. Tegen de hardheid
van het leven verzet hij zich als tegen een onrecht.
Hoogmoed is altijd de ziekte van den rijke.
Dat zeldzamerwijze zelfs nog in dezen tijd de rijke, niet
alleen door een o n b e w u s t e te zijn, een edel mensch
kan blijven, dunkt mij een der allergrootste wonderdaden waardoor de Godheid zich kenbaar maakt. En
ook dat talrijker onbewusten door rijkdom onaangetast
blijven, ben ik bereid als een klein wonder nog te begroeten.
De tragedie van het rijk-zijn kan slechts verzoend worden door deze tragedie als een gewetenspijn te doorlij den ;
maar rijkdom en geweten verdragen elkander slecht.
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Er is nijd en hardheid en al te weinig eigen schuldbesef,
al te weinig besef van de menschelijke zwakte, in den
haat die onze arbeiders den rijke toedragen, maar indien
iets dezen haat rechtvaardigt, dan zeker dit : dat een
bestaan, op stoffelijk bezit gegrondvest, een bestaan
van leugen is.
„Geven is zaliger dan ontvangen", denkt de rijke die
zijn aalmoes afschuift. En ook de arme denkt 't ... want
waar ontvangen wordt zonder terug te geven, woekert
het slavendom. En zoo wordt ook voor het yolk bezit
de verleider die ontrouw maakt aan 't ideaal. De slavenziel telt noch de gezindheid, noch het doel: zij ziet alleen
de uitkomst, de uitkomst van het oogenblik. En aan de
uitkomst wordt de idee geofferd. Als het yolk zich geestelijk verheffen wil, werpen de angstige bezitters het
geld toe en brood en spelen, totdat de geestelijke verlangens van het yolk in de stoffelijke begeerten versmooren.
Bezit verlaft, maar armoede verlaagt. Zeker niet zal het
gebrek een sfeer scheppen, die den geest doet ademen ;
zeker niet de armoede die de ziel verstikt in den kommer
om 't dagelijksch bestaan, die heel den wil concentreert
op 't stoffelijke leven, die, onder de obsessie van 't noodzakelijk bezit dat gemist wordt, het roofdier in den
mensch oproept, die hebzucht, argwaan en nijd kweekt
of leidt tot een dof-dierlijke berusting welke alle bewustzijn doodt. De vloek van den rijke is, dat er geen nood-
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zaak in zijn leven is, die van den arme dat er slechts
noodzaak is.
Voor den arme bloeit de lente niet. Aarde en hemel
hebben voor hem geen heerlijkheid. Dat de schoonheid
bestaat, vermoedt hij niet.
De arme weet niet watt beduidt een ideaal te voelen,
zich aan een gedachte en aan een hoop te sterken die
boven het persoonlijk eigenbelang uit rijst. De arme kent
de sfeer van vrijheid niet waarin de geest leeft. Ik denk
aan het grauwe leven van zorgen en zwoegen, dat 't
leven is onzer arbeidersvrouwen.
Armoede beteekent kommer, verdoffing, ruwheid,
drankzucht en misdaad. De armod is 't, die millioenen
meisjes tot prostitutie drijft. Waarom zij ? en waarom
niet onze dochters? Waarom moet de doem der armoede
rusten op hen, die voor .den rijke hebben gezwoegd op
het veld, in de fabrieken, in de mijnen onder den grond,
die hem hebben gevoed, gekleed, gehuisvest en verwarmd ?
Deze vragen laten ons geen dag meer met rust. Zij hebben zich in ons geweten gegrifd, omdat in den nieuwen
tijd de boosheid van 't bezit niet meer gevoeld werd,
omdat integendeel onze tijd het bezit tot een levensleer
heeft opgebouwd. De moderne wereld staat gegrondvest op de leer van het bezit, die een leer is van machtsbegeerte en die het slavendom veronderstelt. Als 't geluk
in bezit en macht gesteld wordt, zal de meest bezittende
en meest machtige het gelukkigst heeten en zal dit geluk
2
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bestaan ten koste van hen die niet bezitten, die machtelóôs zijn, ten koste van de on-gelukkigen.
Wrok en afgunst zijn de vruchten der machts-leer. De
leer van de macht en van 't bezit is de leer van den oorlog.
Soortgelijke dieren bevechten elkaar wanneer ze hun
wijfje, hun jong, hun nest, hun prooi verdedigen. En om
deze reden alleen hebben ook steeds de menschen elkaar
bevochten. En er is altijd oorlog onder de menschen
geweest. Maar niet altijd hebben de menschen zoo
schaamteloos de dierlijke zelfzucht tot grondslag der
gemeenschaps-moraal gemaakt. Niet altijd zijn bezit,
macht en geweld zoo schaamteloos veridealiseerd. Dit
was eerst mogelijk toen de weelde der weinigen niet
langer welvaart voor alien schiep, toen de winst van
rijkdom niet langer een winst aan menschelijkheid beteekende, toen het bezit werd opgehoopt zoo hoog als
't nog nooit was opgehoopt, toen een Leger slaven saamgebracht was zoo groot als nog nooit de aarde had bevolkt. Zulk een wereld moest ook een oorlog doen ontbranden zooals nog nook een oorlog woedde, een
oorlog die tien millioen soldaten doodde.
Deze excessen van verduiveling moesten bereikt zijn
eer het mammonisme in 't hart getroffen kon worden.
Het bezit kan slechts ontduiveld worden door zich te
veralgemeenen tot gemeenschaps-bezit, tot volks-welvaart. Hoe meer de volks-welvaart het persoonlijk bezit
en het persoonlijk gebrek opheft, des te zuiverder zal de
samenleving zijn.
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In een goede samenleving wordt niemand geacht om
'tgeen hij bezit, heeft ieder recht op een onafhankelijk
bestaan en bloeit de geest op den rijken bodem der gemeenschappelijke welvaart. Eerst in zulk een samenleving zullen de menschen elkander niet meer waardeeren
of verachten als klasse-representanten, als maatschappelijke symbolen : ze zullen elkaar eeren naar de mate
van hun menschelijkheid ; ze zullen elkaar schatten en
eeren naar den eenig waren rijkdom : die van het innerlijke leven.
Waarlijk rijk is hij, die veel lief heeft. Onze wezenlijke
bezittingen zijn onze daden, onze gedachten, onze verbeeldingen, onze liefden. De democratie is een menschen-wereld zoo ingericht, dat ieder deze bezitten kan
naar zijn innerlijk vermogen. In onze wereld worden
den rijke zoowel als den arme de wezenlijke bezittingen
ontroofd of geschonden.

DE VERKEERDE GELIJKHEID

Als Plato zijn ideeelen Staat der rechtvaardigheid opbouwt, begint hij zich een samenleving van stoffelijke
welvaart tot doel to stellen. „Laten we nu, zegt hij, in
de eerste plaats zien, hoe menschen, die hun staat z•545
hebben ingericht, hun Leven doorbrengen. Zullen ze niet
graan en wijn bouwen, kleeren en schoenen maken, huizen optrekken, des zomers meestal zonder kleeding of
schoeisel arbeiden en 's winters voldoende daarmede
bedekt ? Zij zullen zich ook voeden met gort uit gerst
en met meel uit tarwe bereid, terwijl ze dan het eene
koken en het andere bakken. Heerlijke koeken zullen
ze op matjes en op schoone bladeren opdienen en ze
zullen aanliggen op matrassen van eiken- en myrthentakjes. Zij zullen zich zelf en hun kinderen trakteeren,
wijn drinken en met kransen om het hoofd bij het aanheffen van liederen ter eere der goden onder elkander
pret maken en niet meer kinderen krijgen dan ze kunnen onderhouden, daar ze bang zijn voor armoede en
oorlog."
Toen nam Glauco het woord en zeide : „Ik geloof, dat
gij die menschen zonder toespijs laat eten."
„Gij hebt gelijk, ik vergat dat zij ook die nog moeten

DE VERKEERDE GELIJKHEID

21

hebben ..... En zoo zullen ze, zou ik denken, hun Leven
in vrede en gezondheid doorbrengen, eerst op hoogen
leeftijd sterven en net zoo'n leventje aan hun kinderen
nalaten."
De Nederlandsche vertaler van Plato's Staat achtte het
wenschelijk hierbij te vermelden, dat de groote wijsgeer
te dezer plaatse de menschen in het ootje neemt. Want
veler wereld-ideaal is nog steeds zulk een idylle. Als
alle menschen in hun kleine huisjes woonden en braaf
waren, verstandig en vroolijk, wanneer zij de natuur
haar loop lieten gaan ; als niemand zich over zijn zonde
bezwaarde daar niemand meer wist wat zonde is ; als de
begrippen goed en kwaad herleid werden tot de begrippen nuttig en schadelijk, normaal en pathologisch ;
als men genoegelijk zijn feest-dagen vierde en zich in
zijn vrijen tijd misschien ook een weinig met de filosofie
vermijdde, aangenaam keuvelend in de schaduw van
een duin-boschje ; als de religie bestond in 't bezingen
van 's menschen voortreffelijkheid en van de broederschap ; als de vrouwen, die alle jong zijn en schoon, haar
gunsten mildelijk en zonder vrouwelijke ijverzucht aan
vele mannen schonken, terwijl de Staat de kinderen tot
een moeder was ; als de techniek ons van alle levenslasten onthief en men slechts op een knopje had te drukken om de automatisch bereide spijzen binnen te zien
glijden ; als de bezigheid niet tot arbeid ontaardde —
dan zou daar zijn het Rijk der eeuwige Tevredenheid.
En in dit Rijk schijnt altijd de zon ; de hemel is er blauw ;
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het regent er terwijI men slaapt ; en alle menschen gedragen er zich lieftallig.
Maar zou in zulk een gemeenschap der tevreden redelijkheid te eeniger tijd niet &11 verrijzen, die klagend en
toornend omgaat, als een die bezeten is, roepende :
„Wat beteekent deze tevredenheid voor mijn zi el?
Deze God der tevredenheid is de Duivel ! Hoor, dit alles
is het niet. Daar moet iets anders zijn, dat wij vergaten!"
En de tevredenen, in hun hardvochtigheid, zullen met
steenen smijten naar dien zot, tot hij zwijgt en sterft. De
woorden echter, door den opstandigen gek uitgestooten, sterven niet. Zij hebben een onrust verwekt in veler
harten. En er zullen anderen komen, die dezelfde woorden spreken. En ook deze zullen worden vervolgd, zoodat het Rijk der Tevredenheid nog slechts door geweld
te handhaven blijkt. Maar alle geweld wreekt zichzelf.
En zoo zullen opnieuw strijd en leed in de wereld zijn
gekomen.
Wat vangen wij met de wereld aan ? Wat vangen wij
aan met de menigte, die de steeds verkeerde wereld vertegenwoordigt ? Zal de geest niet reddeloos verzinken,
als hij zich te schikken heeft naar den wensch der wereld
en der menigte ? Leeft de geest op onze aarde niet het
revolutionaire leven van den eenling, die het leed der
wereld tot een persoonlijk leed verinwendigde en die de
kracht had zich om te scheppen en alleën te staan ? Is de
geestelijke mensch niet hij, die gering acht wat de wereld
najaagt en die als wezenlijk erkent wat de wereld ver-
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acht ? Wat heeft deze eenling gemeen met de in vlotte
genietingen en onmiddellijke belangen bevangen menigte ? En zal de menigte niet altijd menigte blijven, hoe
ook de samenleving worde ingericht ? Is er niet theorieen-waan en onmenschkundig gefantaseer in het geroep om „een nieuwe menschheid" ? Moet niet de erbarminglooze psychologie de grondslag blijven van alle
sociaal idealisme ? Wij denken ons gaarne de oude
Grieksche wereld als een voorbeeldige samenleving : en
hoe laat Plato niet of te wijzen op de domheid, de lafheid en het onbelang van den alledaagschen Athener,
't zij deze yolks-man is of patricier ! Hoe luid klinkt zijn
klacht juist in dat boek, waarin hij zich den idealen Staat
droomt ! Hoe is ook zijn ideaal-Staat, welks verwezenhiking hij ontkent, nog gegrondvest op het besef dat de
menigte, dat de wereld, niet deugt en nimmer deugen zal !
Het eenige, wat de wereld rechtvaardigt, is het teed
waarin zij gedompeld blijft. Slechts ter wille van dit teed
kan men de wereld eerbiedigen.
Eeuwige wijsheid is : sceptisch te staan tegenover de
wereld, maar geloovig tegenover den geest. De sociale
hervormer onzer dagen echter gelooft in de wereld vaak
zoodanig, dat zijn geloof hem den geest verloochenen doer.
Indien het begrip democratie eenigen inhoud heeft, moet
het 't tegendeel zijn van het begrip menigte. leder enkeling is in zijn hart beter dan de menigte. Menigte vertegenwoordigt den grootsten gemeenen deeler van alle
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menschelijke laagheden. Menigte vormt een schrikbeeld
voor ieder, die zich zijn geestelijkheid nog eenigermate
herinneren kan.
Menigte is een slaafsche en tyrannische domheidsmacht. Menigte beteekent niet : veralgemeening, maar
vulgarisatie ; niet vrijheid, maar geweld of verdoffing ;
niet zelfstandigheid, maar kuddegeest ; niet geest, maar
sensualisme ; niet groeikracht, maar of de trage sleur of
de chaos.
En het symbool der menigte is de Pers.
De pers regeert niet alleen onze wereld zij symbol is e e r t haar. Ongetwijfeld zou men de macht der .pers
ook anders kunnen waardeeren. Dat onze Europeesche
democratie een wezenlijk anderen inhoud heeft dan de
tijdelijke democratieen der Oudheid, bewijst ons dat gezagvol verschijnsel, die enorme schepping der nieuwe
tijden : de pers. Deze pers is ons het stellig teeken dat de
democratie niet langer een politieke partij vormt, of een
golf in den stroom der geschiedenis, maar een idee, een
cultuur. Zij is het teeken, dat de beschavingsmacht in
beginsel niet langer bij een bepaalde klasse berust, doch
bij het geheel der menschheid. Zoo diep is de pers in ons
leven geworteld, dat wij ons het bestaan zonderhaar
nauwelijks meer denken kunnen. Alleen in onze slechtste
en in onze beste dagen laten wij de dagelijksche krant
ongelezen. En het meerendeel der menschen kent zulke
slechte of zulke goede, zulke doffe en zulke helle dagen
nauwelijks.
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De pers is het zinnebeeld onzer democratie ; en democratie beteekent voor ons, meer dan een politieke gedachte, een idee.
Elke idee echter heeft haar kwade tegendeel. Het verkeerde tegendeel der democratische idee is het begrip
menigte, dat zich in de pers uitbeeldt. De krant verhoudt
zich tot het boek, als de cinematograaf tot het tooneel.
En de hedendaagsche wereld representeert zich juister
in de cinematograaf, dan in het tooneel.
Elke monumentale cultuur bouwt zich op tot een samenvattende, ideeele eenheid ; een eenheid, die haar apotheose vindt en haar verwezenlijking in de religieuse idee.
Zij kan, als de Helleensche, ondogmatisch zijn, of, als
de Middeleeuwsche, de individuen onder 't gezag stellen der Kerk. Maar ook dan schept zij Leven, bezielt ze
de volksmassa en stroomt zij op naar God.
De pers dan, anonym en dogmatisch in haar partij-macht,
is een afspiegeling niet van de Grieksche, doch van de
Katholieke cultuur-eenheid. Echter vertegenwoordigt
zij het Katholicisme in zijn verkeerde tegenstelling. Zij
representeert de Katholieke idee niet in de richting van
den geest, maar in die der materie, niet verticaal maar
horizontaal. Zij is omgekeerd katholisch.
Het nivelleerend mechanisme onzer fabriekseeuw kon
zich op eene wijze ook geestelijk een monument scheppen : in de pers. Midden in de ijdelheden van ons moraalverkrachtend individualisme, schiepen wij eene cultuurmacht, waar de enkeling voor niets geldt, eene geeste-
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lijke organisatie, waar anonyme samenwerking nog het
beginsel van den arbeid vormt en die een waarlijk massale schepping is : de Pers. Zooals de Middeleeuwers
hun Kathedraal oprichtten : honderden werkten aan
haar in eendrachtigheid, de metselaars, de ornamentisten, de beeldhouwers, de glas- en wandschilders, de
bouwmeesters : de kleinsten zoowel als de grootsten
werkten tezamen en overwonnen hun eerzucht ; en men
kende hun namen niet, want hun naam had geen beteekenis waar het gold een eeuwen-beheerschend monument fie stichten ter eere van den Eeuwige, — zoo schiepen wij de Pers. De Pers is de Kathedraal der moderne
tijden.
Maar deze tijd verkeert omtrent het eeuwige in onzekerheid. Daarom mist hij eenheid van geest en eenheid
van stijl. En zoo verrezen er vele pers-kathedralen in
velerlei stijl, in velerlei kleur van geest : een zwarte van
het clericalisme, een lood-grijze van het liberalisme, een
roode van het socialisme en tallooze andere nog en bonte.
Ze alle ziende, bemerk ik, dat ze alle leelijk zijn. Want
in geen wordt de waarheid, die de wijsheid is, eerbiedig
en dienend gezocht. Principieel is de pers, maar zonder
waarheids-liefde ; principieel is zij uit tyrannische partijzucht, uit eigen-belang.
De pers is de katholieke idee die niet langer pyramidaal
zich opbouwt naar de volstrekte geestelijkheid heen,
doch die over de laagvlakte der materie weg vloeit. Zij
geeft niet veel, zij geeft het vele. Zij dient de qualiteit
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niet, maar de quantiteit. Zij is de hierarchie der menigte.
Zij is de autoriteit geworden materie.
Deze pers werd de lectuur, de eenige, der millioenen.
Tot op onzen tijd vond de menigte haar geestelijk voedsel in den bijbel, wat zeggen wil dat zij dagelijks in aanraking kwam met de hoogste litteratuur welke Europa
kende. En al is er hypocrisie, fanatisme en eigengerechtigheid uit dit contact ontsproten, het is immers niets
vergeleken bij de poovere winst en 't gruwelijk verlies
ontstaan door de heerschappij der pers, die partij-voor
oordeel kweekt in plaats van levende overtuiging, polemische brutaliteit in plaats van zedelijke strijdvaardigheid, dilettantisme in plaats van kennis en van geestelijke
verruiming.
De pers ontleert den mensch zelfstandig to oordeelen ;
op autoritaire wijze decreteert zij wat de mensch denken
zal en waarover. Zij vermorzelt de persoonlijkheid. Zij
drilt de menschheid tot 't slavendom, tot een slavendom
zonder meester. Want zij, de meesteres, is de belichaming der menigte zelf. Door de pers wordt het menschdom de slaaf zijner eigen middelmatigheid. De middelmaat-mensch : sceptisch, verstandig, zelf-tevreden, zondeloos, werd het gruwelijk symbool der burgerlijke
samenleving. In hem triomfeeren de geesteloosheid en
de zelf-begoocheling, de materie en de leugen. Al de
schijnheiligheden, banaliteiten en illusionismes krijgen
in hem gezag en alle drogredenen van het rationalisme,
dat den zedelijken wil en de zelf-verantwoordelijkheid
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der menschen opheft om de moraal tot een sociale nuttigheids-leer te verzwakken. Het drama des levens lost
zich op in de idylle der voorzichtige verstandelijkheid.
De verhevenheid van den geest verkeert tot de sentimentaliteit der zinnen.
Indien de stoffelijke gelijkheids-gedachte zich tot een
utopie van geestelijke gelijkheid omschept en het Rijk
der Tevredenheid wil stichten, dan heeft zij het beginsel
van alle leven, van alien geest aangetast. Dit Rijk der
Tevredenheid is het rijk van den Anti-Christ, van den
Duivel, die zegt een Christus te zijn daar hij de menschen uit barmhartigheid het ondragelijk juk der zedelijke vrijheid afneemt, daar hij de wereld regelt naar de
zwakken en geen offer vraagt, geen strijd. Hij doodt
den God in ons en eerbiedigt den slaaf in ons.
Nietzsche is, in de eeuw van het burgerdom, van de
machine en van de menigte, deze Anti-geest der Nivellatie tot zulk een schrikbeeld geworden, dat hij hem met
den Christus vereenzelvigde, dat hij den Christus als een
God van zwakkelingen, van ongeestelijke slaven-zielen
ging zien. En tegenover deze karikatuur van Christus,
die in werkelijkheid de Anti-Christ is, stelde hij den wezenloozen Uebermensch met zijn hysterische Herrenmoral, den Uebermensch, die, naar Lucka's woord,
in wezen niet anders is dan het veelvuldig verdunde afgietsel van den Christus dien Dostoiewsky ons weer
toonde.
Overheerscht de verkeerde gelijkheid, dan zullen wij
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ons Been Tempel bouwen, die boven de stads-eenheid
uit het symbool vormt van een geestelijke gemeenschap,
van een religieuze eenheid, maar dan zullen we bouwen
die matelooze steden, waarvan Amerika reeds de sombere aanduiding gaf, de troostelooze steden der mechanische nivellatie, waar de massa-huizen als blinde blokken uit de kloof der straat verrijzen, zoodat hunne
hoogte zelf slechts verstompend werkt, die toren-kazernes waar de millioenen uniform, als genummerde slaven,
in zijn ondergebracht ; dan zal heel zulk een stad de stoffelijke kathedraal der toekomst vormen zooals de pers
Naar geestelijke kathedraal is waarin de Anti-God, de
tyrannische en domme Demos, zich zelf in slaafsheid
aanbidt.
Deze doffe wereld zal de moderne verwerkelijking zijn
van het ideaal der stoffelijke tevredenheid, door Plato
zoo beminnelijk geparodieerd.
Een rechtvaardige verdeeling der aardsche goederen is
noodig, maar vormt het groote doel nog niet. Het doel
is een wereld van edeler en vaster moraal, van schooner en krachtiger leven, van dieper beschavings-rijkdom, van scheppender geestelijkheid. En daartoe is
noodig, behalve de rechtvaardige verdeeling der aardsche goederen, een geestelijke orde, een evenwicht tusschen volks-cultuur en persoonlijkheids-vorming, een
evenwicht dat tot rust komt in de stralende idee der
geestelijke gemeenschap.

DE VOLKSZIEL

In ieder volledig mensch leeft een deel „yolk". Zij, die
overwegend „volk" zijn, willen wij in dit hoofdstuk beschouwen.
Dezen, in wie het element „yolk" overheerscht, vindt
men in alle lagen en klassen der samenleving. De menschen onderscheidend in hen die duidelijk het yolk en in
hen die de bewuste, zelfstandige persoonlijkheid vertegenwoordigen, zal men onder de arbeiders vele per-

soonlijkheden, onder de beschaafden tallooze yolkstypen aantreffen.
Het woord „yolks-type", zoo snel gebruikt waar over
't yolk gesproken wordt, verduidelijkt reeds eenigszins
het probleem dat ons hier bezig houdt. De persoonlijkheid is meer dan „type". De type veronderstelt een
zekere g e ij k t e, een meer uiterlijke en mechanische
veralgemeening; de veralgemeening der persoonlijkheid
is innerlijker en heeft dieper zin. Dickens beschreef, kostelijk, typen ; maar Dostoiewsky schiep persoonlijkheden. Breeroo's Spaansche Brabander is een type,
Shakespeare's Hamlet een persoonlijkheid. De type is
karakteristiek, de persoonlijkheid symbolisch. Wie zich
verlustigt in de beschrijving van typen zal een humorist
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of satyrist zijn ; de dramaticus doorgrondt persoonlijkheden.
Maar als het yolk niet „typisch" is, wordt het waardeloos ; waardeloos 66k ten opzichte van de hooge taak
die het in een gezonde gemeenschap te vervullen heeft.
Het yolk blijft een logge en borne natuurmacht indien
't zich niet karaktervol toont. En daarom zullen we telkens weer onze aandacht bepalen tot 't ruige arbeidersen handwerkers-volk, wanneer wij van de volksziel
spreken. Want wel zijn er onder de beschaafden velen,
die tot geestelijke zelfstandigheid niet ontwaakten, maar
deze behielden slechts zelden de primitieve karakterkracht van het yolk. Beschaving beduidt voor hen
vormelijkheid, conventie, fatsoen : de beschaving verlamde in hen slechts de eigenschappen, die het yolk
kenmerken. En zij beroemen zich op hun beschaving.
Een klein weinigje verstand en voorzichtigheid, en een
groote mate eigenwijsheid en zelfingenomenheid deed
hen zich veilig voelen in de sfeer van het stereo-type. Zij
zijn verbasterd yolk. Zooals de lakei zijn menschelijke
waarde verknoeit door zich te richten naar den uiterlijken schijn der beschaving waarmede hij in aanraking
kwam, zoo zijn ook zij lakeien-zielen en bastaarden.
Democratie beteekent niet de vervlakking van het yolk
tot vormelijk beschaafde burgerij, noch de kerkering
der persoonlijkheid door het gezag der menigte : zij
beteekent de opheffing der standen. Democratie wil,
dat alle yolk weer zuiver levend yolk zal zijn en dat de
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zelfstandige persoonlijkheid zich met dit volks-geheel
weer verbonden zal voelen. Zij wil den dood der burgerlijkheid, nadat de burgerlijke samenleving den dood
wilde van 't feodalisme.
Het yolk is het ras. Als een yolk geen ras meer heeft,
houdt 't op in geestelijken zin yolk to zijn. Een yolk
zonder ras is een slavenkudde en heeft deel aan al de
zonden van het slavendom : het is laaghartig, hebzuchtig, argwanend ; het kruipt zoolang 't geslagen wordt
en verwildert in de vrijheid. Als een yolk geen ras meer
heeft, verkeert de menschheid in gevaar. Als het yolk
geen ras meer heeft, hoe zal dan de geest zegevieren ?
Want het ras is de natuur waar de geest uit leeft. Ras
is stijlvolle en dus reeds vergeestelijkte natuur. Ras is
natuur-zuiverheid en natuur-tucht. Ras houdt in dat juist
primitief Leven edel is. De Germaan der voor-Christelijke
tijden, de Germaan die zijn mythen schiep en zijn gemeenschap ordende, zal ruig en ruw genoeg zijn geweest,maar een mensch toch die de verhevenheid kende,
die zuiver was en zelfbeheerscht en fier : een edeler
wezen was hij dan de dof-vernatuurde boer der heide,
dan de brute koelie van het groot-bedrijf, evenals hij
edeler was dan het grinnikend beschavingsslachtoffer
onzer wereld-steden of dan de fletse burgerman der
provincie.
Nog steeds immers treffen ons die ras-echte mannen en
vrouwen van 't onbeschaafde yolk, die een fierheid bezitten, den aristocraat zelf nog maar uiterst zelden eigen.
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De kracht der natuur schijnt hun bloed to doorgloeien.
De zuivere natuurkracht eener wilde liefde bracht hen
voort en deed hen schoon ontbloeien temidden der
armoe-vergoring onzer stads-achterbuurten. Het zijn de
triomfantelijke mensch-exemplaren die de groote kunstenaar Meunier beeldde als de verpersoonlijkingen der
menschelijke scheppingskracht.
Ras is elementaire geest.
Ras is het stijl-begrip in zijn oorspronkelijke natuurgedaante. Een hert heeft ras, heeft stijl : in zijn streng
geboetseerden lichaams-bouw, in de lijn van zijn strafgespannen pooten, van zijn rug, van zijn ranke hals,
van zijn nerveus geheven kop. Het heeft stijl daar het
vurig is en snel en sterk, daar het driftig is en beheerscht,
daar het deel heeft aan den gloed der natuur. De bewegingen van een kind : spontaan, vlug, veerend, zijn stijlvol daar het ras bezit, daar 't nog natuur-mensch is.
Een boeren-hoeve heeft stijl, daar zij natuurlijk gegroeid
is in het landschap en haar karakter zuiver uitbeeldt. Zij
verbreekt de harmonie niet der bloeiende aarderondom.
Maar als de boer berekenen gaat hoe hij zoo zuinig
mogelijk de meeste ruimte winnen kan, als de boer van
zijn hoeve een kale loods maakt in de gedaante eener
welvarende burgermanswoning, dan heeft 't berekenend
verstand den natuurlijken stijl der boerderij verstoord.
Of als een welbewust architect ter wille van een romantiseerend buiten-liefhebber, een villa bouwt die de boeren-hoeve sentimenteel imiteert, dan is, met de argeloos3
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heid, ook het karakter van den natuur-stijl verloren. Een
volledige architectuur gaat van 't elementaire stijl-beg rip
der boeren-hoeve uit, doch heft dit op naar de sfeer der
bewuste, geestelijke schoonheid. In 't volgroeide bouwwerk is de eenheid van natuur en geest, van 't elementaire en bizondere verwezenlijkt. Het elementaire is er,
door de verbizondering heen, tot de ware algemeenheid
van den geest gelouterd.
Het yolk is de materie, waarin de geest zich openbaren
zal. Het is de natuur, die zich met 't bewustzijn weer te
vereenen heeft om tot schoonheid te komen.
De tragedie van 't yolk blijft, dat het zich tot 't bewuste
leven niet geheel verheffen kan. Hoe juist beeldde 't
yolk zelf deze tragedie uit in een harer eigen scheppingen, in 't ironisch epos van den Vos Reinaerde ! De
dieren-kolonie laat zich ringelooren door den slimmen
vos, die een ieder in zijn zwakte doorschouwt. Zij bewondert blindelings het bewustzijn, daar ze de gevangenschap harer eigen onbewustheid pijnlijk voelt, maar
zij vergeet dat de bewuste nog niet de wijze is hoewel
alle waarlijk wijzen bewusten zijn ; en zoo wordt ze de
prooi der louter verstandelijke bewustheid, de prooi van
den slimme, van den berekenenden egoist. Het yolk
weet niet in staat te zijn zich te regeeren : het wenscht
zich den heerscher ; maar de heerscher blijkt tyran. Het
begeert de vrijheid, doch vindt slechts slavernij.
Dat juist het onbewuste leven een reddende kracht
vormt, weet 't yolk zelf het minst.
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Het yolk is uit zich zelf wispelturig en afhankelijk ; in
den hartstocht onbetrouwbaar. Het yolk zonder leider
is als de ongelouterde vrouw. Vrouw is het yolk omdat
't, als de vrouw, een kracht van onbewustheid is, een
kracht die eerst door zich met den bewusten geest te
vereenigen tot de rust en tot de daad kan komen. Aan
zijn onbewustheid prijs gegeven, is het yolk tot alle
kwaad bereid. Want als het onbewuste leven vrij
gelaten wordt, gaat 't in verwildering ten onder.
Het onbewuste is het leven in zijn daemonische oerkracht, dat alle mogelijkheden van verheffing en van
vernedering bevat. Het yolk is de natuur in ons, wreed
en onberekenbaar als de hartstochten rijzen zonder beheerscht te worden. Het yolk is de menigte, die vandaag
den Christus inhaalt met hozannah-geroep en met
gewuif van palm-takken, die zich de kleederen van 't
lichaam rukt om ze neer te spreiden op den weg dien
de Profeet heeft te gaan, die in een massaal enthousiasme zich hoog verheft boven zich zelven uit, maar die
enkele dagen later tegen dezen zelfden Christus de
vuisten bait en hem met schorre kreten den kruis-dood
oplegt. Het volk is 't, dat nu Caesar den verrader scheldt
en Brutus, die hem neersloeg, als den held en bevrijder
toejuicht ; maar nauwelijks heeft Antonius gesproken,
of het weent om Caesar en het trekt tierend of om
Brutus' woning te verbranden. Het yolk, dat gisteren
om revolutie riep, juicht heden als uitzinnig zijn vorst
toe. Het is het yolk, dat in de lente de internationale
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zingt om in den zomer met een lach ten oorlog te trekken, in dienst eener misdadige staats-tyrannie.
Maar schandelijker en schuldiger dan de blinde menigte
is de enkeling, die zich listig tot tolk maakt van de domheid en boosheid der menigte en haar wetend oproept
tot 't kwaad. Schuldiger dan het yolk, dat den Christus
kruisigen wilde, waren de priesters en de schriftgeleerden, die misbruikend hun bewustzijns-macht, den verwoestenden volkshartstocht ontvlammen deden. Waar
het yolk zich woelend beweegt, heeft men altijd de
schriftgeleerden zien azen.
Dat 't volks-geheel vrijer en schooner kan Leven dan in
den naargeestigen tijd welke achter ons ligt, dat weet
iedereen die den mensch kent en die de historie kent ;
maar dat ooit de menigte zich uit de volks-onbewustheid zich gansch verheffen zou : wie kan 't gelooven,
die de verstoken onbewustheid der beschaafden en der
ontwikkelden onderscheidt en weet hoeveel verbasterd
„yolk" leeft onder hen, wie alle mogelijkheden gegeven
was zich tot zelfstandige persoonlijkheid te vormen.
De massa der menschheid is menigte, is yolk ; zij is 'tin
elke samenleving geweest, zij zal het altijd blijven en zij
zal het nooit erkennen.
De onbewuste massa komt eerst tot zuivere ontplooiIng
harer wezenlijke macht, door bewonderend tot den
bewuste op te zien. Slechts onder den ban dezer bewondering is de daemon te bedwingen en wordt de doem
der onbewustheid verbroken.

DE VOLKSZIEL

37

Als de moraal der tijden week is en vrouwelijk, als het
y olk om vrijheid roept, zonder nog te beseffen hoeveel
zwaarder het den vrije is goed te leven, zonder te beseffen dat eerst de vrije mensch zich zelf alle moeiten
en smarten en fouten verwijt, zich zelf en niet een ander,
noch eenige omstandigheid, zonder te beseffen dat vrijheid van den geest is en niet van de aarde, dat op aarde
de vrijheid alleen leven kan in de strenge gedaante der
verantwoordelijkheid, als 't blinde yolk om vrijheid
roept, dan wordt de leider van het yolk yolks-vleier ;
want hij vreest de krachten die hij, begeerten wekkend,
wakker maakte. Dan vreest de leeraar zijn discipels en
de discipels voelen dan Been eerbied voor hun leeraar
meer. De vader vreest dan zijn zoon en de zoon minacht
zijn vader. De heerscher wordt slaaf en de slaaf heerscht.
Alleen de nieuw gerezen moeiten en de tucht, waartoe
deze beproevingen noodzaken, kunnen het yolk opheffen uit 't oude slavendom en het verlossen van zijn eigen
heerschers-wil.
Is het bevreemdend, dat de volksleider haast noodwendig een zelfverkrachter wordt? Thans spreekt hij nog
in overtuiging zijn geestdriftige waarheid uit, straks zegt
hij de waarheid in zoover zij tot het doel voert, weldra
offert hij aan het heilig gewaande doel de waarheid op.
De volksleider die niet de hardewaarheden meer zeggen
durft, die niet opvoedt tot de nieuwe plichten, welke de
laatste en noodigste overwinning, de zelf-overwinning,
rnogelijk maakt, wordt de verleugende mensch en de
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vijand van 't yolk, dat alles leerde behalve de deemoed
der bewondering. Want in zijn leiders zelf kan het dan
niet langer een to eeren voorbeeld zien. Met de geestelijke hierarchie valt het bouwwerk der moraal ineen.
De groote waarheden worden vergeten, als of God
zich aan de wereld onttrok. De machts-idee overwint
het beginsel der liefde en in velen ontwaakt de begeerte
tot macht. Dat elk wapen 't symbool is der menschelijke
boosheid, dat 't altijd een duivel maar nooit een godheid
is, die ons het wapen in de hand duwt : dit wordt'dan
door geen meer verstaan.
Alleen dan komt het yolk tot geestelijken bloei, wanneer
de bewuste geesten een idee vertegenwoordigen, die 't
volksgeheel in vrijheid bewonderen kan. En alleen
zoolang de bewusten zulk een idee wezenlijk vertegenwoordigen, zullen zij leiders kunnen zijn, want zij zelf
blijven dan dienaars en voelen zich met de massa op de
beste wijze verbonden.
Het is noodzakelijk dat de menschen bewonderen, bewonderen wat boven het menschelijke uitrijst. De vrijwording der persoonlijkheid tijdens de Renaissance was
daarom slechts een halve winst en moest daarom tot
hoogmoed en vereenzaming leiden, daar deze nieuwe
tijd geen bewondering meer kende boven het menschelijke uit. De mensch vervalt indien hij niet bewondert;
hij bewondert slechts volkomen wat hem uit zijn aardsche betrekkelijkheid verlost. De geest der middeleeuwen
was daarom — in weerwil der boosheden — zoo hoog
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en edel, omdat de middeleeuwsche menschheid een idee
bewonderde boven zich zelve uit. De middeleeuwsche,
de Grieksche, de Aegyptische, de Indische cultuur was
daarom zoo verheven gestemd, omdat deze volken gedwongen werden zich to richten naar een verbeelding
van t leven en van den mensch, schooner en volkomener
dan het leven en de mensch der zichtbare werkelijkheid.
Eerst zulk een bewondering voert tot een geestelijke
cultuur.
Een boven-menschelijke en alien in hun hart beheerschende idee kan slechts een religieuze idee zijn. De
religieuze idee bezielt alien en vereenigt alien, daar zij
niet gedacht wordt, maar geleefd : zij bloeit uit den
levenden grond onzer onbewustheid.
Het yolk is vrouw ; en evenals men de meeningen der
vrouwen-haters nooit weerlegg en kan, maar toch voelen
blijft dat al wat de vrouw ten laste wordt gelegd bij een
geringe wenteling van den geest ter eeuwige glorie der
vrouw gezegd kan worden, zoo ook verkeeren de zonden van 't yolk tot onmiskenbare waarden, indien de
religieuze idee het yolk beheerscht. Want verwildert
het onbewuste tot een vernietigend daemonisme waar
't aan zich zelf wordt prijs gegeven, zonder de stuwing
van 't onbewuste kan de geest nimmer leven. Alle moraal wortelt in 't onbewuste. Dat het leven, in zijn pijn
en in zijn worsteling, een louterende kracht is, dat de
mensch slechts in den strijd tegen 't kwade zich ten
goede wenden kan, dat de slechtste mensch hij is, die
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geen slechtheid meer kent daar hij boven 't leven zich
uithief: deze werkelijkheden der innerlijke ervaring zijn
alleen begrijpelijk als werkingen van 't onbewuste.
Tegen „beter weten" in worden wij gedwongen den
God in ons te gehoorzamen. Wij kunnen een daad van
berouw en boete bedrijven hoewel het bewustzijn onze
schuld nog niet erkennen wil. Vele boosheden begaan
wij en ons verstand pleit ons vrij en prijst ons zelfs om
de grootheid onzer macht, maar een grootere macht,
waarvan wij zelf niet weten, dwingt ons tot den deemoed van 't geweten. In ieder mensch woedt de strijd
van 't macht-begeerig en toch in wezen zoo krachteloos bewustzijn met de almachtige wijsheid onzer onbewuste, boven-persoonlijke ziel. En dit is de tweede
fundamenteele waarheid, die Italie vergat in den tijd
der Renaissancistische genieen-aanbidding. De geniaalste persoonlijkheid, die aan de levens-bronnen der
onbewuste moraal zich niet langer laaft, zal de wijze niet
meer zijn en zal de vereenzaamde en hoogmoedige moeten worden die van zijn yolk zich willend vervreemdt.
„De mensch wikt, maar God beschikt" zeiden onze
vaderen, naief en diepzinnig. De volkswijsheid was 't,
die zich hier uitsprak, de volkswijsheid welke weet dat
een dieper willen in ons leeft dan de wil van 't Ik, dat
wijsheid berusting heet, dat berusting is : een overgave
aan den wil der ziel. En deze ziel, die tegelijk wil en
weet, objectiveerde zich het yolk in de concrete Godsgestalte als om zich zelf beter te dwingen tot gehoor-
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zaamheid. Want het yolk voelt zintuigelijk ; het heeft
symbolen noodig. Het streeft ten goede zoolang 't zijn
goden en mythen en heiligen en helden, zijn symbolen,
gelooft. En de verlichte, die de idee der symbolen doorschouwt, eerbiedigt de zinnelijkheid van 't yolk daar hij
er den geestelijken grond van erkent. De intellectualist
echter, het yolk verachtend dat in zintuigelijk voelen
bevangen blijft, waant zich zeer veel wijzer dan 't yolk,
terwijl hij in waarheid aan de simpele wijsheid van 't
yolk nog niet toe is. Wantrouwt de gladde betoogen
van den verstandeling ! Voelt hij nog de wijsheid, waarvan hij zoo makkelijk spreekt ? En zoo hij haar meer
denkt dan voelt, heeft zijn denken dan nog eenige
waarde ?
Hoogste wijsheid is : de vereeniging van wil en weten,
de samengroeiing van onbewust voelen en bewust denken tot boven-bewuste geestelijkheid. Hoogste openbaring van wijsheid is de Christus: de bewust geworden
ziel, de natuur geworden geest, Een Plato redeneert en
dialectiseert om zijn geest te zuiveren van waan en zelfbedrog ; hij redeneert om tot de waarheid te naderen ;
hij redeneert tot hij niet langer redeneeren kan doch
getuigt als een vervoerde en in allegorieen spreken gaat,
dronken van geest. Plato wist dat hij niets wist buiten
zijn daemon. Maar de Christus is de daemonische geest
in loutere volkomenheid: Christus redeneert niet langer.
En daarom zeggen Plato en Christus wel bijna hetzelfde
in 't moment hunner hoogste verheffing ; maar Plato
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kon slechts tot de bewusten spreken, waar Christus door
de millioenen wordt verstaan en aangebeden. Daarom
ffiosofeerde Plato wel veel en schoon over de deugd,
maar Christus was het moreel beginsel in levende en
tragische werkelijkheid, zoodat de religieuze moraal
gezegd kan worden eerst in het Christendom g e b o r e n
te zijn nadat Hellas haar concipieerde. En daarom was
het Christus, die de hoogste wijsheid het klaarste uitsprak, want hij vond de eenvoudigste woorden. Hij
vond de eenvoudigste woorden daar hij de woorden
der onbewuste ontroering sprak. In Christus leeft de
volks-ziel.
De cultuur-tragedie is, dat 't verband tusschen yolk en
persoonlijkheid, tusschen 't onbewuste leven en den
bewusten geest in den loop der historie telkens uiteen
breekt. Dan wordt de ziekte der beschaving gekend, die
slechts door de ziekte der omwentelingen zich herstelt.
Elke beschaving streeft noodlottig naar de heerschappij
van het bewustzijn om aan haar bewustzijn te gronde
te gaan. Alle beschaving verliest zich in de verwikkelingen van het verstand. Alle beschaving ontbindt zich
in de veelheid.
Beschaving is te zien als een groei uit de onbewuste
èènheid door de bewuste veelheid been naar de bewuste
êenheid ; een groei uit de primitieve natuur-eenheid,
door de analyse heen, naar de geestelijke synthese. En
deze synthese eerst vormt het hooger cultuur-moment
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der beschaving. Wanneer dit moment is uitgeleefd, dan
ontbindt zich de beschaving in nieuwe veelheden, die
echter niet meer naar ëénwording streven omdat het
besef der hoogere en aanvankelijke eenheid in de ontledingen is verloren geraakt. Dan wil wetenschap zich
zelve dienen en dan verdeelt zij zich in vele rubriekjes.
Dan wordt de wetenschap zelf-doel, en zoo de kunst,
en zoo ook de religie die haar cultuurtaak verloochent.
Dan vraagt niemand zich meer of wat 't eindelijke doel
is der vele menschelijke bestrevingen. Dan heeft ieder
een afzonderlijk doel: de zelf-bevrediging. Dan worden
de vele rubrieken van het geestelijk leven machteloos
daar zij slechts r u b r i e k en zijn: de rubriek van het
weten, de rubriek van het kunnen, de rubriek van het
doen, de rubriek van de schoonheid, van de wijsheid en
van het geloof. Dan wordt 't zich scheidende en onderscheidende belangrijker geacht dan 't gelijke. Dan ziet
men scherp waarin de dingen verschillen en niet meer
waarin zij een zijn. Dan tiert het specialisme. Dan wil
ieder een exceptie zijn.
Beschaving leidt tot spitsvondigheid en spel en onnatuur.
Beschaving leidt tot analyse, tot scepsis, tot over-zinnelijke weelde aan den eenen kant en tot geestelijke
verdorring aan den anderen. Beschaving brengt levenloosheid, uitputting en onoprechtheid. Beschaving versmoort in het intellectualisme, dat een verzieking is van
den geest.
En de geestelijk verziekte hunkert terug naar 't blinde
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oer-leven, maar kan dit niet longer in zijn primitieve
zuiverheid ondergaan. Over-beschaving zoekt tenslotte
redding in 't sadistisch raffinement, in een perverse
wreedheid, in een verfijnde barbaarschheid, boosaardiger dan het natuur-daemonisme. De over-verzadigde
aan beschaving wendt zich terug tot het yolk, maar als
een verkankerde. Hij maakt zich „yolk'', maar zonder
de argeloosheid en den gezonden moed, de levenskracht
van 't yolk te bezitten.
Een aristocratische samenleving is veroordeeld sinds
natuurlijke verfijning en selectie niet geestelijke veredeling medebrengt.Want er zijn twee functies in het leven :
het bewustzijn en de kracht, de beschaving en het instinct.
En deze twee functies veronderstellen elkaar. In hun
ëënheid slechts bestaat beider gezondheid.
Leidde natuurlijke verfijning tot geestelijke veredeling,
dan zou een aristocratisch geordende wereld de eenig
rechtvaardige zijn. Want de menschen-wereld bestaat
om den geest te doen zegevieren op aarde.Wij zouden
dan de kaste niet als een willekeur en onrecht voele n.
Maar integendeel zien wij dat 't beschavings-leven de
krachten van 't yolk voortdurend behoeft. Het yolk
vormt de latente rijkdom der geestelijke gemeenschap.
Waar de beschaving tot onnatuur verbasterde, is altijd
het yolk de levenwekkende kracht gebleken. Dan verschijnt een Tolstoi of een jean Jacques Rousseau, die
de ziekten der beschaving hoont en geeselt, die van den
oer-mensch spreekt en van de heiligheid der natuur, die
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de aristocratie opschrikt uit haar spel van zelfzucht, uit
haar sfeer van onnadenkende genieting, die de kronkelingen van 't intellect en de gewetenloosheid der weelde
in zijn vlammend woord te schande maakt, die de aristocratie pijnigt en door de aristocratie gevleid wordt en
bedweept, maar die tegelijk de volks-massa's in beweging brengt en tot de revolutie drijft : en in de wreede
revolutie wordt de aristocraten-wereld vernietigd.
Maar de omwenteling is even zeer een geestelijke ziekte
als de uitgeleefde beschaving. Want dan zwijgt het persoonlijk rechts-gevoel en dan triomfeert de wrekende
klasse-haat. De rechtspraak der revolutie treft niet de
persoonlijk schuldigen ; zij kan naar persoonlijke schuld
niet vragen ; zij kan niet straffen : zij tuchtigt slechts.
Zij tuchtigt niet de persoonlijk schuldigen : zij tuchtigt
de maatschappelijk gevaarlijken. Revolutie beteekent
het recht van de zelfzucht. En de edele droomers, die
van uit hun rechtsgevoel en menschelijkheid de revolutie
schiepen, hebben haar boosheid niet gewild. Rousseau
heeft het bloed der revolutie niet gewild, Tolstoi niet
het bloed van zijn Russische standgenooten.
Wel kan men zeggen, dat God den Duivel noodig heeft,
dat de Geest moet onderzinken om nieuw te verrijzen,
wel mag men gelooven dat er een onpersoonlijk, historisch recht leeft in de gewelddaden der revoluties, een
recht tot openbaarheid komend trots het onrecht van
hen, die het volvoeren. De wereld-historie immers vraagt
naar geen persoonlijk recht. Maar men moet op een
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zeer hoogen berg gaan staan, in eenzaamheid, en met
dadenlooze objectiviteit het wereld-gebeuren overschouwen zonder er deel aan to nemen, wil men het recht
der misdaden blijven erkennen in die vulkanische
momenten der menschheids-ontwikkeling. Wie kan dat
en wie wil het ?
Als de tijd van droomen en denken voorbij is en die der
booze verwerkelijking breekt aan, dan is het woord
aan de daad, aan het yolk dat om zijn eigen zaak strijdt
in zelfzucht, in de zelfzucht die eindelijk toch de wereld
ten goede zal komen. En midden in dien strijd zal de
bewuste, die het recht der gewelddaden en de moraal
der historie blijft voelen, toch waar moeten noemen
wat hij als de heiligste waarheid voelt ; hij zal voor het
recht moeten staan ook al zegeviert het onrecht der
partij ; hij zal niet mogen vergeten dat persoonlijkheid
heiliger is dan gemeenschap. En zoo zal hij misschien
een der eersten zijn die vallen, hoewel hij den genius
der historie geloofde, hoewel hij erkende dat de stem
van het Volk de stem is van God.
Vox populi vox Dei : het woord bevat een mystieke
waarheid. Maar de goddelijke wijsheid bezielt het yolk
a l s ma s s a alleen in 't helle oogenblik der noodwendigheid. De menigte kan, in een groote ontroering, den
geest doen triomfeeren d a a r zij menigte is ; zij kan,
door menig t e t e z ij n, den duivel koning maken.
Beide momenten kunnen in 't revolutionaire moment
samenvallen. De wijsheid der volksmassablijft in daemo-
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nisme bevangen. Het yolk kan een kreet uitstooten :
het kan niet spreken.
't Is in tijden van innerlijk evenwicht dat 't yolk zijn
hooge beschavings-taak en zijn wezenlijk ziels-leven in
zuiverheid openbaart.
Menigeen is 't vergeten hoe eenmaal, de eeuwen door,
het yolk zijn liederen zopg. Zijn smarten en vreugden,
zijn kleine teederheden en groote enthousiasmes, zijn
ironieên en zijn geloof, zijn liefde voor de wereld en
zijn verlangen naar God kon het yolk, argeloos en ontroerend, vertolken in het lied. En de groote componisten, namen ons vertrouwd zijn, hadden niets
gekund zonder dien stroom van gevoelens, van harmonieën, uit de volks-ziel geweld. Dat het yolk van heden
in verval is, men kan het onomstootelijk vaststellen door
to bedenken dat het geen schoone liederen meer voortbrengt, dat 't geen stem meer heeft, dat 't zijn kermisdeunen bralt of, soms, zijn socialistische strijd-liederen,
welke echter alle accent der innigheid missen. Want het
yolks-lied is de uiting van een volks-geloof. De sociale
gedachte moet religieus gevoel worden, moet boven
den socialen strijd uitrijzen, eer zij in 't schoone lied
zich vreugdevol of smartelijk uitdrukken kan. Het yolkslied ontstaat, waar het yolk zijn metaphysische aanvoelingen belijdt op zijn steeds zoo menschelijke en
levenslievende wijze.
Wij zijn 't vergeten, dat 't gemis aan volks-beschaving
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de groote schande en de groote zonde is van onzen tijd,
dat ons verlangen naar „cultuur- vergeefs zal blijven
zoolang het yolk niet in vrede schoonheid schept. Wij
vergaten, dat 't middeleeuwsche ambachtsvolk een
yolk van kunstenaars was, een yolk dat in stilte en
vreugde schoonheid schiep, terwijl de Heeren roofden
en moordden.
De theologen, van den hooge uit, bewaakten de leer
in haar abstractie ; het yolk wist altijd den meest menschelijken kant te vinden der symbolen en der talrijke
legenden. Zijn liefde voor de natuur wist 't even edel
en bezielend uit te spreken als zijn liefde voor de heiligen
en voor Maria en den Godszoon. Omdat het in den
eerbied leefde voor de transcendentale ideeen, daarom
kon het heel de tastbare wereld in schoonheid liefhebben. Zonder die rijke volks-intuities waren de groote
kathedralen nooit ontstaan, nooit ook zoo nobel getooid
met de ontelbare ornamenten, beelden en schilderingen,
welker naieve menschelijkheid en levende symboliek
zelfs hem nog ontroeren, wien de bespiegelingen der
scholastici en theologen onbekend zijn of onverschillig
laten.
Het yolk, zeide ik, denkt en voelt concreet. Het verliest 't contact niet met de zintuigelijke wereld. Het
voelt zintuigelijk, maar op de wijze der vrouwen en niet
eerbiedloos, hoogmoedig en zelfverzekerd, niet in nuchterheid, zooals de verstandelijke realist en de materialistische empirist zintuigelijk voelen. Van de zinnelijke
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wereld voelt het den verborgen zin en in zoover heeft
't de grove zinnelijkheid reeds overwonnen. Omdat het
kinderlijk is, daarom bezit het de gods-gave der verbeelding. Vandaar de mythologische intuitie van het
yolk, die niet alleen in de vermenschelijking der natuurwereld en in de symboliseerende helden-vereering van
't yolk tot uitdrukking komt, maar die heel de yolkslitteratuur, de volks-sagen en -legenden, de volks-epiek
doorstroomt. De bizondere mensch en de toevallige gebeurtenis krijgen in de volksverbeelding algemeenen zin.
Aan deze zinnelijk-geestelijke verbeeldingskracht dankt
het yolk zijn taal-scheppend vermogen. Niet de denkers,
niet de geleerden hebben de taal gemaakt, maar 't yolk.
Het yolk voelt symbolisch : daarom kon het de taal
scheppen. Het voelt de plastiek der klanken. Het voelt
het leven plastisch aan.
De taal is het groote oorspronkelijke kunst-werk, de
oer-schepping van den menschelijken geest. Zij is de
eerste en machtigste bewustzijns-daad der menschheid.
Op onbewuste wijze komt de mensch in de taal tot bewustzijn. Zij is de wonderlijke gemeenschaps-schepping
waardoor alle bewustzijnsleven eerst mogelijk wordt.
De taal bewijst ons, dat niet 't reflecteerend en abstracte
denken de roem der menschen uitmaakt, doch 't instinctieve voelen. De verstands-mensch wordt zich niet bewust hoe onbewust ook hij is: dus gaat hij zijn bewustzijn
trotsch vereeren en zoo perverteert zich zijn geest.
Het yolk leert ons den intellectueelen hoogmoed afleg4
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gen, welke alle beschaafden eigen blijft. Het yolk leert
ons, dat verstandelijk bewustzijn niet de hoogste, niet de
edelste, noch de noodigste uiting is onzer geestelijkheid.
Het leert ons, dat slechts leven, doen en voelen tot
scheppend bewustzijn voeren, daar slechts leven, doen
en voelen ons tot 't bewustzijn voeren dat in liefdesovergave zich louteren kan.
En daarom is de religie meer dan wijsbegeerte. Want
religie beteekent willen, doen en voelen, beteekent leven.
Nooit nog is iemand door logisch denken een vroom en
van God vervuld wezen geworden ; maar een God-vervuld wezen kan hij slechts zijn, die met zijn hart leeft.
De volksman Luther, die zijn inktpot naar den Duivel
smeet, wist toch meer van God en Hemel, dan alle
Erasmussen en Renans bijèên.
Zoo is tenslotte de groote taak van 't yolk het intellectualisme der beschaafden terug te dringen. Moge het
yolk zijn groote taak blijven verstaan, ook nu het —
wat noodig is — tot de kennis wordt opgevoed.
Want het instinct regeert de wereld. En men kan dit zeggen in blijdschap. Wie het ironisch toegeeft besefte zijn
waanwijsheid nog niet. De wensch beheerscht de gedachte. Wij denken wat wij wenschen te denken. Wij
denken wat wij gelooven. Wij gelooven slechts wat we
willen.
Wanneer de leiders van een staat of stand niet meer met
overtuiging weten kunnen of de eene staats-vorm beter
is dan de andere, of vrije concurrentie beter is dan

DE VOLKSZIEL

51

socialisatie, dan hebben zij daarmede alleen reeds hun
onvermogen tot 't leiderschap bewezen. Wanneer zij,
in angstige objectiviteit, alle voordeelen en bezwaren
wikken en tegen elkander opwegen zonder tot een
overtuiging to komen, wanneer zij alle zijden van een
vraagstuk beschouwen in 't grijze licht hunner redelijkheid en aarzelen blijven en de niet-aarzelenden oppervlakkigheid en subjectivisme verwijten, dan hebben zij
dadrdoor reeds aangetoond dat zij niet Langer meetellen
en geen recht meer hebben op hun verantwoordelijkheids-post.
Deze soort objectiviteit beteekent een ontkenning der
idee. Het is de wetenschappelijke objectiviteit, welke
aan de moraal, aan de idee, aan het leven geen deel
heeft.
Verantwoordelijk en zedelijk en scheppend slechts is
de mensch, die persoonlijk gelooft, daar hij persoonlijk
wil en wenscht. Wie wikken en wegen blijft, kan geen
leider meer zijn. Hij is niet „yolk" meer : hoe zou hij dan
met de voorzichtigheid der wijzen een leidsman van
't yolk kunnen zijn ?
De leugen der moderne wereld is, dat zij de beteekenis
van 't onbewuste willen en voelen miskende, dat ze
zoowel in 't zedelijk verminkte yolk als in de heerschende beschavings-klasse de persoonlijkheid vernietigde. Leven kan de persoonlijkheid als de volksziel
leeft en als datgene geeerbiedigd wordt wat het yolk
vertegenwoordigt.
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Omdat, tijdens de 19e eeuw, de representant der heerschende Masse het yolk niet langer tot een vertrouwde
en tot een voorbeeld was, maar tot een vijand en tot een
verleider, daarom is de volks-ziel verminkt. De innerlijke
verwildering is niet van uit het yolk gekomen, maar van
uit de ontwikkelden en machthebbenden ; en zij werd
eerst volstrekt toen het bederf de volks-moraal had
aangetast. Omdat het yolk doorgiftigd was en verlamd,
bleek het ook niet in staat genezing te brengen. Alle
groote dingen immers in de historie zijn door het yolk
tot stand gekomen.
Thans hebben wij echter over de grenzen van onzen
tijd heen te zien. Van de ziekte der bewuste beschaving is gesproken, maar ook het yolk zelf, in zoover
het niet slechts een elementaire oer-kracht vormt, doch
een cultuur-kracht, ook de onderbewuste volksbeschaving heeft haar ziekte-verschijnsels. Alle geestelijk leven
is aan verbastering en ontaarding onderhevig. Alle beschaving heeft deel aan de ziekte van den geest ; ook
de volks-beschaving.
Het onbewuste yolk kan zich slechts duurzaam uitdrukken en tot een beschavings-macht bevestigen,

VOLK EN PERSOONLIIKHEID

53

door zich te voegen naar de vaste vormen der traditie.
Traditie veronderstelt geestelijke eenheid. Wanneer de
menschen afzonderlijk en afgezonderd dwalen en zoeken, dan ontbreekt de traditie en heeft de menschheid
haar richting verloren. Dan bestaat er geen zekerheid
omtrent 'tgeen waar is en belangrijk. Dan tiert het
materialisme, omdat het materialisme zegt : vraag niet
te veel, plaag niet uw ziel met de vage verlangens van
den geest, leef bij den dag, geniet de makkelijkheden,
grijp naar het bekende, mijdt de domeinen die onkenbaar blijven : het stoffelijke leven vormt heel de wereld
die ons aangaat. — Dan is er onrust bij de weinigen,
onverschilligheid bij de velen, vermoeienis bij alien ; en
de eeuwige waarheden zijn vergeten.
Geen bloei van geest is mogelijk zonder kracht van
traditie. Wat wij bewonderen in een oude Chineesche
teekening : ge ziet een dennenboom, die kronkelend en
weivend zich verheft op den voorgrond ; een bootje ziet
ge met mijmerende mannen, een aanduiding van geheimzinnige bergen over een wijd en weemoedig weer
de fijne en edele levens-poezie, die wij in zulk een teekening bewonderen, doet ons zoo verheven aan, omdat
wij voelen, dat de kunstenaar niet slechts een natuurwerkelijkheid als stemmings-beeld genoot, maar dat hij
vanzelf de dichterlijke en diepzinnige levens-aanvoeling, den religieusen geest vertolkte van zijn tijd, van
zijn groote yolk.
In hoogste instantie berust de volks-traditie op geloofs-
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eenheid. Een yolk is yolk, in zoover het een geloof
vertegenwoordigt. Het geloof is de wijsheid niet van
afzonderlijke individuen: geloof is collectieve geestelijkheid die individueel doorleefd wordt. Het geloof is een
wijsheid der eenvoudigen, het is een geestelijke macht,
die vorm en leven kreeg in de simpelen en argeloozen,
die, als in Buddhistisch Indie, tot een geestelijken stijl
werd, tot een innerlijke traditie. Zonder traditie geen
wijsheid boven de eigen-wijsheid uit, geen geloof.
Maar dit geloofs-leven blijft levend door hen, die de
traditie overwonnen. Het leeft en herleeft door hen, die
zich van de traditie los maakten en oorspronkelijk de
wijsheid voelden, welke in de traditie verschematiseerd
werd. Het geloof leeft door hen, die in een zwaren strijd
de traditie van zich afwierpen om in een misschien nog
zwaarderen strijd tot den grond van leven en waarheid
weer to keeren, waarvan de traditie een gekristalliseerde
vorm is.
Het zijn de schrift-geleerden, die den godsdienst vermoorden. Niet voor niets stelde Israel boven de priesters
zijn profeten. Deze opstandigen waren de behouders
van Israel's godsdienst. Maar op Israel's grootsten Profeet hebben de priesters zich gewroken : hun triomf
echter beteekende de dood van hun religie.
De grootheid van het Katholicisme voelen wij klaarder
uit de woorden van den worstelenden Pascal, dan
uit die van den Pascal der theologische taktiek. De
jonge en revolutionaire Luther, over wien de ban-
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vloek werd uitgesproken, was een vromer geest, dan
de politieke Luther van later dagen, die den boeren-opstand tegenwerkte. De macht van het geloof onzer
vaderen straalt zuiverder uit de scheppingen van den
heidenschen Rembrandt, dan uit die van de predikanten,
welke hem gevonnisd hebben.
Het zijn de priesters zelf, die den. godsdienst vermoorden. Zij vermoorden hun godsdienst door er te angstvallig den uiterlijken vorm van te willen behouden.
De kracht der priesters ligt in hun volks-gevoel. Een
priester zal geestelijk machtig zijn zoolang hij zich een
van ziel en van bloed voelt met zijn yolk. Maar de
groote, apostolische priester is ten alien tijde een hervormer, een vernieuwer der traditie.
Men kan niet scheppen zonder op tradities te bouwen ;
men kan evenmin scheppen zonder veel traditioneels
weg te werpen. Want het leven wil steeds, wil in al zijn
uitingen, de hereeniging van tegengesteldheden. De
scheppende mensch is zoowel traditioneel als revolutionair, want de traditie zonder revolutionaire kracht
verstart en de revolutie zonder traditioneelen onderbouw verwildert. Machtig slechts is het leven in zijn
dramatische eenheid.
Volksbeschaving leidt in zichzelf tot bij-geloof, tot
vorm-verstijving en conventionalisme.Een melodramatische romantiek vormt de keerzijde der dikwijls zoo oorspronkelijkevolks-onbewustheid. De bezieling der zedelijke overtuigingen verschrompelt in den volks-geest tot
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de sentimenteele tendenz, die de menschheid in booswichten en engelen scheidt. Het yolk leeft vanuit het
instinct en het instinctieve leven is behoudend.Want het
instinct is lichaam geworden historie ; het instinct is 't
verleden, dat al onze zinnen doordringt. Nog altijd
wentelt de bond, voor zich neer te leggen, ettelijke
malenrond, om ' t gras zijner voorvaderlijke prairieen glad
te strijken. De yolks-psyche is, evenals die van het kind
en van de vrouw, behoudend en stereotiep.
Volks-beschaving voert tot de schoolsche wetmatigheid, die Wagner in zijn Meistersinger hekelde ; en dan
is de Hans Sachs noodig, de eene die sterk en persoonlijk voelt, die aan de volks-kracht deel heeft maar tot
zelfstandige persoonlijkheid zich vormde, om de verstijfde traditie weer los te woelen en levend te maken.
Hans Sachs verpersoonlijkt de revolutionaire intuitie,
die het behoudend yolks-instinct zuivert.
Het yolk zelf gaat nooit vooraan in de ontdekkingen
der nieuwe waarheden. Het is steeds de persoonlijkheid,
die vooraan gaat.
Wij kunnen ons de wijsheid herinneren in het spreekwoord vastgelegd : de eene mensch vond intuitief de
plastische uitdrukking voor het verworven inzicht, en
de menigte verstond de juistheid der uitdrukking en de
waarheid van het inzicht sterk genoeg om de uitspraak
te behouden. De eene had de genade der intuitie ; de
menigte voelde instinctief de intuitieve wijsheid na.
Menigte voelt instinctief, persoonlijkheid intuitief. En
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het instinct is van de natuur ; het instinct is onbewuste
natuur-ziel ; maar de intuitie is van den geest. Het instinct kan wijs zijn en dom, goddelijk en duivelsch; maar
de intuitie is louter een straal der goddelijke wijsheid.
Want het instinct is hartstochts-uiting, is daemonisch
leven, is lichamelijke geest: en het blijft aan alle vertroebelingen van den hartstocht onderhevig ; maar de intuitie is visioenaire geestelijkheid. Instinctmatig is de
mensch zelfzuchtig, oorlogszuchtig ; maar niemand zal
zeggen dat het de intuitie is, die ons naar den oorlog
drijft. Integendeel zegt de intuitie ons dat oorlog een
misdaad is: en in alle tijden heeft ze dit den verlichten
en zelfstandigen gezegd. En de massa beaamt dit oordeel. Maar als de omstandigheid dringt, de hartstocht
rijst, dan stort diezelfde massa zich instinctief in de misdaad van den . oorlog en dan zullen de geperverteerde
geleerden, dit intellectueel gepeupel, de geleerden zonder zedelijke intuities en zonder persoonlijkheidsmoed,
den oorlog als een moraal en als een idealisme verdedigen en verklaren.
De intuitie zegt ons dat, hoewel de wreedheid en de
vernietigings-drang eeuwig menschelijk zijn, daarom de
sociale uiting dezer daemonische instincten, de oorlog,
nog niet eeuwig menschelijk behoeft to zijn : mogelijk is
een zoo hoog stijgen der sociale intuitie, dat oorlog voor
immer tot ons donker verleden zal behooren, ook al
blijven menschen haten en vernietigen.
Wij kunnen, voortgaande, zeggen, dat 't de enkelingen
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zijn die de moraal scheppen, maar dat deze eerst voiledige en gezagvolle moraal w or d t door zich to veralgemeenen tot gemeenschaps-geweten. Zoo is er een
voortdurende wisselwerking tusschen enkeling en menigte, tusschen persoonlijkheid en yolk.
juist de grootste persoonlijkheden voelden zich steeds
met 't yolk vertrouwa; een Rembrandt en een van Gogh,
een Shakespeare en een Tolstoi zochten van nature de
vriendschap met 't yolk. De groote persoonlijkheid die
met de volksziel geen contact meer heeft, blijft een verminkte en verschrompelde geest. De machtige kunstscheppingen zijn de werken, welke de volheid bezitten
van het volks-bewustzijn, doch die dit volksbewustzijn
vertolken door middel der zelfstandige persoonlijkheid.
Wat is het, dat Giotto's schilderingen die kracht van
expressie geeft en dien toon van wijde menschelijkheid?
wat anders, dan dat de geniale Giotto nog yolk, was,
dat achter zijn schepping de wijsheid en de wil words
gevoeld van heel een gemeenschap, welke wijsheid
echter door hem zelfstandig veroverd werd en nieuw
doorleefd. De universeele jan Steen bracht bewust en
volledig tot uitdrukking, wat instinctmatig in het yolk
leefde, wat ook leefde in de volks-kunst der Oud-Hollandsche tegels met hun dartel en naief realisme. Groot,
van een symbolische en richtende grootheid, werd
Dostoiewsky eerst, toen hij zijn yolk leerde kennen,
toen hij zich met de tradities van het Russische Volk
verbonden wist, toen hij dit yolk als den bewaar-
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der zag der idealen, die Europa vernieuwen konden.
Slechts de eenvoudige wijsheid zal de belangrijke waarheden uitspreken, z4;56 uitspreken dat een ieder ze voelt ;
maar ook deze fundamenteele wijsheid kan slechts tot
uiting komen door den eene, die zelfstandig is.
De zedelijke onaf hankelijkheid, het oorspronkelijk oordeel : ziedaar de kostbare genade der persoonlijkheid.
De persoonlijke mensch duldt Been uiterlijk gezag in
geestelijke dingen. Hij richt over zijn leven naar zijn
eigen gewetensbesef. Hij beroept zich niet op een Bijbel,
niet op Spinoza, niet op Marx om zijn overtuigingen te
rechtvaardigen, al kan het zijn dat zijn liefde voor een
Bijbel, voor een leer en een stelsel hem tot spreken bezielt. Reeds de Ouden wisten het: Plato is onze vriend,
doch de Waarheid onze godin. En de waarheid is
slechts in ons eigen hart te vinden. De persoonlijkheid
bezit den moed zijner intulties. Hij heeft den moed subjectief te oordeelen en het leven strikt te verpersoonlijken. Maar wat hij persoonlijk doorvoelt houdt algemeene waarde. Want in nederigheid erkent hij, dat niet
zijn kleine ik de wijsheid omvat, maar dat het 'even
door hem zich zelf bewust wordt omdat er slechts een
leven is, gene menschelijkheid en ëên geest. En eerbied
voor anderen zal de onaf hankelijke geest dieper beheerschen, dan hij die de autoriteit behoeft.
Want zoolang wij ons op uiterlijke autoriteiten beroepen, zullen wij elkander bestrijden, daar onze geest er
dan op gericht is de verschillen te ontdekken die onze
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godheden of afgoden onderscheiden, maar zoodra we
ons beroepen op het eigen gewetens-oordeel, zullen wij
elkander verstaan. Want dan voelen wij, dat een strijd,
een smart, een liefde de overtuiging onzer tegenstanders
heiligt ; eerbied voelen wij voor het in een moeilijk maar
oprecht geleefd leven veroverd inzicht. Wij voelen den
m ensch achter de overtuiging ; wij voelen dat wij niet
te doen hebben met theorieen, met dogma's, met opinies,
met fanatismes en abstracties, maar met levende menschen ; en wij beseffen, dat de verschillen tusschen
mensch en mensch nimmer zoo groot zijn en zoo belangrijk als wij, in onzen eigenwaan, veronderstelden. Een is
het leven, een de menschheid, een de geest die zich in
mensch en leven openbaart.
Het vrije geweten, het zelfstandig oordeel: hoe zeldzaam is het ! Het is de geestelijkste vorm van heroiek.
Het „niet anders k u nn e n" van een Luther : hoe zelden
wordt 't gehoord, hoe bevrijdend klinkt het door in ons
hart ! Wat massa-suggestie waard is : dit weten wij. En
dat massa-suggestie luide woorden bralt, te luider naar
gelang het leeger en onpersoonlijker is, — ook dit kunnen
wij weten. En wat fanatisme beteekent : hoe wij het weten ! Maar wat er toe noodig is om de kracht te bezitten
van het zelfstandig oordeel : dit weten wij nooit. Dat
alleen de deemoedige en karakter-vaste persoonlijkheid
zelfstandig oordeelen kan : dit vergeten wij altijd. Dat
het persoonlijk oordeel dwars steeds inging tegen de
meeningen der papegaaien- en apen-bende : dit ontken-
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nen we telkens weer. Dat de waarheid steeds weer leeft
en straalt op aarde door den moed der weinige zelfstandigen, dat 't de eenzamen waren die steeds opnieuw de
waarheid recht zetten en dat de massa telkens weer in
leugen bevangen blijft : dit loochenen zoowel de geleerden als de onwetenden. En daarom wist Plato, wist
Christus, wist Spinoza: dat men wedergeboren worden
moet omzich van den leugen des levens te verlossen, dat
de wereld het rijk van den leugen is, maar dat men die
wereld lief moet hebben om niet in den slechter leugen
van den hoogmoed te verzinken.
De helden der menschheid hebben wij lief niet om hun
fanatisme, maar om hun gewetens-moed en omhun liefde
voor de wereld die hen verguisde. Het zijn de diep in
zichzelf geconcentreerde menschen. En deze alleen kunnen verruimend werken.
Het blijft de taak der persoonlijkheid de menschen zelfstandig te leeren oordeelen en leven, in 't besef dat
slechts zulk een oordeel en zulk een leven zedelijke
waarde bezit. Het is de taak der persoonlijkheid persoonlijkheden te vormen. Niet de geweldenaren zijn
persoonlijkheden, maar de vrijheidscheppers. En als wij
roepen om democratie, het is daar wij beseffen, dat de
democratische idee de vrijheids-idee is. Persoonlijkheids-eerbiediging en volkserkenning vormen de twee
polen der democratische waarheidskracht.
Elke zuivere uiting van leven is in zichzelve schoon en
goed. Eike eigenschap, elke persoonlijkheid, elkevolko-
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men vorm van menschelijkheid heeft zijn eigen, onvervangbare waarde. Het leven zoekt zichzelf voortdurend
in zijn duizendvoudige uitbeelding te rechtvaardigen.
De geest zoekt zich te verwezenlijken in alle menschen,
maar bij ieder op andere wijze. Elke verwezenlijking
van den geest des levens heeft heilige beteekenis. Nooit
ruim genoeg kan onze erkennende liefde zijn.
Heb ik de namen van een Walt Whitman, van een
Rodin, van een Bergson, van zoo talloozen sinds Goethe,
op te roepen om mijn woorden gezag te geven ? Zij
hebben gezag in zichzelf daar ieder er de waarheid van
meevoelt.
Persoonlijkheidsvorming is noodzakelijk geworden
sinds de mensch zich niet langer het willoos instrument voelt in de hand der godheid, maar een uitbeelding Gods, maar een zelf-verantwoordelijke, zelf-willende, zich zelf verwezenlijkende Geest.
De tragische en noodzakelijke verschillen in geestelijk
vermogen, in zedelijk bewustzijn, in geluks-mogelijkheid ook, tusschen de menschen blijven voor ons ctevoel
moeilijk te rechtvaardigen. Vanwaar deze bevoorrechtingen der natuur ? Waarom moet, buiten alle maatschappelijke lots-beschikkingen om, het leven van den
een zoo veel rijker zijn dan dat van den ander ? Wie deze
verschillen miskent, miskent de geestelijke bedoelingen
van ons leven ; maar is er geen hardheid in de erkenning?
Van dit donker probleem, dat als een wolk over ons
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neerhangt, zijn slechts twee oplossingen gevonden. Er
is de in zich zelf zoo wreed-consequente oplossing van
het Calvinisme, dat van praedestinatie spreekt, van door
de godheid willekeurig begenadigden : en deze oplossing blijft, voor een zuiver ethisch probleem, wel al te
wreed, ook al zou men de gedachte losmaken van de
theologie en onder „begenadigden" niet de orthodoxen,
maar de edel-geborenen bedoelen. Deze oplossing
trouwens kan er geen meer zijn voor de moderne
menschheid, die in een willekeurig bestierenden, buitennatuurlijken God niet Langer gelooft. Oneindig diepzinniger en even consequent is de oplossing die het
Buddhisme in de reincarnatie-leer vond. leder leven is
een proces van vele levens, langzaam zich louterend .
En dit antwoord is zoo verzoenend, het is ook de
uitdrukking en de bekroning van een zoo verheven en
vruchtbare levens-conceptie, dat men niet wagen zal
zulke wijsheid te belijden, zoolang men haar schoonheid
nog slechts erkennen, haar beteekenis nog slechts bepeinzen, maar haar wezenlijkheid nog niet hevig genoeg
doorvoelen kan. Men zal het te minder wagen, omdat
een ietwat zwakke aanvaarding dezer wijsheid zich
onmiddellijk wreekt en er fataal toe leidt den jammer
der wereld gemakzuchtig als schijn van 't oogenblik
voorbij te zien.
Het leven zelf, het leven der ervaringen, geeft een minder volstrekt,. een tragischer gestemd, maar een krachtiger voelbaar antwoord. De begenadigde enkeling, hoe
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groat hij ook zij, verschilt niet in wezen van den alledaagschen mensch. Alles, wat aan de menschen toevallig is en uitzonderlijk, krijgt in de groote persoonlijkheid
algemeenen zin. Ons levens-doel is niet, dat alle menschen elkander gelijken, maar dat zij den essentieelen
mensch, de idee mensch zooveel mogelijk gelijken. En
het eenig middel daartoe is zoo zuiver mogelijk zichzelf
to zijn. De buitengewone persoonlijkheid is niet de uitzonderlijke, maar de essentieele mensch. De groote
wetten der innerlijke ethiek Belden voor hem als voor
ieder ander. Wie zich op zijn geestelijke meerderheid
beroemt en zich om zijn meerdere waarde tot meer gerechtigd acht, is in werkelijkheid de mi n d e r waardige.
Een groot man is groat niet in zoover hij van den gewonen mensch verschilt, maar in zoover hij dezen vertegen
woordigt. In hem eert de menigte haar mogelijkheid.
Want de middelmaat vertegenwoordigt niets. Middelmaat is vaag en vaagheid banaal. Maar 't ideale : dat is
vertegenwoordigend. — Aileen voor den romantischen
mensch kan 't ideate het abnormale zijn. Een groot man
heeft belang niet door zijn abnormaliteit, maar juist door
zijn volkomen nor malit e i t, zij het dan ook dat deze
geestelijke normaliteit dikwijls slechts bereikt wordt
door den mensch der uitersten en der tragische conflicten, door den excessieven mensch. Een groot man is niet
een exceptioneele, doch een volledige geest. De
vele talenten van een individualistischen tijd als de onze,
geesten van vaak zoo uiterst fijnen bouw, hebben zich
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te zeer als excepties genoten om nog te kunnen verstaan
hoe normaal en hoe gewoon de groote en belangrijke
uitingen van het leven zijn. De geestelijk normalen
heeten in onzen tijd banaliteiten-verkoopers. De ongewone mensch is de mensch in wien alien zichzelf herkennen en die zich aan alien verwant weet. En zoo zijn leven
sneer mogelijkheden van geluk bevat, dan dat der anderen, zij worden slechts gekocht door zwaarder verdrieten en folterender zelfverwijten. Want alle groeien is
tragisch.
Het verschil der menschen krijgt eerst waren zin voor
hem, wien de ëênheid der menschen zeker is. De zeldzame heroen der menschheid kan men eerst verstaan en
aan hun voorbeeld kan men zich eerst sterken, indien
men de talloozen en nameloozen verstaat.
Leder leven is van een heilige belangrijkheid. En het
zeldzaamste leven blijkt niet anders dan de verduidelijkte
en verhoogde apotheose van 't meest gewone leven.
De Romeo- en Juliet-tragedie speelt zich dagelijks of in
de straat uwer stad. Socrates is belangrijk daar hij iets
vertegenwoordigt, dat in ons dag el ij ksch I ev en
van opperst belang is. En zij, die Christus hadden gezien, wisten dat de Christus in hen zelf woonde. In ieders
hart leeft, hoe duister en vaag dan ook, het besef der
verheffings-mogelijkheid, die het dagelijksche heiligt.
Maar indien Christus, indien Socrates niet in hun afzonderlijkheid verschenen waren, indien de lyrische liefdestragedie niet gedicht was in haar ondagelijksche ver5
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hevenheid, indien de zeldzame en hooge verbizonderingen van het leven niet mogelijk waren, dan zou het
leven zin en wezen missen. — Het yolk verhoudt zich
tot de persoonlijkheid als de toegepaste kunst tot de
zelfstandige schepping. De kunst-ambachten vormen, in
aangesloten cultuur-tijden, den grondslag der zelfstandige kunsten, maar in zich zelf komen zij aan de aesthetische beeldspraak der idee niet toe. Als cultuur-kracht
vertegenwoordigt het yolk het begrip „stijr — en als
zoodanig heeft 't een onschatbare, elementair-geestelijke waarde — maar alleen de bewuste mensch kan,
door dit sterke stijl-verband gesteund, in klaarheid het
doel openbaren, dat 't doel is, de idee, van alien to
zamen.
De groote persoonlijkheid van een democratische
samenleving is maatschappelijk aan alien gelijk en geestelijk aan alien verwant. En geestverwanten scheiden
zich niet. Hij is de grand-seigneur niet, die laatdunkend
op het levenstooneel neerziet. De leider is de professorale magister niet meer, die in de toga zijner autoritaire
onaantastbaarheid en vanaf het spreekgestoelte der eere
de wijsheid en het weten der vaderen opdringt aan de
schare: hij is de mede-werker, de mede-zoeker, de medestander zijner studenten. Hijzelf studeert ten einde toe.
Hij is hun een voorbeeld in de aandacht en in de bescheidenheid, omdat hij het leven beschouwt met den
eerbied en de vrijheid die de zedelijke roem uitmaakt der
ware geleerden en denkers.
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Dat er tusschen de geniaalste persoonlijkheid en de eenvoudige zielen geen verschil van wezen bestaat, weet
ieder die het kind kent.
„Ik ben niet als de anderen" : deze smartelijke bekentenis der begaafde jeugd wordt tot een vloek indien men
zich op dit anders-zijn beroemen gaat. Slechts wie de
bekentenis als schande beseffen blijft zal uit zijn eenzaamheid wOrden verlost en zich eindelijk mogen bekennen toch te zijn „als alien" ; en eerst dan is 't een geluk dat alle jeugd zich begaafd denkt.
Het democratisch beginsel staat niet vijandig tot aristocratie, maar tot den romantischen eigenwaan, tot den
cultus van den abnormalen en exceptioneelen individualist, met zijn trotsch en zijn ongeloof, zijn steriliteit en
zijn heerschzucht. Het is vijandig aan den intellectueelen
dandy, die het leven als een stijlvol spel geniet, aan den
gevoels-wellusteling, die zich aan het leven der menschheid onttrekt en zijn verlatenheids-ellende als eenzaamheids-weemoed bewondert ; aan het ster-systeem in
tooneel en concert : aan den eenen, die bejubeld wordt
en die een schare middelmatigen wenscht om afzonderlijker uit te blinken en zijn ijdele glorie-zucht hoogheerlijker uit te vieren. Democratie bestrijdt niet den eene
die gelooft en doet en zich offert, die een macht in het
leven gehoorzaamt, welke zijn individueel bestaan oneindig te boven gaat. Democratie bestrijdt niet den
machtige, die een voorganger is, ook in den deemoed,
maar democratie ontkent de grootheid der zelfzucht. Zij
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bestrijdt den machtsbegeerige, den hoogmoedige, den
autoritaire. Want de menschen zijn alien verantwoordelijk voor alien en werken samen aan het ideaal van
het mensch-zijn. Democratie bestrijdt een ieder, die niet
de eenheid der menschen bevordert en zich in trots
boven het yolk verheft.
En waarlijk, dit wordt niet gezegd omdat deze levenshouding de nuttigste is voor de gemeenschap, zelfs niet
omdat zij de zedelijkste is, doch daar ik weet dat deze
levenshouding met de waarheid van het leven overeenstemt en dat alle zelf-verheffing zelf-overschatting is en
alle persoons-aanbidding gods-verloochening.
De matelooze en leven-schennende helden-bedweping
van dit zwak en hoogmoedig geslacht is een romantische leugen en een der slechtste vormen van het ongeloof. Men dwingt zich een mensch te veridealiseeren
en hem te eeren met de absolute gevoelens, die de
zuivere ziel slechts aan het boven-menschelijke kan
schenken. Daar zulke persoons-vereering niet op den
geestelijken kern van den mensch gericht is, kan zij
niet zich bevrijden tot de vereering van de onpersoonlijke waarheden, die eeuwig zijn en aan Been pleats
gebonden.
Niet alleen zijn ook de grootste persoonlijkheden in
wezen aan ons alien gelijk en deelen zij al onze fouten,
maar ook zouden zij niets vermogen of zijn, zonder de
hulp van alien. Duizenden kleine Socratessen moesten
leven, eer de eene mogelijk was, die zijn yolk vertegen-
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woordigde en die iets eeuwig menschelijks vertegenwoordigt.
Juist de meest zelfstandige persoonlijkheden zijn, meer
dan alle anderen, de'schepping van hun tijd.
De groote persoonlijkheidheerscht niet vrijmachtig over
zijn tijd: hij wordt door dien tijd be-heerscht. En daarom
is ons besef der groote persoonlijkheid niet slechts anders dan dat der Renaissance, het is anders ook dan de
mythische helden-vereering der naieve beschavingen,
een helden-vereering thans in kleine en romantische vervalsching herleefd. Welk een armzalig en laf anachronisme is het roepen om den Profeet, die onze wereld
redden zal! Weest zelf groot naar uw vermogen en naar
uw aard. Roept in u zelf den held op en de universeele
persoonlijkheid zal verschijnen die weet wat ieder voelt
en die gelooft wat ieder hoopt. Maar hij zal zich niet als
een god laten vereeren !
De zelfstandige geest is Been bevelhebber die dwingt,
maar een wijze die begrijpt. Niet hij maakt de historie,
maar de historie maakt hem. De historie maakt hem en
beeldt zich in hem uit. Zeker kan men de wereld-historie
her-opbouwen door den geest harer heroen te verstaan,
die de teksten leveren voor het boek der geschiedenis,
maar het zou een valsche helden-vereering zijn den held
als een willekeurige te zien. De groote persoonlijkheid
is belangrijk, daar hij het eerst en hij het sterkst den
nood, de behoefte en de hoop van zijn tijd gevoelt. Hij
is het orgaan der gemeenschap.
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Het is de nood die de historie maakt. Want de geest
leeft op aarde een leven van pijn en worsteling. Geest
is weelde noch spel noch toeval. De geestelijke bezieling wordt uit nood geboren. Voortdurend verkeert de
wereld in een toestand van nood. De natuurlijke conditie van den mensch is die der onbevredigdheid en der
mislukking. Uit zich zelf stort de wereld zich in nood ;
maar de geest, in nood geboren, redt de wereld.
Leven beteekent groei. En deze groei volvoert zich als
een tragedie. Elke winst brengt een nieuw tekort. Elke
ontwikkeling schept een nieuw gevaar van ontaarding
en verval. Er is altijd een vijand te bevechten. Er is altijd
een strijd te wagen. Er is altijd een nood te overwinnen.
Deze nood ontstaat uit een behoefte, uit een verlangen.
En niemand weet waar dit verlangen uit ontstaat. Want
niemand kent de bronnen van den geest. Het verlangen
schept zich om in een verwachting, in een geloof, in een
enthousiasme. En dit enthousiasme maakt de wereld
nieuw.
Zoo is het leven een voortdurende strij d van stof en geest,
van werkelijkheid en idee. De geest wil zich verstoffelijken, de stof wil zich vergeestelijken; de aarde wil geest
worden, de geest wil zich op aarde verwezenlij ken. Smartelijk is het leven omdat een godheid in ons hart woont.
Maar als de nood der wereld donker is en diep, dan
staan de idealen vlammend boven ons uit. Het paradijs is
de droom van het hart, niet de werkelijkheid der wereld.
Maar elke wereld streeft naar 't hemelsch paradijs.
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Het is de nood die de tragische heroen van den geest
oproept. En noodlijdend zou de wereld blijven indien
de herdische geest niet mogelijk ware ; een zinledigheid
zou de historie zijn, indien zij niet in de schepping_van
den geest gestalte kreeg, indien zij niet in gebeden en
lof-liederen haar goddelijke idee openbaarde. En wie
zoo zingt, zoekt de eigen glorie niet. Bij 't opgaan van
de zon jubelen de vogels ; maar slechts de pralende haan
kan wanen, dat de zon zijn kraaien gehoorzaamt. De
persoonlijkheid is de haan niet.
Hoe zouden wij in slaafsheid onze helden vereeren ? hoe
zou de eenzame zich boven de menschheid stellen ? Het
is dezelfde nood, die hem stuwt en die de millioenen beweegt. Het is dezelfde hoop, die hem en die de massa
bezielt. Het is dezelfde idee, die alien verbindt, de gemeenschapsidee, welke de aardsche uitbeelding is en de
wereldlijke verdramatiseering der gods-idee.

DE RELIGIEUZE GEMEENSCHAP

Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, de leuzen der
Fransche revolutie, zijn, vanaf 't moment zelf dat ze uitgesproken werden, tot haar grimmige negatiesverkeerd.
Wat to voren nog restte aan broederschap in de patriarchale verhoudingen tusschen meester en gezel, wat
nog bestaan had aan levens-vrijheid en aan besef der
menschelijke gelijkheid, het is alles tot den grond vernietigd in de 19e eeuw. Maar de ideeên zelf smeulden
voort en gloeiden in 't verkropte hart der vernederden,
zij voedden zich aan het leed der rechteloosheid en aan
de boosheid der werkelijkheden, totdat zij met een oneindig verhevigde kracht weer opvlamden in den nacht,
dien zij grillig verlichtten.
Gemeenschaps-gevoel is geworden de groote ideeele
waarheid, het zedelijk beginsel van onzen tijd. Zelden.
zal een menschheid zoo diep doordrongen zijn geweest
van de heiligheid der broederschap als wij, omdat zelden een menschheid zoo diep geleden heeft onder 't
besef der vereenzaming, omdat zelden de menschen
verder van elkander afleefden dan wij.
De democratische levens-leer berust op gemeenschapsgevoel en op niets anders. Aan haar individualisme is
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de oude wereld te gronde gegaan, de kracht die de
nieuwe wereld ontstaan doet is die van het gemeenschaps-geweten. Op zelfzucht was de oude wereld gegrondvest, op de gedachte der eenheid zal de nieuwe
worden opgebouwd. De economen der 19e eeuw beetten slechts wetenschappelijk indien zij de natuurlijke
zelfzucht tot een moraal verhieven ; wij erkennen geen
levens-leer die, den natuur-mensch kennend, niet in den
geestelijken mensch gelooft. Wij wijzen een wetenschap af, die den mensch vernedert. Zelfzuchtig zijn we
waarlijk genoeg ! Het komt slechts hier op aan : niet te
verbloemen dat we boosaardige beesten zijn, maar ook
nooit er in te berusten. Alle moraal leeft van uit 't besef
dat 't altruisme mogelijk is en wezenlijk.
Gemeenschaps-moraal staat gegrondvest op het verantwoordelijkheids-besef. De 18 e eeuw sprak over de
rechten van den mensch ; en wij blijven daarvan spreken, maar dieper wetend dat rechten alleen nog geen
rechtvaardigheid scheppen, dat wie slechts van zijn
rechten kan spreken nog geen wijze is. De rechten van
den mensch zullen vanzelf sprekend worden, wanneer
men voelt dat alien verantwoordelijk zijn voor ieder.
Het verantwoordelijkheids-besef v e r on der s t elt de
rechtvaardigheid.
Omdat ons gemeenschaps-ideaal met 't materialisme
breekt, heeft 't met een Romeinsch staats-ideaal niets
gemeen. Niet de staat is het doel, maar de geestelijke
gemeenschap ; niet tot plichtmatige staats-burgers wor-
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den de menschen gedrild, maar zij worden opgevoed
tot zelf-verantwoordelijke persoonlijkheden. In onze
bureaucratie is het Romeinsche staats- en burger-ideaal
tot zijn nietigste consequentie verschrompeld : hoe zou
nog macht kunnen uitgaan van deze gemummifieerde
overblijfsels ? Het spook der bureaucratie behoeft ons
niet blijvend te verschrikken.
Deze gedachte kunnen wij echter uitbreiden. Elke gemeenschap veronderstelt een doel, een idee. Maar het
nationalisme kan deze idee niet langer vormen, ook niet
een geestelijk nationalisme binnen een verband van zich
vereenigende volken. De democratische gedachte o mv a t dit geestelijk nationalisme : zij is boven-nationaal, De
gemeenschaps-idee der democratie is een religieuze idee
en de religieuze idee moet thans meer dan ooit en in ruimer zin dan ooit Katholiek zijn. Zij kent geen afzonderlijke goden voor de afzonderlijke volken ; zij kent geen
afzonderlijke, nationale opvattingen van goed en van
kwaad. Want zulk een god en zulk eery moraal zouden
bewust subjectief zijn en in wezen gevoeld worden als
een waan. Recht en waarheid zijn mij meer dan vaderland of ras. „To worship my country as a God, is to
bring a curse upon it", zegt Tagore. Om van zijn land
te kunnen houden, is het noodig geen idool te maken
van zijn land. Ik kan slechts dan van mijn land houden,
wanneer ik de vaderlandsliefde der andere volken eerbiedig. Indien het gods- en zedebesef nationaal blijven,
beteekent dit voor ons dater in wezen geenGod en geen
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zede bestaan. Maar juist omdat de mensch zulk een twijfel niet toelaat, niet toelaten kan, hebben deze fictieve
goden de menschen aangezwiept tot 't nationaal fanatisme, dat de wereld verscheurde.
Sinds Christus leefde is de Romeinsche staats-gedachte
in haar wezen ondermijnd ; maar ook het religieus nationalisme is sinds Bien tijd een leugen geworden. Er zijn
geen judaeers, noch Helleenen, zeide Paulus : en dit
bleef de bezielende idee van dezen bevestiger der Christelijke cultuur.
Universeel was de Christelijke godsdienst. Maar de hedendaagsche mensch zoekt de zuivere religie boven alle
bestaande godsdienst-vormen uit. Indien hij Christen is,
zijn geloof heeft niets van een afgebakende leer, zoo
min als het dit voor den stichter van het Christendom
zelf was. Hij blijft bereid zijn geloof te verruimen en te
verrijken met de geestelijke krachten uit Azie, met de
winsten der Westersche wetenschap en der wijsbegeerte. Er bestaan geen religies, want er bestaan slechts
onvolkom en religies.
Elk yolk heeft een wereld-roeping ; ieder mensch blijft,
zooals hij bij zijn geboorte begroet wordt : wereld-burger. Hij is burger van een universeel geestelijk rijk.
Een yolk blijft yolk zoolang het gelooft. Niet door
staats-gezag, maar door geloofs-kracht vormt een yolk
een yolk, door de idee welke dit yolk vertegenwoordigt. Maar de nu nog levende idee, het eenige geloof
dat leven kan zonder tot bijgeloof te verstarren, is het
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geloof in de geestelijke eenheid der menschen. Elk
yolk dat scheppende kracht bezit, dat iets blijvends tot
stand brengt en iets verhevens vertegenwoordigt, zoekt
God. Men kent een yolk aan zijn Gods-conceptie ; men
kent 't aan de wijze waarop het de Godheid dient ; maar
de Godheid die nu nog leeft in 't hart der menschen legt
hun geen stelsel van zedelijke voorschriften en van theologische begrippen op. Want de waarheid schept zich
zelf en kan niet gesplitst worden, nosh in een formule
bepaald.
Naar verruiming verlangen wij, naar verruiming en naar
concentratie. Want deze begrippen, verre van elkander
uit to sluiten, veronderstellen elkaar. De tijd onzer jeugd
kende noch het verlangen naar wijdheid, noch dat naar
concentratie : die tijd was eng en was vaag, was eng in
in 't maatschappelijke en vaag in 't persoonlijke, eng
van moraal en vaag van geest.
Onze waarheid, onze God, is geen tyran meer, die
heerscht van buitenaf over de menschen. Zij woont in
ons eigen hart. En neen, zij straalt uit boven ons klein
bestaan, zij wil zich verwezenlijken in de wereld om ons
heen, maar tegelijk doordringt zij ons, is zij een met ons,
is zij ons wezen, belichaamt zij zich in ons, in ieder onzer
telkens anders. Sommigen noemen haar schoonheid, anderen liefde, of wijsheid ; maar alien weten dat zij geluk
is en volheid van Leven.
Democratie veronderstelt het geloof in den mensch als
in een zelf-scheppende goddelijke kracht, maar niet het
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geloof in de menschelijke zelfverheffing. In zulk een
humanisme, dat tegelijk tastbaar is en onbepaalbaar, zijn
de fierheid en de nederigheid vereenigd. Het wischt geen
schuld-besef uit : het steunt er op en overwint het. Het
overwint het niet in de voorstelling eener schuldelooze
wereld, eener verengelde menschheid, maar in de regionen der ziel. Want het tragische bestaat, daar het in
wezen niet bestaat. Indien de slotsom onzer wijsheid
nog tragisch bleef, zou de levens-tragedie ons niets zijn
dan een dof fatalisme. Op ieder rust de plicht der innerlijke zelf-verwezenlijking. leder heeft zich zelf van
binnenuit te vormen en uit te bouwen. Niemand zal
ingrijpen in het geestelijk leven der anderen, niemand
macht hebben over anderer leven. Wij helpen elkander
slechts door elkander vrij te laten en lief te hebben.
Eerbied voor alien en vrijheid voor ieder, wil de humanistische democratie ; eenheid in het wezenlijke en
verscheidenheid in den vorm ; onverbiddelijkheid tegenover het ik en vergevingsgezindheid tegenover de anderen ; fierheid van geest en mildheid van ziel ; kracht
van karakter en teederheid van hart ; wijdheid naar buiten en concentratie naar binnen ; bovenal een vertrouwen in de eindelijke schoonheid van het leven, in de
oorspronkelijke goedheid van den mensch, in de onschendbare wezenlijkheid van den geest zoo sterk, dat
de liefde slechts toe kan nemen naar gelang de mislukkingen zich vermenigvuldigen. Dit zijn de geboden
eener religieuze gemeenschap.
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En als ik van religie spreek, spreek ik van geen protestantisme of katholicisme, van geen Christendom of
Buddhisme, maar ik spreek dan van een gezindheid der
ziel welke ook hem beheerschen kan, die zich ongodsdienstig wil noemen.
Alleen de religieuze mensch ziet geen kloof tusschen goeden en slechten, of tusschen kleinen en grooten ; want allen zoeken God. Hij alleen kan in den mensch gelooven
zonder hem te veridealiseeren en kan hem lief hebben in
zijn misluktheid. Alleen hij kan gelooven in een betere
wereld, zonder zijn ziel door dit geloof te verminken.
Want wie zijn innerlijk idealisme geheel omschept tot
een wereldsch idealisme wordt een verleugende of een
wanhopige ziel, daar hij heimelijk beseffen blijft voor een
verloren zaak te vechten.
Dit besef beheerscht den wijsgeerigen mensch, die hier
symbolisch tegenover den religieuzen mensch wordt
gesteld, beide als vertegenwoordigers van het geestelijk
mensch-zijn. Geloovig staat de wijsgeer tegenover den
geest, sceptisch tegenover de wereld. En hij stelt zich
afzijdig ; hij treks zich terug op den hoogen berg van
het meditatieve leven, vanwaar hij het woelen der wereld aanschouwt, het jagen en willen en strijden der begeerige menschen, die in hun stoffelijkheid bevangen
blijven. Hij spreekt over de geesielijke wedergeboorte
van den mensch die, zich omwendend naar den geest,
alle tijdelijke waarden prijs geeft voor de eeuwige ; en
hij weet dat slechts enkelen wedergeboren zijn : enke-
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len onder de vele millioenen. Hij weet dat slechts zeldzame vermogens van geestelijke concentratie tot deze
weder-geboorte in staat stellen. Hoeveel kracht is noodig om den drukkenden weedom van dit weten te overwinnen ; hoe kent hij de zwaarte van het leven dat hij
als het ware belijdt !
Hij weigert de eenzijdigheid van het maatschappelijk
voelen te aanvaarden. Niet hij zal ter wille van de wereld door het vuur gaan. Groote en hooge overtuigingen heeft hij, overtuigingen in een zwaar leven gewonnen ; die overtuigingen zelf echtêr verbieden hem hervormer te zijn.
Maar de religieuze mensch zal terwille der wereld door
het vuur gaan en nochtans aan de wereld zijn ziel niet
verpanden. Ook hij staat sceptisch tegenover de wereld
en geloovig tegenover den geest ; maar de wereld blijft
hij zijn liefde geven. De religieuze mensch is de eenige,
die zonder verenging wereldsch hervormer kan zijn.
Hij gelooft in de toekomst der wereld, hoewel hij weet
dat de wereld nooit aan het doel zal zijn. Hij gelooft in
een ideale gemeenschap boven onze ellende uit en hij
weet dat slechts zulk een gemeenschap in den geest de
samenleving rechtvaardigt. Hij wil rusteloos den geest
op aarde verwezenlijkt zien ; want alleen op aarde kan
de geest zich verwezenlijken. De zon is schoon daar hij
werelden verlicht en door wereldlingen wordt gezien.
De zon heeft een aarde noodig om zon te zijn. Zooals
ook de aarde een zon noodig heeft om aarde te zijn.
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De religieuze mensch is noodzakelijk hervormer. Want
een religie zonder revolutionairen geest, zonder wereldhervormenden drang, heeft geen toekomst. Dat de religieuze ervaring doorvlaagd blijft van revolutionair voelen en 't besef der geestelijke gerechtigheid leugen
wordt indien het niet de aardsche gerechtigheid blijft
zoeken, zal de religie der toekomst voor immer weten.
Want de geest zelf zien wij als een worstelend wordende kracht, daar hij zich in de stof verwezenlijken m o e t.
Deze ideeen echter houden voor het religieus besef
voortdurend een zees tastbaar, een voor alien voelbaar
karakter, want in de sfeer der religie wordt de aanwezigheid van den geest bepaald door de kracht van het
innerlijk geluk. Het leven is hier het drama der ziel, die
lijdend zich zelf verwezenlijkt en wier zelf-verwezenlijking geluk en vrijheid beteekent. Heel het voelen en
denken van den religieuzen mensch is gericht, niet op
de wijsgeerige waarheid, maar op het zedelijke geluksprobleem. Hij zoekt dit geluk daar, waar de ziel leeft en
waar het geweten werkt, doch de woorden ziel en geweten hebben voor hem een boven-persoonlijk accent ;
ziel en geweten zijn hem wij de, ondoorgrondelijke machten, waaraan geen zich onttrekken kan en die zich op
aarde omscheppen tot gemeenschaps-waarden. De religieuze mensch is de mensch met 't mystisch gemeenschaps-besef.
„Het is beter, dat een mensch sterft voor het volk en
het geheele yolk niet vergaat" : dit woord van 't p o 1 i-
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t i e k e gemeenschaps-besef, dit woord der zwakheid,
dat den Christus prijsgaf om den maatschappelijken
vrede te bewaren, dat den geest opofferde ter wille der
materie, het woord dat den heroischen drang in de
menschen doodt, dat de laagheid in hen oproept, woord
van verleugend medelijden, het woord van den AntiChrist, het is het woord der ongerechtigheid geweest
in het drama van Christus' lijden, het zal ten eeuwigen
dage 't argument zijn van elken Staat, van elke wereldsche gemeenschap, tegen elken geestelijken hervormer,
tegen ieder die de geestelijke gemeenschap dient. En
het is het woord, dat ook de zelfstandigste vertegenwoordigers der louter maatschappelijke idee als noodzakelijke en praktisch-zedelijke wijsheid aanvaarden.
Nogmaals moet ik hier onderscheiden, thans niet den
wijsgeerigen en den religieuzen mensch, doch den mensch
van het maatschappelijk denken en dien van het mystisch
persoonlijkheidsbesef. Toen de groote Chineesche beschaving zich bevestigde, leefden twee wijzen, die de
zuilen werden waarop die beschaving de eeuwen door
zou blijven steunen : Confuscius en LaOts, de grondvester der gemeenschaps-zeden, der maatschappelijke
tradities, der samenlevings-vormen en de grondvester
der religieuze gedachte, der innerlijke wijsheid van het
Chineesche yolk. En eerst door deze twee als eenheid
saam te vatten, is dit yolk en zijn beschaving te kennen.
Confuscius en Lae•ts hebben een symbolische beteekenis, wijd over de grenzen van hun land en historie
6
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heen. Twee richtingen vertegenwoordigen zij, twee
rubrieken van alle beschavings-leven : de maatschappelijke en de psychische gedachte, de wet en het innerlijk
gebod, de autoriteit en de vrijheid, het dogma en de
mystiek, de uitbreiding naar buiten en de concentratie
naar binnen, de wereld en de ziel. In elke beschaving,
in elken tijd, ja in heel de litteratuur zelfs, zal men beide
typen, eindeloos gevarieerd, herkennen. Maar ten alien
tijde ook is de onafwijsbare taak der religie geweest
beide richtingen te verbinden. Voor het religieus besef
heeft de maatschappij een psychische en heeft de ziel
een collectieve waarde. Het groote doel der religie
is de geestelijke gemeenschap te stichten, waarin de
maatschappelijke gedachte mystisch wordt en de persoonlijkheids-idee zich tot gemeenschaps-idee uitbreidt.
Ook het Christendom, juist het Christendom misschien,
heeft de eenheid dier twee eeuwige richtingen steeds
willen herstellen. Maar de Katholieke verwezenlijking
dier eenheid wijzen wij af, omdat zij de eenheid was van
Rome en van Christus, van de materieele machts-idee
en van de geestelijke vrijheids-idee, van twee ideeen die
elkander tot aan 't einde der dagen vijandig zullen zijn,
die vijandig moesten blijven ook al was in de groote
katholieke cultuur de Romeinsche Staat gesublimeerd
in de gedaante der Kerk. Want niet den vertegenwoordiger der Kerk, mij zelf slechts mag ik biechten. Want
ieder zal in zijn diepste wezen eenzaam blijven, van een
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heilige eenzaamheid, en slechts zijn goddelijk zelf verantwoordelijk.
De verwrongen verbinding van 't Katholicisme was te
meer tragisch, omdat juist het Christendom het transcendentale Zelf vooropstelde. Voor den Christen is de
ziel meer dan de wereld ; en ik bedoel hier met wereld
niet slechts maatschappij, maar schepping.
In de verhouding van mensch tot wereld zijn drie beschouwingswijzen mogelijk. De eene is : dat de mensch
in het wereld-al o p g a a t. Zoo was de pantheistische
voorstelling der Grieken, in den nieuwen tijd intellectueel als monisme herleefd en materieel tot naturalisme
vervlakt. Het leven wordt hier als een idylle aangevoeld, die het tragische nauwelijks toelaat. De transcendentale persoonlijkheid wordt ontkend, maar de mensch
in zijn schoone en krachtige aardschheid wordt als goddelijk gezien en vereerd, de schuldelooze en zich uitlevende mensch, die slechts eene macht boven zich heeft :
de blinde noodlotsmacht. Volgens de andere opvatting is de mensch minder dan de wereld ; en dit noem
ik de Indische voorstelling, thans bij ons in den irreligieuzen vorm van het pessimisme met daemonische kracht
weer opgekomen. Hier wordt de persoonlijkheid als
een zondige afwijking gevoeld : zij is in haar afgezonderdheid geboren, maar schuldig bevonden daar zij het
lot der aardsche en goddelijke levenswetten bestrijdt.
De mensch, om zich te heiligen, moet zijn wil, zijn hartstocht, zijn aandoeningen dooden, moet zijn zelf held
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verliezen. In den mensch, als in alle natuurschepselen en
scheppingen, leeft een deeltje der al-ziel, maar deze alziel komt slechts tot zelfverwezenlijking in de regionen
der onbewuste ledigheid, in het Nirwana. De wil is geboren, maar vrij slechts in zoover deze wil zijn eigen
gebondenheid leert inzien. Voor den Pessimist is het
leven een tragedie, doch een tragedie zonder verzoefling : een fatalisme. — Volgens de laatste voorstelling
eindelijk, die van het Christendom, is de mensch meer
dan de wereld. De mensch is meer, daar hij een persoonlijke ziel heeft, daar hij de godheid in zich zelven
kent, daar hij een persoonlijke verwezenlijking van God
is en dus tragisch en vervloekt, maar daardoor juist
heilig en zegevierend, zegevierend over 't stralend
mensch-beeld der Grieksche zelfverzekerdheid, over
den vergoddelijkten natuur-mensch, over den schoonen
en idyllischen Apollo. Het leed is een sacrament ; den
wil doodt hij niet, de Christen, maar heeft hij te louteren
tot liefde, liefde voor de menschen, die gebrekkig zijn als
hij en goddelijk van oorsprong als hij ; en deze menschenliefde is de beste wijze om den God in hem en
boven hem uit te dienen. Hij is deemoedig als de Indier
en hij is heroisch als de Griek. Wel komt de persoonlijkheid in conflict met natuur en lot, maar zij is in
staat dit tragisch conflict te over winnen, daar de wil
in wezen vrij is en zedelijk, daar de mensch geest is in
zoover hij zich vrij voelt. Echter, al zijn er momenten
van volmaakte verzoening in het eigen ik, de tragische
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strijd blijft voortbestaan ; want naar de natuur is de
mensch gebonden. Al zijn er momenten dat de ziel natuur en lot en wereld zegent, telkens weer zullen deze
hem belagende machten zijn, omdat telkens weer de
kracht der ziel, de kracht der liefde, te zwak blijkt.
Alleen de volkomen zuivere mensch kan de schepping
zien als een van Gods-liefde bewogen en aan zijn eigen
ziel diep verwante levens-openbaring.
De Griek is de mensch, die zich in de weelde der wereld
leven voelt ; de Indier, die in zelf-bespiegeling de wereld
verloochent ; de Christen hij, die zich van uit de wereld
naar den geest omwendt ter wille der wereld.
Volgens elke dezer drie religieuze aanschouwingswijzen wordt het leven in hoogste instantie als een eenheid gevoeld. Dualistisch kan het laatste woord der
religieuze waarheid nooit blijven. De Griek overwint
het dualisme vanzelf en natuurlijk*), de Indiêr door zijn
willende en natuurlijke menschelijkheid in ascetisme
en contemplatie te vernietigen, de Christen door zijn
wilsleven louterend te doorlijden. Men zou van een
Grieksch, een Indisch en een Christelijk Pantheisme
kunnen spreken : dat der natuur-vergoddelijking, dat der
wereld-ziel en dat der zich in zijn tegenstelling openbarende, zich kruisigende en gekruisigd triomfeerende
Godheid. Het Christendom is monistisch in de sfeer der
idee, dualistisch in die der nooit te verloochenen werkelijkheid ; monistisch als laatste wijsheid, dualistisch
*) Hij is de „first born soul" naar James' definitie.
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als moraal. En omdat die werkelijkheid nooit te verloo
chenen i s door den Christen, omdat de strijdende liefdemoraal zijn purgatorium vormt, daarom vormt juist het
Christendom de religie van 't revolutionair geweten,
de religie die tegenover het aardsche leven een goddelijke verplichting eischt.
De Christelijke opvatting is die der democratische levens-leer, welke ik hier te omschrijven trachtte. Ilc meen,
dat de strijd, dien de mensch in zijn eigen hart te voeren
heeft, overeenkomt met den strijd om een rechtvaardiger
samenleving. Het is even noodzakelijk te streven naar
een betere samenleving als naar een heiliger ik, hoewel
ieder weet dat noch de wereld, noch de enkele mensch
ooit goed zullen zijn.
De maatschappij is de sfeer van onrust en wording en
onvolkomenheid. Toch streeft elk geslacht naar een
schoonere wereld. De godsdienstige berusting in de
slechtheid der wereld is in wezen godsdienstige wanhoop, is godsdienst-verloochening. Een schoonere wereld droomen wij ons omdat wij, zelfs nog in onze dagen,
de realiteit erkennen van een religieuze gemeenschap,
van een ideeele verzoening ook in de sfeer der maatschappij. De idee der religieuze gemeenschap staat ons
stralend voor den geest zoodra wij aan den nood onzer
wereld denken of ons bezield voelen door het intuitieve
toekomst-geloof. Ons geslacht is 't niet geoorloofd veel
van haar te spreken, hoewel wij weten, dat Been cultuur
groot is geweest, waarin niet de menschheid zich tot een
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religieuze gemeenschap toespitste, tot die gemeenschap
waarvan de Akropolis, de Boro-Boedoer, de Kathedraal
slechts symbolen waren en die de i d e e openbaart
welke de stoffelijke gemeenschap bezielt.
Wij voelen wat 't beteekenen moet : een religieuze gemeenschap ; maar dit voelen kunnen wij niet meer uitdrukken zonder to theoretiseeren ; en in de theorie
smoort alle gevoel. Want het historisch Christendom
vormt niet meer de universeele gemeenschap van den
geest. Het blijft de grondslag onzer levens-leer, het kan
ons niet langer een volledige wereld-beschouwing zijn.
In hoofdzaken is onze gods- en wereld-conceptie verschillend van die, in 't Evangelisch Christendom verondersteld. Geen der godsdienstvormen van 't Christendom bevredigt ons meer. Zal het zich voor een derde
maal in een objectieve religie bevestigen kunnen ?
Noodig is, dat alle menschen weer opnieuw de groote
vragen, waarheden en idealen gelijkelijk aanvoelen, opdat opnieuw een synthetische cultuur, een vereenigende eeredienst, een levende symboliek, een geestelijke
gemeenschap ontstaan kan. Het Christendom bevat nog
de diepste waarden voor de komende gemeenschap,
maar deze waarden moeten nieuw gemunt worden.
Zelfs het Onze Vader kan door ons niet langer in
eenvoud en in volkomenheid worden uitgesproken;
ons gebed is Been geknielde smeekbede meer ; de
wonderverhalen, de mythe van Geboorte en van
Opstanding hebben voor ons symbolische, doch niet
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langer concrete beteekenis. Niet langer voelen wij alle
menschen als gelijke nietelingen in Godes hand. Het
kwade is ons niet meer de Booze ; het goddelijke niet
meer de Vader en de Voorzienigheid. Het domme Lot
herwon zijn rechten. Maar onze ziel heeft 't vermogen
het Lot te verlammen en zijn werking te niet te doen.
En deze ziel is de uitbeelding, de verpersoonlijking, van
den geest die het universeel bewustzijn vormt en het
scheppend beginsel, een kracht welke voortdurend
zichzelf verwezenlijken wil in de stof en zichzelf kennen
wil, welke de mensch gedwongen wordt lief te hebben
als de oorsprong en het eind-doel van zijn leven.
Van een religieuze gemeenschap zal eerst weer gesproken kunnen worden als de menschheid opnieuw haar
gemeenschappelijke gebeden en liederen en heilige ceremonien en belijdenissen en feesten herwint. Uit het
Christendom herrijst een nieuwe, humanistische en universeele religie ; maar de vormen waarin deze zich openbaren zal, kennen wij niet. — En misschien is toch alles
heel eenvoudig, zal 't heel eenvoudig zijn nieuw om te
munten de oude, betrouwbare waarden van liefde, overgave en ootmoedige verinnerlijking. Misschien leeft
reeds volkomen in ons, wat wij nog niet wagen in
klare vormen te verwezenlijken.
De religieuze gemeenschap der toekomst te stichten
moet het eindelijke doel zijn van ieder, wien het sociale
probleem van onzen tijd, hoe hij dit ook benadert, tot
een obsessie werd. Zij is een waarheid, die feit kan zijn
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en die toch droombeeld blijft en idee. Hervormer en
priester hervinden zich in haar.
Het Socialisme is de leer der maatschappelijke dénheid,
maar deze wordt als levens-waarheid en als levens-leer
eerst mogelijk indien zij zich op kan heffen tot de geestelijke ëënheid der religie. Want een zijn de menschen
in zoover zij zich een gevoelen in den geest. En een in
den geest voelen zich de menschen eerst, wanneer zij
tot den grond van hun wezen zijn ingekeerd.
En toch : het wezen der religieuze gemeenschap kennen
ook wij en kan een ieder kennen in welken tijd hij ook
leeft. Wij kennen het, zoo niet maatschappelijk, dan
toch persoonlijk. Want waar menschen zich verstaan
en zich elkander geven, daar is zij reeds verwezenlijkt,
de religieuze gemeenschap. En al het maatschappelijke
ligt in het persoonlijke gegrondvest. Waar twee menschen zich in den geest vereend voelen, daar zegeviert
het boven-menschelijke, daar leeft de godheid in ons.
De maatschappelijke wedergeboorte eener religieuze
gemeenschap ware niet mogelijk zonder de wedergeboorte der persoonlijkheid. De wereld wordt gered,
voortdurend, door hen die hun ziel gevonden hebben.
De wereld wordt steeds gered door hen, die de menschelijke ziel hooger achten, dan heel de wereld. Alleen
zij, die gemarteld worden door hun ikheid, kunnen de
wereld helpen. Alleen zij, die zelfstandig en diep naar
binnen leven, kunnen naar buiten uit werken. Alleen
wie den weg kent in de wereld van zijn ik, kan een weg-
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wijzer zijn in de wereld der samenleving. Alleen wie de
vreugde in zich heeft, kan de wereld gelukkiger maken.
En alleen wie zijn ziel vond, kent de goede vreugde die
niet vergaat.
Gemeenschaps-besef is het centrale woord eener democratische levens-leer, broederlijkheid. En daarom willen
wij het maatschappelijk onrecht, de stoffelijke ongelijkheid, de willekeur der bevoorrechtingen bestrijden en
den geestelijken adel weer bouwen op de vaste grondslagen eener breede en diepe volks-beschaving. Maar
dit alles is nog niets, indien niet de mensch opnieuw leert
verstaan, wat alle wijzen der eeuwen wisten : dat de
eenige weg tot geluk, de weg is tot de eigen ziel. Een
kunnen de menschen zich eerst voelen in zoover ieder
tot zich zelven inkeert. Slechts wie zich zelven vindt,
kan in vriendschap leven met de menschheid en zal ophouden de anderen zijn mislukkingen to verwij ten. Alleen
de zelf-ingekeerde kan pieteit voelen voor de anderen
en kan in harmonie leven met den geest die het wereld-al
bezielt. Slechts in zich zelf geconcentreerde menschen,
die naar verruiming verlangen, slechts inwendig schouwende en zich gevende menschen kunnen de religieuze
gemeenschap voorbereiden, die de kerngedachte blijft
van alle denken over de vraagstukken der maatschappij,
der samenleving en der cultuur.

WERKELIJKHEID EN DROOM
EEN NABETRACHTING

Nadat ik de voorgaande regels geschreven had, ging ik
voor mijn raam staan, niet om de gebeurtenissen van
den dag te bezien, maar om te herdenken wat ik geschreyen had. En ik ontwaakte eerst tot de realiteit van
't oogenblik door 't binnentreden van mijn vriend Anton
v. P. — Er was vreugde in onze begroeting. Want hoe
zelden wij ook overeenstemmen, haast nooit glijden
onze woorden langs elkander heen, zij 't dan ook dat hij
gewoonlijk de spreker is en ik de agressieve luisteraar.
Anton namelijk is journalist.
— Waar was je mee bezig ? vroeg hij weldra, naar de
vele beschreven bladen wijzend.
— 't Ging over democratie . . . antwoordde ik met 't
deemoedig enthousiasme van iemand, die zich nog in de
illusie van den arbeid bevangen voelt.
Was er jets in mijn stem, in mijn houding, dat zijn
nieuwsgierigheid prikkelde ? Hij maakte een ironisch
gebaar van ontsteltenis en vroeg om nadere toelichting.
Nadat we hadden plaats genomen verhaalde ik hem
omstandig mijn gedachtengang, waarbij hij met meer
zelf beheersching luisterde dan ik van hem verwachten
kon. Alleen bij mijn beschouwingen over de pers pre-
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velde hij een paar maal den grooten naam van Don
Quichote en bij mijn psychologie van den rijke had hij
„Hamlet" gezegd.
Eindelijk zweeg ik ; en ook hij bleef zwijgen.
Neem nog een sigaar, noodde ik.
't Lijkt mij heel mooi, begon hij aarzelend, tenminste
voor een lezing, deze bespiegelingen over Vox populi,
Jupiter tonans en over de uitverkorenen, die voorbeelden zijn en waartoe dat spreekt vanzelf jij en ik
behooren ; al vrees ik dat je weer niet genoeg pikant
bent geweest. Een kunstenaar moet eigenlijk zOO schrijven, dat niemand 't met hem eens is. Aileen op wat dominee zegt, past 't ja en amen. Altijd verzoenend zijn,
kan tragisch worden. De synthese, weet je, is de groote
verleiding van onzen tijd. Zelfs naar den vorm ben je
rijkelijk... laten we zeggen synthetisch. Overigens was
het een artistiek en intellectueel genoegen naar je te
luisteren, vooral omdat je zoogenaamde stijl nog eer te
waardeeren is als je spreekt dan wanneer je schrijft.
In dezen geest oreerde Anton nog een tijdlang voort,
tot ik hem onderbrak en uitriep :
— Maar liever wilde ik weten wat je van den inhoud
denkt !
Mijn goede man, sprak Anton, zijn sigaar pieteitvol
aanstekend, vergeef me de vraag : maar waar bemoei
je je eigenlijk mee ? Schrijvers zijn droomers : laten ze
niet de eerzucht hebben bovendien nog practici te
willen zijn.
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— 't Is niet de eerste maal, dat je me van somnambulisme
verdenkt, antwoordde ik. En altijd heb ik je geantwoord, wat ik ook nu antwoord : dat de dingen en
de waarden, die mij bezig houden, concreter zijn dan
wetenschappelijke theorieen.
— je verwart, als gewoonlijk, twee rubrieken van bewustzijns-leven, zei Anton. Neen, maak zulke molenwiekende gebaren niet : we zullen daar niet over twisten.
Ik zeg alleen dat droomers geen doeners zijn en dat jij
droomer blijft ook al probeer je de wereld van den
maatschappelijken strijd in te gaan. je werk is een
poging tot ... ethische politiek. En een dergelijke poging
loopt fataal uit op een wijsgeerig gestemde, godsdienstig gevoelde, psychologisch verwerkte verhandeling, die den wijsgeer te vroom, den godsdienstige te
moeizaam, den psycholoog te fantastisch en die alien
te politiek is. „Men moet zich bevrijden uit de kluisters der politiek," wist Epicurus al, die een groot filosoof was. Prijs je gelukkig, dat de Muzen je geen politieke gaven schonken en leg je niet eigenmachtig de
kluisters aan, waaruit anderen zich eerst nog rpoeten
zien te „bevrijden".
Ik antwoordde :
— Wanneer de droomers, zooals jullie politici ons, die
met werkelijkheden 't meest rekening houden, gewoon
zijn uit te schelden, wanneer deze droomers hun eigen
arbeid en hun eigen leven als een droom gaan aanvoeien,
als een zelfzucht, in dat moeilijk oogenblik is de nood-
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zaak daar zich te wenden tot den strijd van zijn dagen.
De kunstenaar, de denker, de moralist, kortom de
schouwende mensch, is vervuld van zijn eigen leven,
van zijn eigen worsteling ; deze persoonlijke ervaringen
en moeiten veralgemeent hij tot levens-problemen : hij
verpersoonlijkt het leven om het te veralgemeenen.
Maar dan, als hij de conflicten der wereld dieper voelen
gaat dan die van zijn zelfbestaan, heeft hij bewust zich
tot de wereld te wenden om niet in zijn zelfvervuldheid
verstrikt te raken. De kunstenaar, de denker, is de zelfvervulde mensch : maar als hij deze zelfvervuldheid gaat
voelen als een zelf z u c h t, dan vindt hij redding in den
strijd der cultuur en der maatschappij.
Anton keek vragend, ironisch. Ik hervatte :
— Men kan 't ook zoo zeggen: de schouwende mensch
heeft 't beeld voor oogen—laat 't zijn het droombeeld —
van den eeuwigen, boven cultuur en maatschappij
verheven mensch, van den essentieelen mensch. Hoe
grooter geest hij is, des te zekerder ziet hij in het
tijdelijk verband een onwezenlijkheid, ook al wordt
zijn droombeeld ten slotte door dit verband mee bepaald. Maar als de tijden verscheurd zijn van conflicten wordt hij gedwongen zich of te vragen wat de
zin is van zijn eigen tijd omdat hij deze vraag niet meer
scheiden kan van de hem voortdurend beheerschende
vraag naar den zin van 't leven. En hij aanvaardt den
strijd der tijden en deze strijd juist geeft gestalte aan
zijn verlangen naar het onveranderlijke en wezenlijke.
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moet een partij-man worden om zijn God te
dienen ! spotte Anton.
— Voor ons hoogst besef zijn alle objectieve godsdienst-vormen waanvoorstellingen, betrekkelijke waarheden, maar als de nood dringt dan is het groot het eerie
gods-beeld, de ëêne waarheid, te gelooven en de onderscheidingen der godsdienstige wereld-concepties scherp
te zien in hun innerlijke waarde. Dan belijdt men zich
Christen of Griek.
Kortom, vervolgde ik, de schouwende mensch gaat
revolutionair-maatschappelijk voelen zoodra hij zich als
den „intellectueer of als den „romanticus" begint te
zien, zoodra hij zijn eigen strijd overheerscht ziet door
den maatschappelijken strijd: dan strekt hij zich uit naar
het sociaal conflict om weer mensch te worden. Zich
dan op zich zelf te blijven concentreeren zou niet goed
zijn; het zou niet juist zijn. Men zou dan niet meer
mogen zeggen de smart der menschen mee te dragen.
— je geeft dus toe, dat 't een zwakte van je is : je k a n
je niet langer in je zelf concentreeren.
— Laat 't een zwakte zijn, een abdicatie ; het is beter
zich zwak te weten onder de zwakken, dan zich als een
uitzonderlijke te moeten zien, als een illusie. Geen waarachtig kunstenaar zal zich ooit op zijn kunstenaarschap
beroemen. Geen tot schouwen geneigd mensch zal zijn
geestelijkheid cursiveeren. leder waarachtig kunstenaar
zal zich in zijn diepste voelen zijn kunstenaarschap een
beetje schamen.
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Vandaar dan zeker dat fataal en zinloos verlangen
van veel dichters uit vele tijden „dichter van de daad"
to willen zijn ; tot aan d'Annunzio toe !
Misschien. En van koning David af, had je kunnen
zeggen. Want niet altijd was de dichter een zoo hulpeloos man in de maatschappelijke wereld ... Maar vandaar ook, dat de deemoedige Vincent van Gogh, enkele
maanden voor zijn dood, schreef „Ik verbeeld me soms
dat ik zoo voel en denk als Piet of Toon uit Zundert ;
alleen zijn de boeren van meer nut in de wereld."
Jij wilt toch, hoop ik, niet beweren dat Van Gogh
daar gelijk in had ?
— Het gelijk-hebben interesseert me hier niet, zei ik, een
weinig driftig. Maar een klein en veraesthetiseerd artiestje is niet wijzer dan Van Gogh omdat hij de onjuistheid van die opvatting elk uur van den dag beseft.
— leder kunstenaar wordt een Hamlet als hij zijn toren
der bespiegeling verlaat, zei Anton. Oneindig grooter
dan de kloof tusschen Oost en West, is die tusschen den
kunstenaar en den propagandist.
— Maar zal hij dan een pilaar-heilige zijn? Als de tijd
en zijn persoonlijkheid hem geen keus laat, zal hij geen
seconde aarzelen ; want zijn eigen ziel staat dan op 't
spel. Dat zijn daad toch droom moet blijven is zeker,
maar hij voelt dit eerder als een doem dan als een zegening.
— Maar wonderlijke man, vraag je dan nooit je af, of
jullie daden voor ons niet het karakter krijgen van een
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spel, min of meer mooi, min of meer boeiend, maar toch
een spel, een fantastisch schimmen-spel ?
— Er is hier, antwoordde ik, misverstand. Aan een spel
zal geen sterveling zich offeren. Wie niet gelooft, dat 't
tenslotte de moeite waard is het bezwaarlijke leven met
ernst to leven : die telt niet mee ; die telt nergens mee.
Niet aan een spel zal de mensch zijn hart verpanden,
maar aan een werkelijkheid. Het is de werkelijkheid die
ons aanvuurt en kwelt en dwingt. En ik vrees dat geen
deze werkelijkheid tenslotte bitterder proeft en feller
ondergaat, dan de gesmaalde droomers. Want zij lijden
aan problemen. En alleen als de werkelijkheid tot probleem werd is het leed volkomen. De arme lijdt aan
werkelijkheden : en die werkelijkheden vuren hem aan
tot zijn maatschappelijken strijd. Maar de droomers
Jijden aan problemen en dit leed vuurt hen aan tot den
geestelijken strijd.
— Jullie probleem-lijders schept moeiten, die niet bestaan, zei Anton. Ik geloof dat de Aardappel-eters, die
Van Gogh zoo vreeselijk schilderde, heel tevreden waren met hun lot !
— Maar Van Gogh, die aan problemen leed, v e rs c h r i k t e dit lot ! riep ik uit. Menigeen is van hemzelf
uit gezien gelukkig, maar van m ij uit gezien rampzalig.
De worsteling met problemen is een zoo schrijnend en
altijd knagend leed omdat die problemen niet anders zijn
dan de uiterlijke kenteekenen van een innerlijke verscheurdheid. Wie worstelt met problemen draagt een
7
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wond aan 't hart. Onderschat dit lijden niet. Zij, die
droomerige kinderen waren, hebben een moeilijk leven
Ik voor mij zal de beindien ze het leven kozen
teekenis van dat Teed niet Over-schatten.
Ik zie het misverstand niet, zei Anton.
— Het misverstand is, dat alleen de stoffelijke werkelijkheden worden geteld. Er zijn twee revolutionaire krach
ten : een materieel-maatschappelijke en een psychischpersoonlijke.Deze moeten weer ëën worden, of beide zijn
ontzield. De ëênheid der maatschappelijke en der persoonlijke krachten vatten we samen in het woord „cultuur". Wie „cultuur" zegt, spreekt van maatschappelijke
verhoudingen zoowel als van zijn geestelijke bezittingen
en overtuigingen. Hoewel ons diepste leven heiliger en
eeuwiger is dan welke cultuur ook, toch zou, zonder de
cultuur-kracht, dit diepste leven niet tot uiting kunnen
komen ; het zou vormloos blijven. Daarom krijgt, in
tijden van storm en kentering, het cultuur-probleem een
overweldigende beteekenis : wat vergaat ? wat blijft ?
wat komt ? Niemand mag dan zich aan den strijd van
den dag onttrekken. Maar laat ieder, met 't geheel voor
oogen, op zijn post blijven en zijn best doen. Wie aan
den bestaans-strijd van het yolk geen deel neemt, heeft
't recht niet dit yolk materialisme te verwijten; maar
den plicht heeft hij zijn persoonlijk geweten tot een cultuur-geweten te verbreeden.
Waarschijnlijk is het nog meer je plicht je geen plicht
bp te leggen en eenvoudig te uiten wat omgaat in
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je ziel. Zich tot een taak te dwin g en is in den kunstenaar niets dan ongeloof en hoogmoedige zelf-verkrachting. Hij heeft geen andere taak dan de geschiedenis te schrijven van zijn ziel, die — misschien — de
eeuwigheids-spiegel zijn zal van 't geen zijn tijd be-zielt.
Dit „misschien" beslist over zijn waarde, maar ziedaar
iets wat hij moet overlaten. Carlyle zegt : doe den plicht
die 't meest nabij u ligt : een vaderlijke vermaning, die
zoowel zeventienjarige dweep-meisjes als de kunstenaars, hervormers, apostels en profeten dezer al te apocalyptische tijden zich aan kunnen trekken. Je bent als
iemand, die ziek wordt, rampzalig en zonder evenwicht,
omdat hij van zich zelf godsvruchtigheid e i s c h t, terwijl de van-zelf godsvruchtige aan zijn innerlijke harmonie gekend wordt ; maar met dit verschil : dat jou godheid de maatschappij is, de „cultuur der toekomst", of
welke leuze van den dag dan ook.
Verrast zag ik Anton aan en achter zijn heerachtigen
glimlach bespeurde ik een soort droeven ernst, die mij
aandeed.
Ik zoek het geluk, zeide ik, en ik heb het wel gevonden, 't geluk dat ons de kracht geeft te Leven. Maar het
ongeluk van de wereld dringt zich op, als een geweten,
tusschen mij en mijn geluk. Het ongeluk van de wereld
beteekent ook voor mij persoonlijk ongelukkigheid. Het
is n u reeds mijn naaste taak mee te arbeiden aan den
bouw der nieuwe cultuur, waarover zoo vreeselijk vaag,
rhetorisch en rekenmeesterig wordt getheoretiseerd.
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Eerbiedwekkend ! zei Anton ; toch zou 't nog wat
eerbiedwekkender zijn indien dan je gedachten het
accent hadden van den opstand.
Ik heb maatschappelijk geweten, antwoordde ik,
geen maatschappelijke overtuigingen. Z e d el ij k e overtuigingen heb ik, geen maatschappelijke. Daarom weiger ik mijn theorieen uit te spreken en daarom weiger
ik de eenzijdigheid van den haat te aanvaarden. Deze
gezindheid zou ik voelen als mijn zwak, indien ze niet
mijn roeping was. Mijn roeping is : gewetensvol te zijn
en vol aandachtigheid voor de verschijnsels en gebeurtenissen van mijn tijd, die zich, zooals je zegt, in onze
ziel weerspiegelen. Op deze manier zal ik mijn hart geen
geweld aan doen, noch inkerkeren : twee geestelijke
houdingen die ik als wezenlijk zondig voel.
Maar op die manier zal je niet anders dan vertroebelend kunnen inwerken op de menschen, in zoover je
op hen inwerkt. Vergeet niet, dat we er juist trotsch
op zijn het Socialisme van utopie tot wetenschap verstelligd te hebben. Menschen als jij zouden het weer tot
de utopie terug willen dringen.
— Het Socialisme, zei ik, is verder dan jij zegt : van de
wetenschap gaat 't over tot de daad en tot de werkelijkheid. Maar dan juist is 66k het oogenblik daar, dat
zij, die niet zonder zelfkwelling en tegenzin een economisch handboek kunnen lezen, zich met 't Socialisme
gaan bemoeien. Want van dat oogenblik of aan wordt
't Socialisme iets anders en iets meer dan een theorie :
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het wordt leve n. Van of het oogenblik dat Socialismewerkelijkheid wordt, is het ook, noodzakelijk, méër
dan een economisch systeem, is het een cultuur, een
moraal, een idee. En wat in st verleden utopie was : de
ongevormde droom, waar alle daden uit voortkomen,
dat schept zich om tot een levens-gedachte, die de uitbeelding blijft van een niet meer romantische
utopie.
— Hoe ziet zooiets er uit ? vroeg Anton.
Dikwijls heb ik mij mijn onmacht in het praktische
verweten, dikwijls en bitter genoeg om te mogen zeggen dat achter elke daad een droom staat, achter elke
werkelijkheid een idee.
Het kan gebeuren, vervolgde ik, dat de schouwende
mensch zich uit te spreken heeft over maatschappelijke
vragen. Maar hoe zal hij het moeten doen ? Het is
niet zijn zaak te zeggen wat de econoom of de politicus met meer gezag kan zeggen. Maar wat hij weet,
dat moet hij zeggen ; wat hij b e t e r weet dan de econoom of de politicus. Hij zal spreken van uit zijn menschelijke ervaringen, die zich in hem tot een begrip kristalliseerden.
Gekristalliseerde begrippen zijn als bevroren rivieren:
mooi om te zien en goed voor spelende schaatsrijders,
maar ongezond voor de visschen en onbruikbaar voor
de handelsschepen ; vindt je ook niet ? vroeg Anton.
Nood wekt begeerte, zeide ik ; maar begeerte is
blind. Aileen de gedachte kan die begeerteziende maken.
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Even noodig als zij, die gehoorzaam het lot der historie
volvoeren, zijn de anderen die pogen zich de ideeele
waarden bewust to maken.
't Is de vraag of de daders zich die bewustmakerij
van de droomers hard zullen aantrekken ! meende Anton.
Dat is niet noodig, riep ik uit. Want die daden-menschen — „Schicksalsmenschen" noemt Lucka hen —
zijn belangrijk als historisch verschijnsel, niet in de eerste
plaats als zelfstandige geesten. De geschriften van
Caesar, Napoleon of Bismarck zijn volstrekt geen groote
uitingen, volstrekt niet de uitingen die men van zulke
heroEn verwachten zou. Deze menschen worden gedreven, maar ook gemaakt door de omstandigheden. Het zijn de omstandigheden, die hen groot
maken. Als door een Tatum gestuwd, werken zij naar
buiten ; maar ze schijnen niet in zichzelf gecentraliseerd.
Zij zijn gestalte geworden „massa", gestalte geworden
historie en lot. Volledige menschelijkheid ontbreekt hun.
Hun waarde berust in hun succes. Ze blijven afhankelijk van machten buiten hen. Bewonderenswaardig zijn
ze als levens-machten, maar wanneer niet de feiten,
wanneer de vragen achter die feiten, de waarheden
achter de daden ons bezig houden, worden hun woorden leeg.
— En als ze een idealisme vertegenwoordigen ? vroeg
Anton. Misschien is Robespierre een onzuiver voorbeeld ; maar zelf noemde je Bismarck en beiden denken
we aan Lenin.
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Dit idealisme kan hen tot helden maken ; en niets
andersdan dit idealisme, antwoordde ik. Maar in zoover
het volstrekte daden-menschen zijn, in wie het element
van den droom en van de beschouwelijkheid, het element
„zier , wegstierf, zal dit idealisme iets wreeds en onpersoonlijks houden. Ik bedoel t het zijn menschen, die het
principe stellen boven den mensch, wat altijd een vorm is
van amoreele zelf-verkrachting en van tyrannie. Overigens : over Lenin mag niet dan met eerbied gesproken
worden.
— Curieus ! zei Anton.
Ik zag aan zijn in dit moment zeer onaangename oogen,
dat zijn onderzoek meer mij gold dan het vraagstuk
zelf ; ik wilde opstaan.
— Laten we de stad ingaan, riep ik, opwekkend. Een
kopje koffie en een cigaret !
— Maar de praktijk ? hield Anton aan ; de praktijk, zij
het dan in de sfeer van je gedroom. Heb je je niet een
schema opgebouwd van de toekomst-maatschappij ?
— Hoe zou ik niet ? bekende ik wrevelig. leder loopt
met zoo'n schema in zijn portefeuille. Maar ik wantrouw
nu eenmaal alle schema's, alle theorieen.
Weer in mijn zetel teruggezonken, raapte ik een oogenblik mijn gedachten bijeen. En ik vervolgde :
— De zaak is deze : Er zijn twee realiteiten : een geestelijke en een stoffelijke, die van de idee en die van de praktijk. Tusschen beide in staat de theorie : de theorie is een
verstandelijke verpositiveering van de idee, een abstra—
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heering van de praktijk. Zij is te eng om nog idee, te 41
om praktijk te kunnen zijn. Realiteit is ze noch in geestelijken, noch in stoffelijken zin. Het is de taak der wetenschap de theorie op te bouwen ; maar de echt wetenschappelijke mensch zal altijd beseffen, dat elke theorie
een voorbarige synthese blijft. De theorie heeft zich
voortdurend om te vormen naar de voortdurend veranderende praktijk en mag de in haar wording toch constante idee nooit verloochenen. Te vasthoudend geloof
aan de theorie wijst altijd op een zwak vertrouwen in
de idee en op een onvoldoende kennis van de praktijk ;
op een zwakken wensch van 't hart en op een onvoldoenden ervarings-strijd. De dogmatiek is een masker
van de scepsis. Aan een objectieve wetenschap in maatschappelijke dingen geloof ik niet. De historische feiten
en de innerlijke wenschen bepalen elk economisch inzicht. Ik voor mij heb te veel eerbied voor het leven om
het een program voor te leggen. Uit de realiteit, uit 't
begrip van de realiteit, zal het stelsel groeien volgens
noodzakelijkheid.
— En wat helpt 't dan nog te wenschen? spotte Anton.
Ik keek hem even verbijsterd aan, omdat me duidelijk
werd dat dezen keer onze woorden toch wel zeker als
gladde visschen langs elkaar gegleden waren.
— Alle begrip der werkelijkheid berust ten slotte op
psychologie, antwoordde ik. Maar geen psychologie
kan scheppend en vruchtbaar zijn, als niet een idealisme
haar verlicht en haar een doel geeft.
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Ga voort ! schalde Anton, ga voort, psycho-ideologisch realist en theoreticus der anti-systematiek. Je
program ! je gevoels-economie !
— En ik herhaal, dat je van mij geen program, geen
pseudo- of psycho-economie zult hooren, hoewel ik er,
als iedereen, mijn meeningen over heb. Maar luister :
Onlangs verdwaalde ik op het terrein van een groote
buitenplaats. Alle wegen voerden naar het lokale Rome, naar het Louis XV lusthuis, dat daar, sierlijk en
sober, zich verhief te midden van de plechtige beukenlanen. Een vijver weerspiegelde de enorme boom-groepen, die in wel-overwogen perspectieven zich samenvoegden tot harmonische geheelen. Ruime en effen gazons spreidden zich uit naar den straatweg heen. Er was
geen ontkomen aan : ik moest voor het Lang gestrekte
huis, op het meest verboden terrein, mijn tocht vervolgen, wilde ik dien middag nog in de stad zijn. Wandelend langs de breede stoepen van 't terras, waar de centrale woonkamers op openden, zag ik plotseling den
Eigenaar Zelf daar staan, tusschen de slanke kolonaden
van zijn landelijk kasteel. Hij had de takt te doen als zag
hij me niet eens. Hij stond recht op en staarde boven
mijn schuldig en groetend hoofd uit naar de verre weilanden, aan de overzij van den straatweg. Ik zag hem
daar staan, een beetje gezet, in zijn grijze colbert-pakje,
de vleezige, goed onderhouden kop opgeheven, een
cigaret in de hand, het rechterbeen martiaal naar voren.
ZOO staat een Eigenaar.
—
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Hij was geen bizondere ploert, geen opvallende parvenu : hij was een meneer uit de stad, een meneer als alle
meneeren, een liberaal die waarschijnlijk zijn yolk behoorlijk betaalt en het niet afsnauwt, die geen seconde
aan zich zelf twijfelt, die hard gewerkt heeft eer hij zich
de weelde van dit beschavings-paradijs veroorloven
kon, die hier „de boel fatsoenlijk onderhoudt zonder
malle luxe", die niet meer dan twee auto's houdt en zijn
auto eer even stoppen zal dan ook maar een kip to
overrijden. Een aannemelijk man. Maar ik zag, onverbiddelijk, dat hij hier niet paste, dat hij, psychisch, geen
recht had op dit leven, dit landhuis, dit park. En als hij
er wël gepast had, was hij een anachronisme geweest,
een blinde-darm. Het is maar een indruk uit de vele. De
rijke mensch heeft in onzen tijd de houding van iemand
die zich wat aanmatigt of van iemand die zich verontschuldigt.
— Beste vriend, sprak Anton, deze meneer zal niet lang
meer op zijn terras staan. Nog wat beter arbeiders-toestanden,watuitgebreider onderwijs-plichten en -rechten,
daarbij socialisatie van openbare bedrijven, geknotte
successie-rechten, nog meer verzwaarde belastingen
voor mijn part : en dan zullen die buitenplaatsen vanzelf
veranderen in openbare lusthoven of in Staats-asylen
voor ouden, vermoeiden en zieken. Laten we toch redelijk en wakker blijven ! Als ik in de volksleeszaal
kom, hier twee straten vandaan, en ik zie daar, in een
harmonische omgeving, de best begaafde arbeiders,
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avonds en 's Zaterdagmiddags en 's Zondags, rustig
gebogen over de boeken, die ze zichzelf kozen : dan is
dat voor mij de erg nuchtere, maar erg tastbare oplossing van dat schrikkelijk gewichtige „sociale vraagstuku!
De kinderen van de beschaafden, die zich niet inspannen,
zullen weldra de arbeiders zijn, die arbeiders die niet
in mijn leeszaal komen. De kinderen van de arbeiders,
die in de leeszaal komen, zullen straks de beschaafden
en de gestudeerden zijn. En iedereen zal een „menschwaardig levee hebben, zooals dat heet. (De Duivel
mag weten wat de term beteekent
Luister, vervolgde ik. Toen ik uit het vorstelijk park
ontsnapt was, bereikte ik al gauw de gladde wegen van
een bescheiden villa-kolonie. De natuur was hier in een
soort ma at schappel ij k park herschapen. Nette
wegen, die in geometrische figuren doordën slingerden.
Bankjes hier en bankjes daar. Smettelooze bloemperken. De boomen, als onder kappers-handen bewerkt,
tires a quatre epingles, waren toch nog boomen. Zelfs
de vogels schenen gedresseerd, zoo aardig ze zongen
of piepten, om de beurt en op regelmatige afstanden.
Tusschen de glimlachende heesters in, bloosden de bescheiden landhuizen, die zeker bewoond werden door
nuttige leden van de maatschappij. Zindelijke kinderen
speelden bier en daar zonder luidruchtigheid. De mevrouwen zaten thee to drinken in hun veranda's ; en de
heeren, die uit de stad al terugkeerden, werden met
hupsche woorden begroet. 't Werd avond. Men zou
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aan tafel gaan ... En ik dacht: hoevele avonden nog en
dagen en nachten der laaghartige redelijkheid ! Hoe
dood is hier de deugd en hoe veilig de leugen !
Is dit de toekomst ? Als er geen duistere plaatsen meer
op aarde zijn ik veronderstel dit nu even — geen
stads-achterbuurten, waar de ellende, de misdaad en de
gemeenheid tieren in 't vuil dat alle jonge levenskiemen
aantast, waar de liefde maar even bloeit, als een bleeke
illusie, uit dien rotten bodem, om onmiddellijk in de
misere te verwelken, waar enkele steenen en planken
scheiden het gevloek van den dronkaard, het schorre
hoesten van de afgesloofde moeder, die niet herstellen zal, het gesjacher van den jood, de wrok van den
werkelooze en 't gedrens van kinderen die met weerzin
ontvangen werden om in liefdeloosheid op te groeien ;
als er geen gore vrouwen met glariende oogen loopen
te gluren in de nachtelijke straat, waarover een sterrenhemel zich uitbreidt dien niemand ziet ; als er geen
bordeelen, geen gevangenissen, geen kazernesmeer zijn,
geen kroegbazen, geen souteneurs, geen zalvende dominees ... is dan de toekomst het villa-park voor alien?
de Amerikaansche idylle ? Ik zie dat zulk een wereld
de incarnatie van de laagheid is; een wereld zonder verheffingen. Het is de wereld die zich braaf denkt omdat
't kwaad in zoo kleine, verborgen en fatsoenlijke gedaante zich steekt, die niet meer begrijpt dat de kleine
misdaden de groote misdaden kunnen zijn, indien deze
misdaden de hooge waarden aantasten ; een wereld te
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klein om to weten hoe slecht zij is en hoe groot de ideeen
die zij verloochent.
Het is de gemoedelijke wereld, die noodzakelijk de
huichelachtige wereld is. Het is de wereld die niet meer
zuiver bewonderen kan, omdat 't besef van 't absolute
dood is. Een wereld van zelftevredenheid.
Ik weet dat er levende, strijdende, edele zielen soms
wonen 66k in mijn burgerlijk villa-park der idyllische
redelijkheid. Maar representeert 't den stijl der toekomstige cultuur ? Het zijn de arbeiders, die het karakter
zullen bepalen van de toekomstige cultuur, evenals de
burgerstand den stijl bepaalde van onzen tijd. Als
Berlage het Volkshuis bouwt in Amsterdam, beduidt
dat meer, dan alle villa-parken van de wereld. De villabewoners v e r 1 a n g en geen gemeenschaps-huis.
— Het leven is voor jou een stijl-probleem ! ontdekte
Anton. Deze wereld is niet aesthetisch genoeg. En
daarom .. .
Niet om de schoonheid zoek ik het democratisme,
maar om de waarheid en om de rechtvaardigheid. En
uit waarheid en recht zal eens ook de schoonheid weer
bloeien, als een resultaat dat niet een doel mag zijn, als
een loon dat niet geeischt werd. Want de zucht naar
schoonheid voert niet tot God, maar de zucht naar God
voert tot de schoonheid.
Leeft dan die „zucht naar God" wel bij de arbeiders?
informeerde Anton.
— De arbeiders, zei ik, volvoeren onbewust een histo-
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rische cultuurtaak, die in wezen een Gods-taak is. Maar
zoolang zij zich hun mystieke roeping niet bewust maken, zal de wereld in nood en boosheid liggen. En dit
dan ook dunkt mij de kern van de zaak :
Wat bindt de menschen nog? Wat is hun geloof, waarvoor zij een massale ontroering voelen en waarvoor
ze bereid zijn te lijden ? De beschaafden van nu verleugenen noodzakelijk hun gemeenschappelijke gevoelens : ze voelen zich niet een meer. Ze hebben dus ook
geen religie meer. Een massaal idealisme leeft nog, leeft
nu, bij de arbeiders, stormachtig en indrukwekkend
soms, maar nog niet verheven, omdat het zich te moeilijk uit 't klasse-gevoel, uit den partij-strijd verlost, omdat 't te zelden als een idealisme wordt gevoeld dat de
geheele menschheid betreft, dat den haat overwint, dat
van nature en door zijn algemeenheid mystisch is ; vooral en ten slotte : omdat 't zich nog niet uit den starren
doolhof van het rationalisme bevrijdt. Een ongewoon begaafd proletarier, een vriend van me, vertelde
eens hoe hij een millioenen-bezitter, een parvenu, een
harde burgerman, had willen neerschieten, toen deze
hem bot-weg een kleine steun ontzei, een aalmoes die
toch voldoende was geweest om te leven, zich te ontwikkelen, te werken: en mijn vriend betoogde hoe hij
tot zulk een moord gerechtigd was geweest, omdat de
botheid van den rijke maatschappelijk immers niet te
verantwoorden was, omdat deze rijke maatschappelijk
de materie verpersoonlijkte, die aan den geest moet
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worden dienstbaar gesteld. Toen hij uitgesproken had
gingmen intelligent debatteeren overdevraag
of die moord werkelijk gerechtigd was geweest . . . En
de ja-zeggers waren heel overtuigd ; de ontkenners
waren niet dan twijfelaars, die naar hun motieven zochten. Niemand herinnerde zich, dat de mensch nog wel
iets anders, iets meer is, dan een maatschappelijk symbool, een klasse-representant, dat zelfs de ploertigste
rijkaard nog mensch is ; en dat hij, die zich zelf opwerpt
als de representant van den geest, door dit feit alleen
al, zijn geestelijkheid verloor.
Ziedaar de Redelijkheid, in haar a n t i-idyllischen vorm,
zooals zeleeft, niet in het villa-park, maar in de fabrieken.
Dat er toevallige rijken en toevallige armen zijn, enkele
schat-rijken, vele straat-armen, dunkt mij 't voornaamste
niet. Maar er is een leugen in onze wereld, een innerlijke
vervalsching, zOO groot, zoo alles-doorgiftigend, dat
alle zedelijkewaardenzinloos schijnen. Hoe kan zulk een
wereld de vrijheid kennen ?
— Vrijheid ? glimlachte Anton, de wenkbrauwen welvend, wat is v r ij heid....
a richtte me op en hief mijn hand in de ruimte.
— De vrijheid ? lachte ik, maar de vrijheid is 't beginsel
van ons leven ! Wij zijn meer dan de dieren, wij zijn
menschen, geestelijk geroepenen zijn we, in zoover wij
ons vrij voelen en zelf-verantwoordelijk. Zelfs de meest
verharde materialist of determinist komt zonder een
donker besef van zijn zedelijke vrijheid niet uit.
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Goed ! zei Anton, maar we spreken hier, geloof ik,
niet over metaphysische en persoonlijke gevoelens, maar
van maatschappelijke waarden. Wat beteekent die vrijheid in de on-vrije wereld ?
Vrijheid beteekent, dat de orde van binnen uit en niet
van buiten-af regeert, dat het gezag van de autoriteit
wordt vervangen door het gewetens-gezag.
Moraal, Religie en Mystiek ! riep Anton.
Religieuze sociologie ! antwoordde ik. Da het zedelijk gezag in ons lêêft : ziedaar de schoone onverklaarbaarheid, de overweldigende wezenlijkheid, het levend
beginsel van alle religie, maar ook van het democratisme. Schopenhauer heeft gezegd dat 't yolk slechts
door geweld of door religie te benaderen is. Democratie
benadert het yolk niet door geweld, maar door religie ;
en ze ziet dan ook in religie jets anders dan de „populair
gemaakte" en dus vergrofde en verzwakte wijsbegeerte,
waar Schopenhauer haar voor hield. Want de waarheid
te zoeken is voor de meesten een onvruchtbare bezigheid, maar waar te z ij n, de waarheid in het leven te
verpersoonlijken : dat is een voelbare taak. En wie deze
taak aanvaardt, zal ten slotte de waarheid wel vinden.
Het beleven is meer dan de kennis !
— Maar wat beteekent de vrijheid, in de praktijk wel te
verstaan ? Vertel het me zonder met je beenen in de
kamer of met je geest in de ruimte rond te draven : dat
maakt me te moe.
— De vrijheid, zei ik, stil staande, beteekent: dat niet ze-
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delijk heet wat met de wet overeenstemt, maar dat de
wet begrepen wordt als een formuleering van onze zedelijke intuities. En elke formuleering is een verstarring
en dus in beginsel reeds vijandig aan dengeest van 't leyen, aan den levenden geest. Vrijheid beteekent, dat de
waarheid niet van buiten of gegeven is, maar van binnen uit veroverd wordt, dat waar is wat men gelooft.
— En verder ? vroeg Anton.
— Vrijheid beteekent, dat 't leven niet mechanisch, maar
organisch begrepen wordt. Een vrije wereld is Been
wereld van bureaucraten, maar van zelfstandige en zelfverantwoordelijke menschen. Vrijheid beteekent de
overwinning van den geest op de machine, van het leven
op 't verstand. Vrijheid is : dat het leven als een autonome, zichzelf verwezenlijkende kracht wordt gevoeld.
— Ga voort ! lachte Anton.
— Vrijheid wil zeggen, dat het do en wordt gevoeld als
de kracht ter bewustwording. De vrijheids-idee beduidt
de eeredienst van het doen, van de geestelijke activiteit,
en niet die van 't resultaat. Want het resultaat zal
schooner zijn, naar gelang het meer van zelve kwam.
Niet naar de resultaten wordt, in een vrije wereld, de
mensch beoordeeld, maar naar de gezindheid. Niet een
jacht naar resultaten mag het leven zijn, maar een liefde
voor het streven zelf. En strevende, zonder eerzucht,
uit offerdrang strevende, zal het resultaat zich in 't leven
zelf verwezenlijken, 66k dan als schijnbaar verloren
werd. Niet de resultaten heiligen een leven, maar de
8
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wijze waarop het leven werd geleefd. De inspanning in
zich zelf is schoon en goed. Het leven vindt een doel in
zich zelf. Wie doet, daar hij niet anders kan, wie met
toewijding en in vertrouwen doet, zal gelukkiger zijn
dan wie doet om 't loon der resultaten. En zijn loon zal
zeker zijn indien hij er niet om bedelde.
— Nog eens, waar blijft de wensch dan ? vroeg Anton.
Er is een fatalisme in je vrijheids-leer van het doen zonder op den uitslag te letten of te rekenen. Ik doe alleen
met kracht, zoolang ik in mijn doen, in den uitslag van
mijn doen, geloof.
Laten we den uitslag niet verwarren met 't doel 1 zeide
ik. Verwar niet den snellen en stoffelijken uitslag met 't
eeuwig stralend doel. De menschenhebben 't besef van t
absolute verloren en daarom is ons tijdelijk en betrekkelijk
leven ontluisterd : het verstikt Of in de haastige bedrijvigheid, Of in een dof fatalisme. De eene heift van de
menschheid rekt zich uit en vraagt : wanneer ? de andere staart vermoeid en verslagen naar den grond en
vraagt : waartoe ? Deze menschheid kent de vrijheid
niet, noch de eene helft der menschheid, noch de andere,
noch de materialistisch-revolutionaire, noch de behoudende die „nets nieuws onder de zon" ziet.
Vrijheid beteekent een geloof in den geest als in een
scheppende, wordende, zich zelf ontwikkelende kracht.
De vrijheid gelooft in het geniale en scheppende beginsel van het leven. Vrijheid beteekent een oneindige
liefde voor het leven, een oneindig vertrouwen in het
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leven. Wie de vrijheid kent, weet dat in ieder mensch
het beginsel van de vrijheid werkt, omdat het koninkrijk der hemelen een innerlijk rijk is en omdat de godheid
zich in elkeen vertegenwoordigt.
En daarom beteekent vrijheid : eerbied voor den medemensch, beteekent vrijheid, dat niemand, door bevoorrechting van uiterlijke omstandigheden macht mag
hebben over een ander, want zoowel de machthebber
als de overmachtigde worden slechter dan behoeft.
Niemand mag een ander overheerschen of gebruiken,
omdat ieder menschen-leven zich zelf ten doel heeft.
Daarom veronderstelt de vrijheid een harmonie van enkeling en gemeenschap, veronderstelt ze dus een maatschappelijke tucht. 1k voel me vrij daar, waar ik mijn
zelfzucht niet uit kan vieren, maar waar ik mijn scheppende persoonlijkheid zuiver ontwikkelen kan.
Het eeuwige, metaphysische vrijheidsbeginsel berust
op het beginsel der geestelijke, dat is dus der tragische,
persoonlijkheid. Het spitst zich toe in het begrip der
zelf-ontwikkeling. Zelf-ontwikkeling, onder de tucht
en de moraal van het gemeenschaps-gevoel, is de groote
leus, is de lichtende waarheid van heden en toekomst, is
het richtsnoer van alle maatschappelijke hervormingen ;
ze is de gedachte, die zich uit wil drukken niet alleen in
onze wijsbegeerte en religie, en niet alleen in onze paedagogiek, maar zelfs in heel het samenstel, in het organisme van ons maatschappelijk en economisch leven.
En ach, riep ik uit, het moet nog eenvoudiger zijn dan
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dit alles ! Vrijheid is rechtvaardigheid. En wel is liefde
noodiger dan rechtvaardigheid, maar vrijheid, evenals
rechtvaardigheid, wekt de liefde op in 't hart van de
menschen. Vrij is een menschheid die zich boven de
stoffelijke bekommernissen uit verheffen kan. Een vrije
menschheid is een menschheid die de schoonheid eeren
kan, die de bloemen, die den hemel met zijn wolken
en zijn zonlicht kan zien. Een ruw, een moreel gehavend werkman zag ik in een gore en rommelige fabrieksstraat zijn kleine, vervuilde kind in zijn armen
dragen met een eerbiedige, een moederlijke teederheid,
als wist hij dat hij de kostbaarste schat van de wereld
in zijn brute pooten hield : het kind. Die man had een
oogenblik zich bevrijd gevoeld en zag de schoonheid
van de aarde. Zooals deze kroeglooper een oogenblik
zijn bleeke, vieze kindje zag, zoo moet de menschheid
in het leven gelooven. De menschen moeten weten dat
de schoonheid bestadt.
1k zweeg ; en Anton ontstak opnieuw zijn sigaar.
— En hoe meen je dat deze vrijheid zich verwezenlijken
moet? vroeg hij.
— Het noodige is, een nieuwe orde to scheppen. Een
nieuwe orde en een nieuw evenwicht. En ik geloof, dat
deze uit den arbeid groeien zal, evenals de vrijheid zelf
het levend beginsel is van den arbeid.
— ja, laat ze maar knielen voor dien nieuwen god, den
god van 't houweel !
— Altijd nog een betere god, dan die van deze wereld :
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de geldbuidel, riep ik uit. Maar een afgod zou het zijn,
dit houweel; ik erken het. Toch ben ik voor die afgoderij
niet wezenlijk bang. Het hoofd is nu eenmaal meer dan
de hand. Als Pierre Hamp zegt : eer de riool-reinigers
meer dan de doktoren, want zij bevorderen grondiger
de volksgezondheid, dan heeft hij een psychologische
domheid gezegd. De meest zelfstandige arbeid is de
meest verantwoordelijke, is de meest eervolle arbeid.
Het hoofd is meer dan de hand ; maar ook de hand is
vëèl. Laat er de ëënheid zijn van het levende lichaam.
Laat er niet de tyrannie zijn van het hoofd, noch die
van de spieren. Want waar het hoofd tyranniseert, verzwakken de spieren ; en waar de spieren tyranniseeren,
verdomt het hoofd; en in beiderlei geval verziekt de ziel.
De gezondheid van t volledige lichaam is mogelijk alleen,
waar geest en kracht zich verzoenen. En verzoening is
alleen mogelijk, waar de geest dienend overheerscht.
Ik verwerp den eeredienst van 't houweel niet volstrekt.
Al is geen volkscultuur mogelijk zonder het geestelijk
overwicht van den leider, noodig is een levende, een
organische samenhang tusschen leider en werkman. En
alleen de leider, die zich zelf nog werkman voelt, kan den
werkman zedelijk beheerschen, kan door hem in vertrouwen gehoorzaamd worden.
Het is onmogelijk dat de industrieel van nu zich nog
werkman voelt. Niet alleen economisch, maar ook psychisch staan bezitter en arbeider vijandig tegenover
elkaar. En daarom moet de leer van bezit en macht in
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't hart, in lichaam en geest, getroffen worden om de
nieuwe orde te stichten.
Een nieuwe winter en een nieuw geluid ! zong Anton
den dichter na. Een nieuwe orde en een nieuw geweld !
Jouw autonome orde zal toch altijd een wettelijke orde
moeten zijn, een orde van de autoriteit, belichaamd in
den Staat.
Elke Staat, dat is elke maatschappelijke ëenheid, kan
alleen door gezag zich handhaven, gaf ik toe. Alle staatsgezag berust op macht. Alle staatsmacht berust op
geweld.
Jesuitische politicus ! smaalde Anton.
Neen, want ik ben openhartig en mijn openhartigheid
is niet de Machiavellistische. Het is een kwestie van
richting, vervolgde ik, ook al weet ieder dat 't doel
onbereikbaar blijft. Het is er om te doen de gemeenschapswet steeds meer en steeds weer de afspiegeling
te doen zijn van een goddelijke wet, de gemeenschapseenheid tot 't symbool te maken van de geestelijke eenheid. En de geest kan eerst bloeien, waar het leven zich
afzondert en verheft.
Aristocraat ! schimpte Anton.
Ik spreek van psychologische grondwetten, hernam
ik, grondwetten, die de verdeeling in kasten en daarna
in standen historisch noodzakelijk maakten. Maar, zooals de standenindeeling vrijer was, minder fataal, dan
die der kasten, zoo zal de indeeling, de verhouding der
„kernen" zooals Van Senden zegt, der verschillende
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kernen tegenover de meer vage en chaotische massa's,
oneindig vrijer en wisselender zijn, meer psychisch
bepaald, minder door het toeval der omstandig he d en
bepaald, dan de indeeling der standen. Wij zien dit nu
al gebeuren, hoewel wij thans in den chaos leven, in een
chaos met enkele kernen, in een woestijn met enkele
oasen ; wanneer deze kernen hun gezamenlijke eënheid
vinden, dan kan de chaos onzer maatschappij zich
omscheppen tot den cosmos der nieuwe gemeenschap.
De gang der historie kan begrepen worden door wie de
ontwikkeling ziet dezer kosmischeeënheden, die telkens,
in het hoogte-moment der cultuur, de idee uitdrukken
der historische menschheid. En deze gang is te zien als
een opgang naar de vrijheid, die de menschen steeds
zich gedroomd hebben. Het doel der historie is die innerlijk zich ordenende vrijheid, waarvan ik sprak, is de
vrije gemeenschap.
't Mag waar zijn, sprak Anton, maar de feiten dwingen soms niet het doel te tellen, maar den uitslag.
Want wat heb ik aan een doel, dat nooit tot resultaat
werd ?
-. In mislukkingen ligt de zege ! riep ik uit. De historie
bewijst de triomf der mislukkingen. De idee sterft in haar
maatschappelijke mislukking : leve de idee, die zich in
een nieuwe maatschappij weer gezuiverd uitbeeldt. Elke
beschaving gaat te gronde aan haar eigen uitputting en
verleugening : de idee zelf schept zich voort in een nieuwe
beschaving. Het Katholicisme was de maatschappe-
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lijke om-vorming, de ver-vorming, der stralende vrijheidsidee die 't Christendom uit de antieke wereld geerfd en ontwikkeld had : omdat het Katholicisme een
mislukt Christendom was, moest 't aan zijn zonde ten
ondergaan en de persoonlijker, dus waarlijk vrijer religie van 't Protestantisme voortbrengen. Het Protestantisme verstierf aan zijn intellectualisme : maar de idee
der vrijheid leeft onweerstaanbaar voort. De Fransche
revolutie maakte de vrijheidsidee tot een bewuste leer,
tot een „isme”, tot 't Liberalisme : in onzen tijd is dit
burgerlijk liberalisme morsdood en laat men de parlementen zelfs maar babbelen ; dood gaan moest dit liberalisme omdat het Been metaphysische verheffing toeliet. Het moest vermoord worden door den anti-geest
van 't rationalisme en materialisme en atheisme, door den
heerschzuchtigen daemon. Het materieele stands-liberalisme moest dood gaan eer het geestelijk en universeel
liberalisme leven kon, dat den Mammon overwint en in
den Mammon het machtsideaal, het tyrannenideaal
overwint, dat in de menschen de herdische en goddelijke
persoonlijkheid oproept ; het moest dood gaan eer de democratie der toekomst leven kon. En ook de gemeenschap, die wij verwachten, zal een tragische mislukking
zijn : „mais pourtant l'idêe reste vraie" zooals van
Gogh schreef toen zijn droom van samenwerking en
broederlijkheid mislukt was. De idee blijft waar en wordt
steeds dichter benaderd. Als wij deze overtuiging niet
hadden, wij zouden laf en zonder grootheid zijn. Want
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ook ons persoonlijk leven mislukt voortdurend. En wij
weten het. Maar wie in de waarheid van den geest
gelooft, wie terwille van datgene wat grouter is dan wij
zelf, onze scheppingskracht, onze liefde, in de telkens
mislukkende wereld gelooft, die zal voor zich in 't heden
al gelukkig worden en reeds hier overwinnen, hoewel
hij in de schijnbare sfeer der feiten verloor.
— De schijnbare sfeer der feiten . . . zei Anton, zijn hand
pijnlijk brengend aan zijn gefronste voorhoofd. Het
begint me wat te duizelen Ik dacht dat ook jij je de
wereld als een kolossaal verbeterhuis voorstelde : de
boefjes van nu gaan er in, om straks er als nette jonge
heertjes weer uit te komen. En de jongeheertjes heeten
dan, in de hedendaagsche terminologie, „de gemeenschap der toekomst . Maar als de wereld telkens mislukt,
is het dan niet omdat de mensch eeuwig dezelfde was
en is.
Zeker zal hij elementair dezelfde blijven, maar de
gezindheid kan een hoogere zijn. Een nieuwe mensch
is utopie, maar een nieuwe menschheid, een nieuwe
geest kan werkelijkheid worden. Het is geen kinder,optimisme uit te zien naar een rechtvaardiger wereld.
Onze wereld is z(56 ziek, dat ze zelfs in geen rechtvaardigheid meer gelooven kan, in geen rechtvaardigheid
en in geen geluk.
— Maar de strijd voor een bij voorbaat mislukte wereld
kan bezwaarlijk met enthousiasme gevoerd zijn !
II( zeg, dat het geloof in het geluk van de wereld de
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menschen is ingeboren als een boven-zedelijke macht,
hernam ik. Het vizioen van een gelukkige wereld heeft
altijd de menschen voor oogen gestaan. Een gelukkige
wereld : dat is de laatste religieuze droom, die de ongeloovige ziel nog droomen kan. Als hij in zijn diepste
voelen dezen droommiskent, is hij een zieke, een gedegenereerde. En als de geloovige dien droom volstrekt
verloochent, berust zijn geloof op bitterheid en op ontgoocheling ; want hij weet dan niet meer waarom hij
van de menschen houdt. Men houdt van de menschen
hoewel men hen en zichzelf kent ; men houdt van
hen in medelijden. Maar het is noodzakelijk, dat deze
medelijdende liefde zich telkens weer omschept tot een
liefde in bewondering.
Genoeg heeft men gepraat over de kleinheid van den
mensch ! Dit nietigheidsbesef blijft zinloos en wordt
slecht indien het niet berust op een besef van de mensch elij ke edelmoedigheid. De mensch is tot het grootsche
geroepen. „Naar Gods beeid" is hij geschapen. Deemoed
zonder heldhaftigheid blijft slaafsheid. En daarom is
het, dat de medelijdende liefde zich voortdurend omschept tot een bewondering voor den adel van den
mensch zooals hij was voorbestemd to worden : de verpersoonlijking van den geest, de ziel-mensch, in wiens
blik het geluk straalt van de Godheid die hem schiep,
wiens stem muziek is en wiens bewegingen gedragen
worden door het rythme der vrijheid. De liefde-mensch,
de mensch schoon omdat hij goed is ! Dit oer-beeld is
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wezenlijk en onvergetelijk. Naar dit beeld strekken wij
ons uit, als wij den mensch der schamele werkelijkheid
liefhebben. En omdat de herinnering van dit beeld ons
bezielt, streven wij rusteloos naar een gelukkiger wereld. Het is noodzakelijk dat onze menschenliefde zich
projecteert tot 't vizioen van een schoone wereld, waar
de mensch in harmonie zou Leven met de zeeen, de velden en de zonnige hemelen, waar hij deel zou hebben
aan de verhevenheid van de natuur. Den Griekschen
droom kunnen wij niet vergeten. Deze Geest van het
Zuiden leefde voort, zedelijk verdiept, in de verwachting van een Godsrijk op aarde, dien droom der Christenen. Toen de Christenen dezen droom vergaten,toen
zij de wereld geheel prijs gaven, waren zij Been geloovigen meer, maar ontgoochelden. Laten wij dezen
mystieken droom belijden en hervormers zijn. Want het
is de Godheid, die ons dezen droom in 't hart gal, dezen
droom die een plicht beteekent. Alleen voor den ongeloovige kan de revolutionaire houding een verenging
zijn, een toegeschroefdheid van wil en gedachte.
Want het is immers juist van uit 't besef dat de menschheld de idee van 't absolute verzaakte, uit dit besef zijn
wij immers revolutionnairen. Het Socialisme steunt op
een religieuze gedachte.
Plotseling zweeg ik als in een schrik. En 't was ook de
gedachte aan een schrikwekkende mogelijkheid die mij
zwijgen deed. Want ik kon geestdrift voelen voor een
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idee, maar geen geestdrift voor wat ik dreigend naderen
zag. Er viel een vreemde, diepe stilte. 't Scheen dat mijn
vriend er de oorzaak van vermoedde. Verwonderlijk
ernstig vroeg hij :
— Maar voor het laatst : de praktijk . . . want hoe geloof je dat die droom van een, ik zeg niet gelukkige,
maar van een betere wereld vervuld moet worden ?
— In leed en in tranen, antwoordde ik, haast fluisterend.
Want de machthebbers van nu vermogen niets meer,
omdat zij niets meer vertegenwoordigen, , omdat zij zichzelf niet meer durven gelooven, omdat zij niet meer
durven willen en nog maar kunnen toegeven. En de
gematigde hervormers vermogen niets meer, omdat
hun wil telkens zich verwart in de netten der angstige
tegenstrevers en toegevers en in de leugens der oude
wereld. Alleen het yolk zal iets vermogen. Want in hen,
in de vernederden, belichaamt zich de schande, het leed
en de ziekte onzer wanbeschaving. Zij zijn het geweten onzer wereld, het booze geweten. Zij zullen de
wereld vernieuwen, maar de overgang zal vreeselijk
zijn. Want voor een vreedzamen overgang is het to
laat. Volkstyrannie zal onvermijdelijk zijn, eer de nieuwe
orde komen kan. Er zal een interregnum zijn van plebeisme eer de universeele democratie zich bevestigen
kan. En tijdens de dictatuur van 't proletariaat zullen
de beschaafden van nu gevoelen wat ze aan dit proletariaat hebben misdaan, hoe het wreed en begeerig en
verwilderd is, zonder cultuur of moraal of religie. Het
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yolk van nu is een dier, kwaadaardig geworden door
mishandeling. Als het zich machtig weet, zal het in elk
bezitter en beschaafde een persoonlijk vijandzien, waarmee het eindelijk of mag rekenen. Eer het groot beginsel, dat de menschen slechts menschelijk zijn door hun
gemeenschapsgevoel, in vervulling kan gaan, zal de
mensch den mensch een vijand worden zOO schaamteloos als nog nooit misschien gezien is. Dit zal het vulkanisch noodlotsmoment der geschiedenis zijn. — Er
zal domheid en misdaad en wraakzucht zijn, onuitsprekelijk. En wij zullen erkennen dat de Boosheid zegeviert ; maar tegelijk zullen we erkennen dat deze Boosheid
onvermijdelijk is niet alleen, maar ook, in onpersoonlijken, hooger-historischen zin, een rechtvaardigheid.
Maar wat in zichzelf boos is, zullen wij niet goed kunnen noemen. En daarom zullen ook wij niets vermogen.
Anton was opgerezen.
— En jij, schreeuwde hij me tegen, jij die zOO denkt, jij
ongelukkige fantast, jaagt toch het wezenlooze droombeeld na van je „democratie" ?
— Zoo is het, antwoordde ik, langzaam. En ik zelf zal
mij in de nieuwe wereld, die uit den chaos groeit, een
vreemde voelen. Van deze oude wereld ben ik losgescheurd ; de komende, die ik verlangend verwacht, probeer ik to begrijpen : ik weet dat ik in de nieuwe wereld
de oudemensch zal zijn. Ik blijf op mijn post ; wat kan ik
anders ? En ik geloof niet eens, dat ik het tijdperk van
den chaos overleven zal. Zoo is het werkelijk, zOO erg
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dwaas. Maar niet ik jaag : het leven jaagt. Het leven
jaagt en ik vertrouw het leven, zelfs tot in zijn vernietigingen. Als het proletariaat overwint, is de oude cultuur
van Europa dood. Laten we ons niets verbloemen. Maar
ik geloof, dat toch de nieuwe cultuur een voortzetting,
een verzuivering zal zijn van het diepste weten der oude :
van de Christelijke levensgedachte, die zich altijd wijzigt, altijd uitbreidt, die als een Phoenix stralend herrijst
uit elke vernietiging. Waar zuiverder zou zij kunnen
leven dan in een gemeenschap van vrijen ? Geloofde ik
dit niet, ik zou aan de andere zij de staan. Want het leven
is nooit een feestterrein ; het is nu, meer dan ooit, een
slagveld : men moet hier staan of &An Ik vertrouw in de
uitkomsten van den slag, die nu geleverd wordt, hoewel
ik verschrikkingen voorzie. Wij kunnen ons gereed maken, wij kunnen niets verhinderen. Chaos moet komen,
tenzij er een wonder gebeuren mocht en het lot de karakters der arbeiders reeds gevormd, de strijd hun bewustzijn
verhelderd, het religieus idealisme hun hart doorstraald
mocht hebben en de groote wet der verantwoordelijkheid, die de wet der vrijheid is en der broederschap, heel
hun voelen en willen reeds mocht hebben beheerscht.
Dan zou alleen de wrokkende tegenstand der ontijdigen
nog eenige verschrikking teweeg brengen. Het is verstandig op geen wonderen te rekenen. Maar bovenverstandig blijft : den wil der tijden te gelooven. Want
het is de Godheid in onszelf, die wil. — En tenslotte,
mijn vriend : je moet niet boos zijn op het leven omdat
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het je heeft pijn gedaan. Je moet niet bang zijn voor het
leven . . . .
Terwijl ik nog sprak, was Anton echter reeds vertrokken.
AMERSFOORT
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