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Voorwoord
De voordrachten, die hier voor het eerst tezamen
verschijnen, behandelen in verschillende vormen de
vraag, in hoeverre zielkundige inzichten ons kunnen
helpen den zin van ons leven te doorgronden. Onze
tijd wordt gekenmerkt door een groote onzekerheid op
het gebied van geestelijke waarden en de moderne
mensch tracht op verschillende wijzen het geloof in
levenswaarden terug te vinden. Nadat hij in den tijd,
die achter ons ligt, vooral voorlichting en steun gezocht
heeft bij de natuurwetenschappen, wendt hij zich thans
met vele vragen tot de psychologie, in de hoop daar
een oplossing te vinden voor de groote levensproblemen.
Kan de zielkunde hierbij helpen, of is ook zij alleen in
staat belangrijke technische vragen op te lossen? Kan
zij aangeven wat de juiste houding is tegenover de
moeilijkheden van het leven en kan zij den mensch er
toe brengen die juiste houding aan te nemen? Kan de
wetenschap datgene geven, wat men gewoonlijk als
geestelijke leiding bestempelt?
De zielkunde houdt zich, evenals de natuurwetenschap, bezig met de beschrijving van bepaalde
verschijnselen en het zoeken naar het verband van die
verschijnselen. Sommige van die verschijnselen kan
men gemakkelijk afzonderlijk beschouwen, andere staan
in een nauw verband met een groot geheel, dat ons als
zoodanig gegeven is. De beschrijving van dat geheel
en de plaats van het verschijnsel daarin zijn dan belangrijker voor de wetenschap dan de werkingen, die
van het verschijnsel op zichzelf uitgaan. In de physiologie staan bijvoorbeeld bepaalde chemische en physi-

VIII

VOORWOORD

sche verschijnselen altijd in het verband van het levende
organische geheel. Deze invloed van het levende geheel
en van de bedoelingen, die zich daarin verwerkelijken,
doet zich op het gebied van het zieleleven nog sterker
gevoelen dan dit bij de biologische verschijnselen reeds
het geval is. Wel kunnen ook bier sommige verschijnselen betrekkelijk gemakkelijk gdsoleerd beschouwd
worden, maar de samengesteldere psychische processen worden in sterke mate door de structuur van het
geheel beinvloed. Dat geheel kan bier niet uit de afzonderlijke verschijnselen worden afgeleid, maar is als zoodanig gegeven en moet in zijn structuur worden beschreven. De werkingen, die van het geheel uitgaan
en die den zin en het doel van dat geheel, dus bier den
mensch, onthullen, vormen in het gebied van het zieleleven een afzonderlijke categorie. Men kan deze categorie als het geestelijke betitelen. Tegenover het zieleleven, dat alle innerlijke ervaring omvat, staat bier dan
het geestesleven, dat in het bijzonder die ervaring laat
gelden, die zin en doel van het geheel openbaart. De
menschheid heeft in den loop van haar ontwikkeling
Naar richtlijnen en doelstellingen op allerlei gebied vastgelegd en geordend, zoodat de geestelijke wereld,
waarin wij leven, ver boven onze persoonlijke doelstellingen uitgaat. De geesteswetenschappen nemen dit
gebied van waarden en doelstellingen als een gegeven
werkelijkheid aan, die zij trachten to ordenen. De wijze,
waarop die geestelijke waarheden innerlijk in ons gefundeerd zijn, wordt daarbij meestal niet duidelijk.
Hier ligt een task voor de zielkunde. Het beleven van
waarden en het laten gelden van waarden beteekent
niet zonder meer hetzelfde en het is zeker voor den
individueelen mensch een belangrijk vraagstuk op welken grondslag waarden in ons werken.
In onzen tijd heeft dit vraagstuk ook practisch groote
beteekenis voor vele menschen, omdat wij op het gebied
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van geestelijke waarden een crisis beleven, zooals de
menschheid in die mate gelukkig slechts zelden doormaakt. Overgeleverde geestelijke waarden, die eeuwenlang als gemeenschappelijk bezit onaantastbaar leken,
worden thans door groote groepen van menschen als
zinneloos en verouderd over boord geworpen. De beteekenis van idealen en normen worth door velen als
jets twijfelachtigs beschouwd, als een soort misleiding
van de massa, die handige menschen in staat stelt macht
uit te oefenen, of op zijn best als een soort zelfbedrog,
dat den enkeling met de nooden en onvolkomenheden
van het leven moet verzoenen. Tegenover dezen twijfel,
die alle waarden ondermijnt, stelt zich in onzen tijd
het ernstige zoeken naar den zin van het leven en naar
den grondslag van idealen en waarden, die men niet
enkel op gezag van conventie en traditie wil aanvaarden.
Wat is in laatste instantie de oorsprong, van waaruit
wij leven en van waaruit richting en bedoeling in ons
bepaald warden? Kan de zielkunde helpen om deze
vraag te beantwoorden, of door haar voorlichting het
antwoord voor te bereiden? Het is verre van mij, dat ik
zou meenen deze vragen hier volledig en afdoende te
beantwoorden. Wel heb ik getracht het vraagstuk van
verschillende zijden te benaderen: vanuit de tegenstelling van wetenschappelijk inzicht en levenservaring,
vanuit de vraag naar het echte en eigene in het zieleleven, vanuit de religieuse ervaring en vanuit het
zoeken naar innerlijke openbaring in de scheppende
verbeelding. De verschillende aanleg van de menschen
maakt, dat de een meer zal gevoelen voor de eene wijze
van benadering, de ander voor andere vormen. Wanneer ik echter met dit zoeken naar klaarheid anderen
kan helpen om hun eigen weg naar den zin van het
leven duidelijker voor zich te zien, dan zou de bedoeling
van dit boekje bereikt zijn.

Zielkunde en Leven
Sinds onheugelijke tijden hebben de menschen nagedacht over het wezen van hun medemenschen en van
zichzelf. Oorspronkelijk sloten deze opvattingen en
bespiegelingen nauw aan bij de voorstellingen over het
natuurgebeuren en over bovennatuurlijke machten. De
systematische beschouwing der wetenschappen, gegrond op telkens herhaald onderzoek van omschreven
verschijnselen, is pas een laat product van de menschelijke geschiedenis. In het begin der geestelijke ontwikkeling maakten alle begrippen deel uit van een cosmische,
metaphysisch gefundeerde wereld- en menschbeschouwing en hieruit heeft zich het kritisch onderzoek van de
natuur eerst geleidelijk tot steeds grootere zelfstandigheld ontwikkeld. Die ontwikkeling der natuurwetenschappen heeft vooral in de vorige eeuw een geweldige
vlucht genomen en de voorstellingen en begrippen, die
aldus ontstonden, werkten terug op de beschouwing
van wereld en mensch. Het verband van de nieuw ontdekte feiten scheen aan vele menschen, geleid door
materialistisch en biologistisch georienteerde onderzoekers, den sleutel te leveren tot de laatste waarheden
over de wereld en den mensch.
Veel later dan de natuurwetenschap is de zielkunde
begonnen zich te ontwikkelen tot wetenschappelijke
zelfstandigheid. Langen tijd bleef het inzicht in het
zieleleven beheerscht door metaphysische, religieuse en
Deze voordracht werd in Dec. '32 voor de V.C.S.B. gehouden onder
den titel „De mensch gezien in het licht der psychologie".
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moreele beschouwingen. In de vorige eeuw ontstond
echter ook op dit gebied een streven naar een eigen
wetenschappelijken grondslag in de ervaring. Dit
streven nam in de zielkunde verschillende vormen aan,
die wij nader willen beschouwen. Men stelde tegenover
de studie van de buitenwereld, waarop de natuurwetenschap gericht is, de binnenwereld als het terrein van de
psychologie. Die binnenwereld is de wereld van wilsstrevingen, gevoelens en gedachten en wij nemen die
binnenwereld waar door in onszelf te zien, door introspectie. De eerste pogingen om aan de psychologie een
wetenschappelijken vorm te geven gaan uit van het
introspectieve inzicht. Men sloot daarbij voornamelijk
aan bij de inzichten van vroegere philosophen, die ook
reeds de wetten van het bewuste gebeuren trachtten
vast te stellen. Onder den invloed van de natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing, die alle veranderingen
in de wereld tot vaste wetten in de beweging van onveranderlijke kleinste deeltjes herleidde, streef de de
associatiepsychologie naar een overeenkomstige verklaring van het zieleleven. Het associatief verband
tusschen eenvoudige voorstellingen en waarnemingen
moest de veelheid van de bewustzijnsinhouden in zijn
ontstaan en zijn samenhang begrijpelijk maken. De
associatiepsychologie is in wezen bewustzijnspsychologie. Zij steunt op introspectieve ervaring. Zij ontstaat
in een tijd, waarin vele philosophen het zelfbewustzijn
als de meest onmiddellijke bron van weten beschouwen.
Hier te lande is het vooral Heymans geweest, die zoowel de bewustzijnspsychologie als de daarmee verbonden philosophie van het psychisch monisme heeft voorgestaan en bij velen ingang heeft doen vinden. De
mensch, zooals hij zichzelf in zijn bewustzijn verschijnt
en zooals dat bewustzijn bepaalde wetmatigheden openbaart, schijnt vanuit dit gezichtspunt het meest centrale
van alle verschijnselen. En daar die wetmatigheden in
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het bewustzijn hier in de eerste plaats aan het denken
worden gevonden en verder aan de ethica, zooals deze
zich in algemeene wetten laat weergeven, zoo krijgt
deze menschbeschouwing een sterk rationalistisch stempel. Wanneer het psychisch monisme een dergelijk bewustzijn als drijfkracht achter alle verschijnselen in de
wereld vermoedt, dan heeft dus deze wereldbeschouwing eveneens een verstandelijk ethischen grondslag.
Een dergelijke beschouwing van mensch en wereld
is in wat later tijd als „psychologisme - door de kritiek
veroordeeld. De inhouden van het bewustzijn en de
wetten, die deze inhouden beheerschen, worden door
de associatiepsychologie bovendien veel to simplistisch
weergegeven. Vele belangrijke vormen van bewustzijn
— en vooral de irrationeele vormen komen daarbij
in het geheel niet tot hun recht. Dit is het eerste groote
bezwaar, dat men tegen deze menschbeschouwing kan
doen gelden. De tekortkomingen van de associatiepsychologie op dit punt zijn vooral door de phenomenologen onder leiding van Husserl in het licht gesteld 1
De beschrijving van datgene wat in het bewustzijn gebeurt is daarbij veel nauwkeuriger geworden. Bij deze
nauwkeuriger bestudeering van de bewustzijnsverschijnselen blijken de vraagstukken op dit gebied veel talrijker en moeilijker dan men eerst had ingezien. Dit leidt
tot bescheidenheid en tot inzicht in de beperkingen van
dit soort onderzoek. De introspectie verschaft ons gegevens over de eigen psychische activiteit, zoodat vele
eigenaardigheden daarvan beter beschreven kunnen
worden. Het wezen van den mensch words daardoor
niet zonder meer duidelijker. Wij vinden integendeel,
zooals dat in het algemeen bij wetenschappelijke beschouwingen geschiedt, dat allerlei bijzonderheden
scherper in hun verband belicht worden, maar dat het

.

Ook de „Gestaltpsychologen" en anderen toonen de grootere samengesteldheid der psychische ervaring aan.
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wezen van het geheel ons aldus steeds samengestelder
en onoverzichtelijker voorkomt. Onder die omstandigheden is het ook begrijpelijk, dat men bij de phenomenologen weinig neiging meer vindt om het wezen van de
wereld psychisch-monistisch uit een projectie van ons
eigen bewuste leven te verklaren. Dit is het tweede
groote bezwaar tegen het psychisch monisme. De projectie blijkt niet geoorloofd. De beteekenis van deze
ervaring reikt minder ver dan men dacht. bij de ontwikkeling van de assiociatiepsychologie tot phenomenogische psychologie is de wetenschappelijke grondslag
van dezen vorm van zielkunde solieder geworden, maar
tegelijkertijd werd de algemeene beteekenis beperkter.
Naast dit streven om de bewustzijnspsychologie tot
meerdere wetenschappelijkheid te verdiepen ontstonden
in de vorige eeuw andere pogingen om aan de zielkunde
een wetenschappelijken grondslag te geven. Deze pogingen gingen meer onmiddellijk uit van de methoden van
onderzoek, die zich in de natuurwetenschappen ontwikkelden. Het registreeren en vooral het meters van
verschijnselen had daarin steeds grooter beteekenis
gekregen. Dit voerde tot een groot aantal psychologische proeven, waarbij men trachtte eenvoudige handelingen en waarnemingen nauwkeurig te beschrijven en
zooveel mogelijk in meetbare grootheden vast te leggen
(bijvoorbeeld in reactietijden). Aldus ontstond de experimenteele psychologie, waarmee de naam van Wundt
onverbrekelijk is verbonden. Aanvankelijk opende de
experimenteele psychologie groote perspectieven van
wetenschappelijkheid. Men meende nu eindelijk het
zieleleven door concrete, meetbare gegevens objectief te
kunnen vastleggen. Het vooruitzicht, dat dit mogelijk
zou zijn, werd nog versterkt door een anderen natuurwetenschappelijken factor, die de psychologie beinvloedde, namelijk door het nieuwe inzicht in het verband
tusschen hersenprocessen en zieleleven. De ontwikke-
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ling der neurologie en der hersenanatomie maakte het
duidelijk, dat bepaalde bewuste inhouden, waarnemingen bijvoorbeeld, samenhangen met materieele veranderingen in een bepaald gedeelte van de hersenen, zoodat
een ziekte van dat gedeelte het bewustzijn op dit punt
kan storen. Hiermee had men een ander middel gevonden om het zieleleven door tastbare verschijnselen te
bepalen. Het wetenschappelijk ideaal leek een zoo groot
mogelijke kennis van de zenuwcellen en van de processen, die zich daarin afspelen en die door de proeven
van de zintuig-physiologie en de experimenteele psychologie verduidelijkt worden, om aldus de bewuste processen, die door deze materieele processen veroorzaakt
werden geacht, wetenschappelijk verklaarbaar te
maken.
Dit -ideaal om het zieleleven van den mensch vanuit
de wetten van zijn stof felijke organisatie te verklaren is
meer en meer onhoudbaar gebleken. Hiermee is allerminst gezegd, dat de beschouwingswijze van de experimenteele psychologie of de localisatieleer der neurologie
geen vruchtbare resultaten hebben opgeleverd. Beide
wetenschappen zijn in bepaalde omstandigheden buitengewoon nuttig voor de menschheid. De experimenteele
psychologie heeft zich ontwikkeld tot psychotechniek
en levert belangrijke gegevens bij de beroepskeuze. De
localisatieleer kan in bepaalde gevallen helpen om de
juiste plaats van een hersengezwel vast te stellen. Maar
van deze practische resultaten tot het begrijpelijk maken
van het geheele zieleleven is een geweldige sprong. De
speculatie, die dit ideaal in een verre toekomst voor verwezenlijking vatbaar acht, blijkt bij nadere kenkritische
beschouwing bovendien niet goed houdbaar. Daarop
wil ik hier niet nader ingaan. Hier is het voldoende te
constateeren, dat de zielkunde door deze pogingen wel
op belangrijke punten is verrijkt, maar dat de beteekenis
van deze inzichten begrensd is gebleken. Vooral worn
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den sommige beperkingen en stoornissen in het zieleleven aldus begrijpelijker, maar het wezen van den
mensch komt ons hierdoor niet veel nader. Wel doet
ons de gebondenheid aan ons lichaam de verbondenheid
besef fen met de levende natuur, omdat wij ook bij
andere menschen en bij dieren een dergelijk verband
tusschen hersenen en bewuste ervaring veronderstellen.
Nog op een andere wijze streefde de zielkunde onder
invloed van de natuurwetenschappen naar een betere
wetenschappelijke basis. De natuurwetenschap had den
mensch geleerd hoe nuttig het is de feiten nauwkeurig
te bestudeeren zonder zich door vooropgezette meeningen te laten beinvloeden. Men streefde er nu naar voor
het begrijpen van het zieleleven ook in de eerste plaats
goed geconstateerde feiten te verzamelen om deze feiten
clan zoo veel mogelijk zelf te laten spreken. Dit geschiedde natuurlijk in de eerste plaats daar, waar moeilijkheden bij het begrijpen bestonden. In het gewone
leven voelen wij ons vrij gemakkelijk in de bewuste
motieven van anderen in, maar in sommige gevallen
stuiten wij op moeilijkheden. Het zijn vooral drie gebieden, waar de zielkunde er aldus vanzelf toe kwam
het invoelend begrijpen terzijde te stellen om haar aandacht te concentreeren op de nauwkeurige beschrijving
van feiten. Dit geschiedde in de eerste plaats bij psychische stoornissen en vooral bij krankzinnigheid, waar
Kraepelin deze methode met groote consequentie toepastte. Een tweede gebied, waar dit verzamelen van
feiten met groot succes geschiedde, is de primitieve psychologie. Hier brachten onderzoekers als Tylor en Frazer
een omvangrijk materiaal bijeen. Als derde wetenschappelijk terrein,waar men op deze methode is aangewezen,
noem ik de dierpsychologie. ook hier komt het in de
eerste plaats op een nauwkeurige beschrijving van de
uitingen aan en verder streefde men ernaar door proeyen aan te toonen, hoe het dier op bepaalde toestanden
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reageerde. De methoden van de dierpsychologie zijn
ook bruikbaar gebleken bij het kleine kind, waar
men met soortgelijke moeilijkheden bij het invoelend
begrijpen to maken beef t.
Op deze drie gebieden, de geestesziekten, de psychologie der primitieven en de dierpsychologie is door
verschillende onderzoekers een zeer groot feitenmateriaal verzameld. Wat leeren deze onderzoekingen ons
over het wezen van den mensch? In de eerste plaats
wordt hierdoor de voorstelling van den mensch in een
wijder verband opgenomen. Het oog wordt geopend
voor allerlei overgangen tusschen de uitingen van zieken en van gezonden, tusschen de voorstellingen en
ceremonieen van primitieve volken en de onze, tusschen
de vormen van aanpassing van het dier en sommige reacties bij onszelf. De mensch daalt daarbij af van den
troon der redelijkheid, waarop de vroegere menschbeschouwing hem had geplaatst en in zijn zoeken en
streven openbaart zich iets van hetzelfde blinde tasten,
dat wij ervaren bij de geestelijk gestoorden, of bij het begin der beschaving, of bij de natuur in haar verschillende
Ievensvormen. Sommige stelsels van wereldbeschouwing, sommige gemeenschapsbewegingen in de geschiedenis ( zooals heksenverbranding, kettervervolging, oorlogsmentaliteit) toonen merkwaardige overeenkomsten
met de menschelijke uitingen, die men in krankzinnigengestichten kan bestudeeren. Ook de gezonde mensch
staat van dergelijke uitingen niet zoo ver af als hij vroeger wel meende. Op vele maatschappelijke en godsdienstige voorstellingen is een geheel nieuw licht geworpen door de bestudeering van vroegere godsdiensten
en van de voorstellingen der primitieven. De geloofsvormen en ceremonieen van het Christendom zien er
ten deele geheel anders uit, wanneer zij beschouwd
worden in dit wijder verband. Het blijkt dan wel hoeveel primitieve magie en primitieve wereldbeschouwing
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er nog in de ceremonieen en dogma's van het Christendom voortleeft. Ook in het persoonlijk leven van den
modernen mensch toont zich in bij geloof en tradities
allerlei verband met de vormen van het zieleleven van
een veel vroegere menschheid. De beschaafde Christen,
die zich een zeer bij zonder wezen waande under de vele
andere schepselen dezer aarde, ziet zijn bevoorrechte
positie bedreigd door deze algemeenere beschouwing
van den mensch. Zijn godsdienst verschijnt als een
uitingsvorm der gemeenschap onder verschillende andere en de meerdere voortref felijkheid daarvan zou uit
de feiten moeten blijken en niet uit een vooropgesteld
oordeel. Niet alleen het verband tusschen den mensch
en de geheele menschheid komt aldus meer naar voren,
maar door de beschouwingswijze van de dierpsychologie
strekt zich dit verband ook nog verder uit tot het dierenrijk. Naast vormen van reactie en van leeren uit de err
oaring, die wij bij het dier niet vinden, vertoont het
kleine kind allerlei uitingen, die met de uitingen van
dieren overeenkomen. Uit een nauwkeurige bestudee
ring van het gedrag van het dier heef t men nagegaan
op welke waarnemingen het Bier reageert en hoe het
die waarnemingen verwerkt. De nauwkeurige beschrijving van het waarneembare gedrag bleek hier de beste
weg om gegevens over het psychisch gebeuren bij het
dier to verzamelen. Deze op zichzelf juiste ervaring
leidde tot de veralgemeening, dat alle inzicht in het
zieleleven alleen op wetenschappelijke wijze beschreven
kan worden door nauwkeurige weergave van de uitingen. Het Behaviorisme, dat de zielkunde van den
mensch geheel op denzelf den grondslag wil stellen als
de dierpsychologie, heef t vooral in Amerika veel aan-hang gevonden.
Deze drie vormen van uitbreiding der psychologie
hebben gemeen, dat het bewuste gebeuren, dat wij bij
ieder ander mensch en ten deele ook zeker bij het dier
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veronderstellen, hier alleen benaderd wordt door de
uitdrukking, die het naar buiten vindt. De introspectie
speelt hier geen rol. Door sommige aanhangers wordt
de zelfwaarneming als bron voor psychologische gegevens als iets volkomen overbodigs beschouwd. Zij
vergeten dan, dat allerlei onderscheidingen, die wij bij
het waarnemen van krankzinningen, of primitieven, of
dieren toepassen, aan ons eigen beleven zijn ontleend
en dat die begrippen en onderscheidingen eigenlijk
alleen door waarneming en toetsing van ons bewuste
beleven gecontroleerd kunnen worden. Ik wil hier op
deze methodologische vraagstukken niet verder ingaan,
maar alleen op een algemeen gevolg wijzen, dat deze
onderzoekingen voor de beoordeeling van den mensch
hebben gehad. Zij hebben tot een veruiterlijking van
de menschbeschouwing geleid en zij sluiten hierbij aan
bij nieuwere historische opvattingen. De mensch wordt
beoordeeld naar zijn uitingen en verklaard uit de invloeden, die hij van buiten of ondergaat. Zonder twijfel
vormt deze zienswijze een gezond tegenwicht tegen een
eenzijdige beschouwing door de bewustzijnspsychologie,
die den mensch alleen beoordeelt naar de wijze, waarop
hij zichzelf beleeft, maar zij kan ook leiden tot verwaarloozing van de innerlijke factoren. Dan ontstaat bijvoorbeeld de voorstelling der Behavioristen, dat men
door regeling van de prikkels, die men aan het kleine
kind toedient, alle mogelijke talenten bij dat kind willekeurig kan ontwikkelen.
De groote moeilijkheid van een wetenschappelijke
psychologie bestaat in het feit van die tweeerlei ervaring, waaruit zij haar gegevens put: de zelfwaarneming
en de waarneming van andere menschen. Deze beide
vormen van waarneming staan in voortdurende wisselwerking. Een verwaarloozing van een dezer grondslagen vergemakkelijkt weliswaar de ordening der gegevens voor den wetenschappelijken onderzoeker. Zij
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kan ook voor een bepaald vraagstuk tijdelijk noodzakelijk zijn. In principe is deze vereenvoudiging echter niet
geoorloofd.
De tegenstelling tusschen zelfbeoordeeling en waarneembare uitingen is het uitgangspunt geworden voor
een belangrijke psychologische ontwikkeling, die in
onzen tijd veel aandacht trekt: de psycho-analyse. De
ontdekker van deze nieuwe inzichten, Professor
Sigmund Freud uit Weenen, werd getrof fen door het
feit, dat bepaalde ziekelijke uitingen bij zenuwpatienten
bleken samen te hangen met gebeurtenissen, die zij
weliswaar bewust beleefd, maar daarna vergeten hadden. Hij leidde uit den geheelen toestand af, dat die
bewuste inhouden uit het bewustzijn waren verdrongen,
omdat zij voor den patient pijnlijk waren. Zij kunnen
dan echter in verschijnselen werkzaam blijven, waaruit
Freud concludeerde, dat zij toch „onbewust - in het
zieleleven doorwerken. Het eenvoudigste voorbeeld van
een dergelijke onbewuste psychische werkzaamheid is
de post-hypnotische suggestie. Wanneer aan iemand
in een hypnotischen toestand opgedragen wordt om een
bepaalde handeling te verrichten, bij voorbeeld om iets
geks te zeggen of te doen, een tijd nadat de hypnose
is beeindigd, dan zal hij in dien gewonen wakenden
toestand die handeling uitvoeren, zonder dat hij zich de
oorzaak ervan herinnert. De eigenlijke oorzaak blijft
buiten zijn bewustzijn en hij zal als reden voor zijn handeling een spontane ingeving of een ander willekeurig
motief aangeven. Allerlei uitingen bij patienten, en ten
deele ook wel bij gezonden, blijken bij nader onderzoek
veel meer op onbewuste beweegredenen te berusten dan
de betrokken persoon zelf meent. Die achtergrond van
onze gedachten, gevoelens en handelingen kan door
een bijzondere methode van onderzoek duidelijker
worden gemaakt. Dit geschiedt in de psycho-analytische
behandeling. De patient wordt zich bij deze behandeling
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meer en meer bewust, dat eigenlijk maar een gedeelte
van zijn uitingen en handelingen met zijn bewuste bedoelingen overeenkomt. In het gewone leven worden
die onwillekeurige uitingen gewoonlijk genegeerd, maar
hier gaat men er op in en ontdekt aldus allerlei strevingen en wenschen, die dikwijls weinig overeenkomen
met de bewuste bedoelingen en met de principes en
idealen, waarnaar men zich bewust richt. De twee vormen van ervaring, waarop de zielkunde gegrond is: de
innerlijke ervaring en de uitingen van onze medemenschen, worden bij deze behandeling voortdurend vergeleken bij eenzelf den persoon. De patient ziet zijn eigen
uitingen en gevoelens als het ware in een spiegel en
ervaart, dat zij soms geheel anders zijn dan hij bedoeld
of gemeend had.
Door deze uitingen bij een groot aantal menschen
langen tijd systematisch te bestudeeren hebben Freud
en zijn leerlingen allerlei byzonderheden over dien onbewusten achtergrond van ons zieleleven aan het licht
gebracht. Het blijkt daarbij hoezeer in dien achtergrond
onze geheele levensgeschiedenis voortleeft, hoe vooral
in ons gevoelsleven onze tegenwoordige houdingen en
uitingen beinvloed worden door vroegere verhoudingen
en omstandigheden en hoezeer ons geheele karakter
gevormd wordt door ervaringen, die wij in de vroege
jeugd hebben opgedaan. Het verleden heeft allerlei
gewoontes van denken, voelen en reageeren vastgelegd,
die thans geheel automatisch, zonder bewuste motiveering, in ons verloopen. In de psycho-analytische behandeling tracht men deze „gefixeerde - psychische
vormen, voor zoover zij conflicten en daardoor stoornissen geven, weer bewegelijk te maken door ze tot
bewustzijn te brengen.
Het is niet mogelijk hier nader in te gaan op de
belangrijke inzichten in het normale, zoowel als in het
zieke zieleleven, die door de psycho-analyse zijn ont-
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wikkeld. Wel willen wij ook hier weer vragen, wat
deze inzichten voor de algemeene beschouwing van den
mensch hebben opgeleverd. Zoowel in de vormen en
inhouden van zijn bewuste ervaring als in zijn onwillekeurige uitingen toont de mensch zich hier in sterke mate
innerlijk bepaald door zijn individueele geschiedenis.
Deze bepaaldheid sluit nauw aan bij de erfelijke bepaaldheid door voorgeslacht en ras, die in de psychoanalytische theorie erkend wordt en ook bij de historische bepaaldheid van de gemeenschap, die vooral de
ideale maatstaven verschaft, waarnaar de enkeling zich
richt. Die bepaaldheid door omstandigheden in de jeugd
kan de moeilijkheden, die daardoor ontstaan, evenzeer
als een onontkoombaar noodlot doen zien als de bepaaldheid door een erfelijke belasting, wanneer deze
ernstige stoornissen in het leven van een mensch veroorzaakt. Het psycho-analytisch inzicht trekt uit het
felt van deze bepaaldheid echter niet zulke pessimistische conclusies. Immers blijkt de mogelijkheid te bestaan, dat men in principe die nawerking van het verleden weer geheel of gedeeltelijk te niet kan doen door
bewuste, bewegelijke verwerking van de moeilijkheden
in de plaats te stellen van automatisch reageeren. De
bewuste redelijkheid, vooral geleid door kritisch verstandelijk inzicht, is voor Freud de redder van het
noodlot. In deze opvatting sluit hij zich geheel aan bij
soortgelijke opvattingen op ander, bijvoorbeeld maatschappelijk gebied, die in de vorige eeuw een grooten
invloed hebben gekregen. Deze opvatting heeft Freud
vooral verduidelijkt in twee boekjes, die hij niet lang
geleden heeft geschreven 1 . De pogingen van den
godsdienst om aan het noodlot in het menschelijk leven
te ontkomen worden daarbij als illussies van de hand
gewezen.
S. Freud, Die Zukunft einer Illusion (1927).
„ Das Unbehagen in der Kultur (1930).
ft
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De opvatting van den mensch, die onder den invloed van biologische, psychiatrische, ethnologische en
psycho-analytische inzichten aldus geleidelijk in de
psychologie ontstond, sluit nauw aan bij andere inzichten, op biologisch, sociologisch en historisch gebied.
Al deze wetenschappelijke systemen, waarin de mensch
geplaatst wordt, stellen hem in een bepaald verband
met de feiten, die het menschelijk leven inschakelen in
een groot geheel van wetmatigheden. Dit leidt tot een
deterministische beschouwingswijze: uiterlijk wordt ons
leven door allerlei omstandigheden bepaald en innerlijk
zijn wij eveneens aan waste wetten gebonden. Onze aanleg en vroegere omstandigheden bepalen hoe wij thans
reageeren en wat wij bewust en onbewust nastreven.
Deze deterministische beschouwing leidt echter allerminst tot fatalisme of passiviteit, want zij houdt in, dat
wij door kennis van de feiten en de wetten de omstandigheden binnen zekere grenzen kunnen veranderen.
In de verhouding tot de natuur heeft de menschheid
door consequente toepassing van dit gezichtspunt zijn
aanpassingsmogelijkheden geweldig vergroot en zich
in belangrijke mate onafhankelijk gemaakt van de winekeur der elementen. In de organisatie der gemeenschap
heeft dit kritische inzicht ook veranderingen gebracht,
zij het in mindere mate. En in de psycho-analyse kunnen
wij een eerste poging zien om langs een technischen
weg, geleid door verstandelijk inzicht, de innerlijke gebondenheid op bepaalde punten to overwinnen.
Wie de wetenschap uit een boek bestudeert kan gemakkelijk over het hoofd zien, dat de wetenschap twee
kanten heeft, een theoretischen en een practischen kant.
De practische kant staat in voortdurende wisselwerking
met de ervaring en ook wanneer de onderzoeker niet
uit is op nut en voordeel, zal de practische orienteering
aan de ervaring den maatstaf van zijn wetenschappelijke
overtuiging vormen. Theoretisch ziet een wetenschap er
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uit als een geestelijk product, dat met de subjectieve
behoeften en wenschen van den mensch geen rekening
houdt. De drang om te weten ontstaat echter in den
mensch door subjectieve factoren, zooals de zucht om
de omstandigheden te beheerschen en de onzekerheid
te overwinnen. Gezien vanuit het streven van den
wetenschappelijken mensch ziet de wetenschap er niet
uit als een deterministisch stelsel, maar als een instrument, dat hij bouwt om zijn wil door te zetten en zijn
wenschen te bevredigen. Dit streven vindt zijn duidelijkste uitdrukking in alle techniek. De deterministische
zijde van de nieuwere beschouwing van wereld en
mensch zou tot fatalisme moeten leiden, omdat alle gebeuren door vroegere feiten bepaald geacht wordt. In
de practijk vindt men bij den modernen mensch echter
eerder het tegenovergestelde. Hij heeft het gevoel de
feiten naar zijn wil te kunnen zetten, de natuur en de
gemeenschap en ook zijn eigen wezen meer te kunnen
veranderen dan dat aan vroegere geslachten mogelijk
was. Wat de gemeenschap betreft denke men bijvoorbeeld aan het streven der bolsjewisten of aan dat der
fascisten, terwiji voor het individu dit streven genustreerd wordt door de verschillende pogingen om de
opvoedingssystemen te vernieuwen en het kind al van
heel jong of door technische maatregelen te beinvloeden.
In ieder mensch, ook in den meest wetenschappelijken,
staat de wetenschappelijke beschouwing naast verschillende andere vormen van orienteering en dikwijls
zal zij in dienst treden van wenschen of strevingen, die
zelf niet door wetenschappelijke overwegingen warden
bepaald. Zoolang zeer bepaalde technische vraagstukken op te lossen zijn, valt het de meeste menschen niet
moeilijk zich door wetenschappelijke inzichten te laten
leiden, maar reeds de vraag welke vraagstukken technisch aangepakt zullen worden en wat in het algemeen
door den mensch wordt nagestreefd hangt van geheel
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andere factoren of dan van zijn verstandelijk, wetenschappelijk gefundeerd inzicht. Vandaar dan ook, dat
wij dikwijls zien, dat een overtuigd determinist door die
overtuiging in het geheel niet gehinderd wordt om zijn
eigen leven en de wereld om hem volgens zijn wenschen
te willen veranderen. Practisch beteekent zijn determinisme niet zoo zeer, dat alles onveranderlijk bepaald
is, als wel, dat de dingen door hun bepaaldheid aangrijpingspunten bieden om in te grijpen in den loop
van het gebeuren. Van hieruit is het begrijpelijk, dat
de deterministische levenshouding eerder optimistisch
dan pessimistisch is: zij wordt meer beheerscht door
de houding van ingrijpen dan door het deterministische
instrument der wetenschappen, waarmee dit ingrijpen
doeltref fend geregeld kan worden. Het geloof in het
determinisme wordt gedragen door een wensch, die zelf
niet uit de wetenschappelijke ervaring, maar uit een
streven naar zekerheid en macht voortkomt, de wensch
namelijk, dat het verstand in principe in staat zal zijn
al het gebeuren in wetmatig verband te vatten.
Vooral bij de algemeene beschouwing van het leven of
van den mensch krijgt deze achtergrond van een bepaalde levenshouding een . groote beteekenis. Zij is schijnbaar
zuiver wetenschappelijk, maar gebruikt in werkelijkheid wetenschappelijke theorieen voor eigen bedoeling.
Het materialisme ontleende zijn geloof aan de stoffelijke
bepaaldheid van alles wat gebeurt zeker niet het minst
aan het felt, dat men dit stoffelijk gebeuren zoo veel
meer in zijn macht had gekregen. Als een bioloog dan de
stelling verkondigt: „der Mensch ist was er iszt", dan
ligt aan deze overtuiging zeker mee de wensch ten
grondslag het menschelijk wezen door zijn dieet te
kunnen veranderen. Daarnaast vervullen alle wetenschappelijke theorieen, die zich als idiologie tot wereldbeschouwing uitbreiden, nog een andere functie: zij
bevredigen de behoefte van den mensch om het verband
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en den zin van het leven te overzien. Zij treden met hun
speculaties in de plaats van de godsdienstige werelden menschbeschouwing, zonder daarbij in te zien, dat
zij inzichten, die uit een bepaald gebied van ervaring
voortkomen, een veel ruimere beteekenis geven dan
eigenlijk geoorloofd is. Wij vinden dezen gang van
zaken bij het psychisch monisme, dat bewustzijnservaringen tot het centrum van een wereldbeschouwing
maakt. In wezen hetzelfde geschiedt in het materialisme,
dat het leven en zelfs het bewustzijn verklaarbaar acht
vanuit de wetten van de doode stof. De biologisten, die
wereld en mensch verklaren vanuit de algemeene wetmatigheden, die men bij alle levende wezens opmerkt,
achten zich ver verheven boven de beide eerstgenoemden, omdat zij niet inzien, dat ook hun verklaring beperkt is en dat men vanuit de eenvoudige levensverschijnselen de samengestelde verschijnselen in mensch
en gemeenschap onmogelijk voldoende verklaren kan.
Het ligt in het wezen van de wetenschap, dat zij slechts
inzicht geeft op bepaald gebied. Het inzicht in het geheel van het leven kan door de onderzoekingen op bepaalde gebieden worden voorbereid, maar het berust
in wezen op een anderen vorm van ervaring dan de
wetenschappelijke. Ik wil trachten dit verschil wat nader
toe te lichten aan psychologische opvattingen.
De zielkunde is vooral levend, daar, waar zij in de
practijk toegepast kan worden en weer door de ervaringen van die practijk wordt beinvloed. Twee gebieden,
die daarom in de nieuwere zielkunde een groote beteekenis hebben gekregen, zijn de opvoeding en de behandeling van psychische stoornissen. Op deze beide gebieden wordt het duidelijk, dat ook op het gebied van
het zieleleven wetenschappelijke inzichten verheldering
en leiding kunnen geven, maar tevens, dat naast die
wetenschappelijke inzichten nog andere factoren de
mogelijkheid en het succes van ons ingrijpen bepalen.
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Laten wij allereerst den invloed van de psychologie
op de paedagogie beschouwen. De experimenteele psychologie en de dierpsychologie hebben ons geleerd veel
nauwkeuriger te bestudeeren hoe het kleine kind zich
ontwikkelt en op wat voor wijze het zijn ervaring vermeerdert en dingen leert doen. Vroeger beschouwde
men het kleine kind als een volwassen mensch in den
dop, thans staat het voor ons inzicht dichter bij het dier
of den primitieven mensch. De opvoeding komt door
dit vernieuwde inzicht zeker veel meer tegemoet aan
de werkelijke behoeften van het kind en aan zijn vorm
van leeren. Een gevolg daarvan is ook, dat het vermogen om opvoedend in te grijpen en om het leeren te
beinvloeden zich geleidelijk in steeds vroegere jaren bij
het kind kan doen gelden. Die betere kennis van het
kleine kind leert ons nu pas inzien hoe weinig wij hier
weten. Door ons meerdere weten komen wij tot allerlei
vragen, die ons doen besef fen wat er nog alles te onderzoeken valt. Het kleine kind vertelt ons nu veel meer
door zijn gedrag dan door zijn woorden. In zijn spontane bewegingen, zijn tastend zoeken, zijn aarzelingen
en angsten en zijn spel spreekt het tot ons in een eigen
taal, die wij geleidelijk beter gaan begrijpen. Door deze
toename van onze kennis is de opvoeding echter niet
gemakkelijker geworden. Weliswaar krijgt de opvoeder
op bepaalde punten nu duidelijke voorlichting, maar het
wordt een groote kunst al die inzichten en technische
aanwijzingen, zoo te gebruiken, dat de ontwikkeling
van het kind er door bevorderd wordt. Daartoe is noodig, dat men telkens weer de plaats van die waarnemingen of die maatregelen in het geheel van de situatie en
de werking van de afzonderlijke invloeden op het geheel
van het kinderlijke zieleleven overziet. Wie dit probeert
ervaart telkens weer hoe het raadsel van de menschelijke individualiteit en het wonder van de onderlinge
menschelijke verbondenheid nooit voldoende in wetenZielkunde
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schappelijke begrippen beschreven kunnen worden. Lift
het beleven zelf ervaart men soms impulsen en richtlijnen voor het gedrag, die het geheel van de situatie
meer recht laten wedervaren dan het verstandelijk inzicht dat vermag te doen. Wetenschappelijke inzichten
werken bier in de practijk op de gunstigste manier, wanneer zij zich in dienst stellen van practische en intuItieve
ervaring, die vanuit de verbondenheid aanvoelt wat
noodig is. De zielkundige inzichten over het kind komen
pas tot hun juiste beteekenis, wanneer zij in die geheel
andere ervaringssfeer van het practische leven worden
getoetst en omgekeerd komen de meest vruchtbare inzichten tot stand vanuit dat onmiddellijk beleefde contact met menschen en dingen.
Een dergelijke wisselwerking tusschen vermeerderd
inzicht en een totaliteit van beleving, die in haar veeleenheid moeilijk is weer te geven, vindt men ook op een
ander gebied van de toegepaste zielkunde, namelijk in
de psycho-therapie. Vooral daar, waar het gaat om
omschreven stoornissen, die het geheel van de persoon•
lijkheid niet al te veel beinvloeden, ligt een technisch
ingrijpen, geleid door verstandelijk inzicht bier nog meer
voor de hand dan op het gebied van de opvoeding.
Wanneer iemand geheel in de war is, dan kan men met
psycho-therapie niet veel uitrichten, omdat het menschelijke contact verbroken is. In een groot aantal gevallen
blijft de stoornis echter beperkt, omdat de gezonde zijde
van de persoonlijkheid er tegenover blijft staan. De
arts heeft in die gezonde zijde een bondgenoot om de
ziekelijke verschijnselen te bestrijden. In den ouden
tijd geschiedde dit door magische middelen, bijvoorbeeld door bezweringen van kwade invloeden. In de
vorige eeuw heeft men steeds meer ingezien, dat het
wezen van vele geneeskundige maatregelen bij zenuwpatienten in den invloed der suggestie ligt. Tegenover
bepaalde angsten, of vreemde gedachten en impulsen,
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of lichamelijke stoornissen van nerveuzen aard, tracht

de arts dan in het zieleleven andere gedachten en gevoelens te stellen, die de ziekelijke werkingen moeten
ophef fen. De grootste moeilijkheid bleek daarbij in vele
gevallen, dat men niet goed overziet hoe de ziekelijke
verschijnselen eigenlijk zijn ontstaan en met wat voor
problemen in het zieleleven zij samenhangen. Op dit
punt heeft Freud toen de psycho-analyse als een methode van onderzoek ontwikkeld. Het blijkt daarbij,
dat in de actueele conflicten allerlei oude foute reacties,
gevoeligheden en moeilijkheden meespelen, die den toestand zoo verwarrend maken. Freud liet de patienten
alles meedeelen wat hun maar in de gedachten komt.
Onwillekeurige uitingen van het zieleleven, zooals toevallige handelingen, fantasieen, en droomen kregen een
groote beteekenis, omdat zich daarin allerlei uitdrukt
wat min of meer tegenover de bewuste organisatie staat
en daarom conflicten en spanningen kan geven, die
storende verschijnselen kunnen veroorzaken. De innerlijke moeilijkheden, die iemand wegstopt, omdat hij er
geen raad mee weet, worden bij een dergelijke behandeling te voorschijn gehaald en krijgen aldus een mogelijkheid tot oplossing. Over de wijze, waarop dat geschiedt,
zal ik hier niet verder spreken. Het zal echter wel begrijpelijk zijn, dat men door deze intensieve bestudeering den aard van allerlei gevoelsmoeilijkheden veel
beter heeft leeren kennen en dat dit inzicht den arts in
staat stelt den patient te helpen om starheden en verkeerde gewoonten in zijn zieleleven te overwinnen. De
patient maakt zich dan steeds meer los van uitingen, die
eigenlijk veel meer door het verleden worden bepaald
dan door zijn tegenwoordig wezen en zijn tegenwoordige omstandigheden.
Net als de techniek ons onafhankelijker gemaakt heeft
van de gebondenheid van ons leven aan de wetten der
natuur, zoo maakt de psycho-analyse een mensch vrijer
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van de innerlijke gebondenheid van het zieleleven aan
de omstandigheden gedurende zijn ontwikkeling. Bij
ons alien wordt ons streven en worden de maatstaven,
waarnaar wij ons richten voor een belangrijk deel bepaald door gewoonten, die zich dikwijls al heel vroeg
in ons hebben vastgezet. De goede gewoonten storen
ons niet, geven integendeel een zekere stabiliteit aan
ons leven. Ook hierbij verstart ons leven weliswaar geleidelijk in bepaalde vormen, die een nieuwe ontplooiing moeilijker maken, maar dit verstarren van den vorm
behoort nu eenmaal bij alle levende ontwikkeling. De
verkeerde vormen echter blijken een veel grootere starheid te bezitten dan de bruikbare vormen, omdat hier
het element van de verdringing bij komt. Onze bewuste
gedachten en gevoelens staan in voortdurende wisselwerking tot elkaar en veranderen daarom veel meer dan
datgene wat onbewust en automatisch in ons geschiedt.
Bij het bewust verwerken van moeilijkheden kunnen wij
ons dus eerder losmaken van de bepaaldheid door ons
verleden. Hoe meer wij daarbij verstarde oude invloeden in ons erkennen en bewust worden, des te eerder
zal het ons mogelijk zijn ons leven naar zijn eigen vorm
te scheppen. Het ideale resultaat van een psycho-analytische behandeling nadert dus het voorbeeld van die
vrije menschen, die hun leven naar binnen en naar
buiten een vorm weten te geven, die er de natuurlijke
uitdrukking van is. Hierbij komen wij echter aan een
belangrijke vraag, die overeenkomst vertoont met de
laatste vragen van de opvoedkunde. Het is door zorgvuldige studie bij een mensch vast te stellen hoe bepaalde impulsen in den loop van de ontwikkeling zich in
automatische uitingsvormen hebben vastgezet. Men kan
dan verklaren hoe een gedeelte van zijn gedrag ontstaat
en wat er mee wordt bedoeld. Nemen wij echter aan,
dat iemand zich bijvoorbeeld door een psycho-analytische behandeling heeft vrijgemaakt van deze min
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of meer toevallige invloeden uit het verleden, wat in
werkelijkheid natuurlijk nooit geheel bereikbaar is. Wij
kunnen dan vragen wat dan de zin van zijn uitingen
bepaalt en zijn leven vorm geeft 1 . Maar deze vraag
doet ons ook hier een grens besef fen van ons zielkundig
inzicht. Wij kunnen bepaalde omschreven psychische
verschijnselen bestudeeren en met andere verschijnselen
vergelijken en wij slagen er soms in starheden, die de
ontplooing belemmeren, uit den weg te ruimen. Zoodra
wij echter het geheel van de individualiteit trachten te
vatten, besef fen wij dat het begrijpen van afzonderlijke
bepaaldheden alleen maar een benadering kan vormen
en dat in die innerlijke ontplooing een raadsel ligt, dat
de wetenschap kan beschrijven, maar dat zij niet kan
oplossen: het raadsel van het scheppende leven.
Iedere wetenschap voert zoowel theoretisch als prac
tisch den onderzoeker tot haar grenzen. Theoretisch
leidt dit er aan den eenen kant toe, dat de onderzoeker
er naar streeft zijn eigen wetenschappelijke inzichten
door speculatie verder uit te breiden dan eigenlijk geoorloofd is. Dan ontstaan wetenschappelijke idiologieen
uit een behoefte om het geheel der ervaring in een
wereldbeschouwing te vatten. Maar ook een andere
houding is mogelijk, namelijk het erkennen van de
eigen beperktheid. Alle wetenschap geeft een beperkt
weten. Wat wij van de wereld en van onszelf ervaren
omvat meer dan wat de wetenschap uit die ervaring
heeft afgeleid en vastgelegd. Wel omvat de wetenschap
oneindig veel meer dan een mensch kan ervaren, omdat
zij samenvat wat door tallooze onderzoekers is waargenomen. Maar zij omvat ook minder, zij verwaarloost
noodzakelijk ervaring, die in ons individueele leven
Riimke drukt dit in zijn rede over „Ontwikkelingspsychologie en psychotherapie - aldus uit: De mensch, die de psychobiologische ontwikkelingscurve heeft doorloopen, die grootendeels vrij is van infantiele resten, die
zijn weg in de maatschappij heeft gevonden, diens graad van verdere
ontwikkeling wordt bepaald door de mate, waarin hij in staat is tot existentieele belevingen.
1
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een overwegende beteekenis kan hebben. Zij negeert
wat de wereld ons speciaal te zeggen heeft en hoe wij
den zin van het geheel ervaren. Ditzelfde geldt ook voor
het psychologisch inzicht. Dit kan allerlei vaste vormen
en verbindingen in ons duidelijk maken, zoodat wij er
over kunnen spreken en ons met anderen kunnen vergelijken. Ook hier kan het geheel, dat wat ons eigen
wezen uit wil drukken, de zin van ons zijn, door zielkundige beschouwing alleen benaderd worden, maar
nooit voldoende weergegeven. Ook hier omvat de onmiddelijke ervaring meer dan datgene wat de wetenschappelijke beschouwing daaruit weet vast te leggen.
En niet alleen theoretisch voelen wij deze beperking,
maar ook practisch kunnen wij die telkens weer ervaren.
De toegepaste wetenschap heeft de gevaren en zorgen
van het leven stellig veel verminderd, maar in onzen tijd
worden de grenzen van die technische beheersching
weer scherper beseft. Op economisch gebied kost het
groote moeite den nood van velen te bezweren en al
moge het lijden van vele zieken worden genezen of
verzacht, daarnaast staan wij nog in vele gevallen machteloos tegenover allerlei ellende. Het feit van den dood,
het feit van de vijandige instincten der menschen, het
felt van slechten erfelijken aanleg kan den mensch
telkens weer machteloos en vragend doen staan tegenover het raadsel van dit leven. Op het gebied van ons
zieleleven, waar de wetenschappelijke ordening en het
technisch beheerschen zich pas beginnen te ontwikkelen,
staan wij nog veel eerder voor de practische grenzen
van de wetenschap. Zeker verwacht ik hier veel van
de nieuwe mogelijkheid, die de psycho-analyse heeft
geschapen, om starheden, die uit onopgeloste conflicten
voortkomen, weer bewegelijk en veranderlijk te maken.
Daarmee is echter de innerlijke moeilijkheid, die in onze
menschelijke natuur ligt, niet opgelost. Ons wezen heeft
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zeer verschillende bedoelingen met ons, het drij ft ons
tot zeer uiteenloopende handelingen en dikwijls is het
een bijna onoverkomelijke opgave om eenheid en harmonie te brengen in deze tegenstrijdigheden. Wetenschappelijke klaarheid kan hier oplossingen voorbereiden, maar ze is op zichzelf niet voldoende. Ook hier
heeft techniek haar grenzen.
Wanneer wij deze theoretische en practische beperkingen van de wetenschap leeren inzien, dan voelen wij
ons eerst ontmoedigd en teleurgesteld, omdat verwachtingen, die wij koesterden over het verstandelijk inzicht
niet geheel vervuld kunnen worden. Die teleurstelling
kan ons echter ook leiden tot een nieuw gezichtspunt,
tot een bevrijding en een nieuwe verantwoordelijkheid.
Hierover wil ik tot slot nog iets zeggen. Juist daar, waar
ons wetenschappelijk begrijpen en ons technisch beheerschen te kort schiet, worden wij gedwongen tot
een ander standpunt, wanneer wij ons leven trachten te
richten en de juiste houding zoeken te vinden tegenover den nood en de moeilijkheden van het leven. Hulpeloos en klein als een mensch zich dan voelt, is hij
eerder bereid te vragen en te luisteren naar wat het
leven met hem bedoelt en naar wat zijn meest innerlijke
wezen nastreeft. Een besef van een eenheid met de
wereld om hem en van een eenheid in het eigen wezen,
dieper dan de tegenstrijdigheid, kan dan in hem ontstaan. Niet het leven, zooals het wetenschappelijk geanalyseerd, gesynthetiseerd en geobjectiveerd worth,
geeft den grondslag voor dit samenvattende beleven,
maar het onmiddellijke, gewone leven van iederen dag
in zijn ontplooing van kindertijd tot jeugd en van jeugd
tot rijpheid en van rijpheid tot ouderdom, dit leven in
zijn innerlijke en uiterlijke verbondenheid vormt den
grondslag, waarop eenheid. en zin ervaren kunnen worden, wanneer verstandelijk inzicht alleen maar gescheidenheid en tegenstellingen doen zien. Deze vorm van
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ervaring is ouder dan de wetenschappelijke orienteering
en zij vormt het uitgangspunt voor religieus beleven en
voor het streven naar religie. Want is niet dit de diepste
zin van religie, dat het gewone leven onder die visie van
eenheid wordt gesteld? Deze ervaring zelf van een eenheld, die zich in ons doet gelden en van een verbondenheld met de wereld, die iets van ons vraagt, is op zichzelf nog niet religieus te noemen. Maar een algemeene
beschouwing van den mensch dient met deze ervaring
rekening te houden. Men kan het wezen van den
mensch niet voldoende benaderen zonder rekening te
houden met dezen vorm van ervaring. Zij is moeilijk
te beschrijven, omdat zij alles omvat op een bepaalde
eigen wijze, maar men kan op haar bestaan wijzen en
voor velen is dit voldoende.
De mogelijkheid om ons leven te richten, anders dan
door verstandelijke en technische overwegingen en het
inzicht, dat die ervaring oorspronkelijker en fundamenteeler is, dat zij achter de wetenschappelijke orienteering verborgen aanwezig is en daarvan gebruik maakt,
deze ervaring en dit inzicht beteekenen in onzen tijd
voor velen een bevrijding. Want het is toch dikwijls
zoo gesteld, dat de wetenschappelijke orienteering en
de technische regelingen den tegenwoordigen mensch
dusdanig overheerschen, dat zijn menschelijke ontplooiing er door geschaad wordt. Op maatschappelijk gebied
dringt het felt zich onafwijsbaar op, dat de mensch de
slaaf wordt van de machine en van de economische organisatie. Niet zoo duidelijk wordt het ingezien hoe zeer
het eenzijdig verstandelijk onderwijs den tegenwoordigen mensch bindt aan vormen van orienteering en
psychische verwerking, die men dan steeds meer als
de eenig juiste en eenig mogelijke en als iets absoluuts
gaat zien. Bij alle voordeelen die deze verstandelijke
ontwikkeling met zich brengt, bestaan er ook nadeelen.
Die nadeelen komen vooral daar uit, waar de verstan-
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delijke orienteering te kort schiet en waar dan speculatieve verstandelijke beschouwingen den mensch in schijn
opheldering geven, maar in wezen hem verwarren.
Daardoor komt de mensch dan niet toe aan het zoeken
van steun en richting uit andere ervaring en hoe onzekerder hij zich dan op deze punten voelt, des te
krampachtiger zal hij zich aan zijn theorieen en technieken vastklampen. Het kan dan een bevrijding beteekenen, wanneer men het opgeeft met middelen, die
op dit bepaalde punt ondeugdelijk zijn, zekerheid en
richting te willen verkrijgen. Wetenschap en techniek
worden dan gezien als middelen, die soms heel nuttig
zijn, maar die voor bepaalde vragen geen antwoord
kunnen geven. Ook ontstaat de mogelijkheid, dat men
in bepaalde gevallen deze verstandelijke overwegingen
achterstelt voor andere. De onderworpenheid van den
mensch aan het zelf geschapen verstandelijk stelsel
houdt dan op. Hij kan weer heer worden over stelsel
en machine in plaats van knecht.
Het is misschien niet overbodig hier bij te voegen,
dat ditzelfde ook geldt voor de psychologische beschouwing. Datgene wat zich in ons aan vaste gewoonten en
psychische mechanismen heeft opgebouwd kan, door
inzicht en techniek geleid, veranderd worden, maar ook
hier hebben dit inzicht en die techniek niet het laatste
woord, maar komen zij pas goed tot hun recht, wanneer
zij zich in dienst stellen van de ontplooing van het individu. Geen wetenschappelijke opvattingen kunnen ons
voorschrijven hoe wij moeten zijn, maar wij ervaren dit,
wanneer de eenheid in ons aangesproken wordt door
de groote Eenheid daarbuiten, die een antwoord van
ons verlangt.
Hiermee kom ik aan de derde verandering, die de
ervaring van een ander standpunt dan het wetenschappelijke met zich brengt. Niet alleen gaan wij dan uit van
een andere basis van ervaring, die onmiddellijker is dan
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de wetenschappelijke en niet alleen zijn wij dan bevrijd
van de overheersching van wetenschap en techniek,
omdat wij in beiden menschelijke werktuigen zien, maar
wij staan tegenover het leven met een andere verantwoordelijkheid. De verstandelijk georienteerde legt verantwoording of tegenover zijn inzicht. De groote vraag
is telkens of het doel practisch gesteld is en of de middelen geschikt zijn om het te bereiken. Wie onzeker is
over doel en middelen kan naar beter inzicht en beter
techniek streven en soms zal hij daarmee geholpen zijn,
maar soms ook niet. Er doen zich ook vragen voor in
ons leven, die een verantwoording eischen tegenover
het geheel van ons wezen en tegenover den zin van het
leven, zooals wij die ervaren uit het Al. Verstandelijke
en technische overwegingen kunnen hier voorlichting
geven, maar brengen geen beslissing. In deze verantwoordelijkheid staat de mensch eenzaam. Hij wordt
gedwongen zich op zichzelf te stellen. Llit zijn innerlijke
eenzaamheid moet de stem van zijn diepste wezen antwoorden. Maar zoodra hij antwoordt is de eenzaamheid
verbroken, omdat hij beseft, dat het een antwoord was
op een vraag, die het leven aan hem heeft gestelci en
waarmee het gebeuren om hem zijn diepste wezen heeft
aangesproken. Het aanvaarden van deze verantwoordelijkheid om ons innerlijk op een bepaalde manier te
stellen tegenover bet lot, heeft tot gevolg, dat de mensch
zijn persoonlijk leven inschakelt in het grooter geheel,
waardoor de zin van zijn eigen leven openbaar wordt
in dat groote verband.
De ervaring, die ik hiermee heb aangeduid, ligt aan
den grens van datgene wat de zielkunde beschrijven
kan, omdat de wetenschappelijke beschrijving zich richt
op bijzonderheden en uit die bijzonderheden het geheel
opbouwt, terwijl het bier om een omgekeerde werking
gaat, een werking van het geheel. Alle wetenschap, die
haar grenzen beseft, komt voor dit probleem te staan.
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Wij komen dan tot het inzicht, dat het niet alleen mogelijk
is den mensch te beschouwen in het licht van de psychologie, maar dat wij ook de psychologie kunnen beschouwen in het licht van het mensch-zijn. Deze laatste
wij ze van beschouwing treedt dan in wisselwerking met
de eerste. Wat wij aan bijzondere gegevens over het
zieleleven van den mensch verzamelen, kan pas in het
juiste verband geschouwd worden vanuit de eenheid
van de indivueele ervaring, maar omgekeerd brengen
onze conflicten en tegenstrijdigheden, naar mate ze ons
duidelijker bewust worden, ons er dikwijls pas toe een
eenheid en een zin in het leven te erkennen, die ons tot
verantwoording roept. Wetenschap en leven blijken,
ook in de zielkunde, in een wisselwerking te staan. Ook
de zielkunde dient het leven en kan van zich uit den
zin ervan niet bepalen. Wel kan zij ons tot vragen
voeren, die ons den toegang openen om dien zin te
ervaren.

II

Het Echte en Eigene in het Zieleleven
Wanneer het leven zijn gewonen gang gaat, zonder
moeilijkheden of stoornissen, dan bemerken wij weinig
van de groote wetten, die het leven beheerschen. Zij
werken zich uit tot een evenwicht, dat telkens weer
doorbroken wordt en zich telkens weer herstelt. De
natuur in ons lost de meeste moeilijkheden op, zonder
dat wij ons daarvan bewust worden. Soms wordt het
echter duidelijk, dat de moeilijkheid niet is opgelost, een
evenwicht niet is bereikt. Dan treedt het bewustzijn in
werking en tracht door inzicht en oordeel een oplossing
te vinden. Naarmate de moeilijkheden grooter zijn, moeten wij meer worstelen om dat inzicht en dringen wij
dieper door in de levensvragen, die ermee samenhangen.
De tijd, waarin wij leven, stelt ons voor vele onopgeloste vragen en dwingt ons daardoor met hardnekkigheld de groote lijnen en de wetten van het leven te
zoeken. Antwoorden, die voor onze ouders overgeleverd
klaar lagen, bevredigen thans niet meer. Zij blijken geen
oplossing te geven in de verwarring. Wij moeten de
vragen opnieuw stellen en uit onze ervaring antwoorden
zoeken, op gevaar of van vergissingen en teleurstellingen en van den nood en het leed van de onzekerheid.
Het besef, dat wij als laatsten grondslag onze eigen
levenservaring hebben, stelt ons dan voor de vraag wat
in onze ervaring echt en eigen is en wat wij als bijkomstig moeten beschouwen. Hiermee staan wij voor
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een van de moeilijkste vragen, die deze tijd aan ons
innerlijk leven stelt.
In ieder levend wezen bestaat een voortdurende
wisselwerking tusschen het eigene en het andere. Op
stof felijk gebied kennen wij dit proces als assimilatie
en dissimilatie. Ons lichaam neemt voortdurend stof
uit de buitenwereld op en scheidt weer andere stof fen
af, die aan het leven in ons geen doel meer hebben. Het
andere wordt aldus telkens tot het eigene gemaakt en
een deel van het eigene wordt telkens weer het andere.
Ditzelfde proces vinden wij op alle levensgebieden.
Leven beteekent een voortdurende vernieuwing door
het opnemen van vreemde elementen en het loslaten van.
andere. Wanneer onze verhouding tot de omgeving geheel gelijk blijft, gaat een groote prikkel tot ontplooing
van het leven verloren. Het kind, dat in de schoolwereld binnentreedt, neemt nieuwe indrukken en gewoonten in zich op en laat een stuk van de vroegere
wereld los. De jonge mensch, die het gezin verlaat,
maakt zich nieuwe levensvormen en andere verhoudingen eigen, waarbij een deel van het vroegere onbruikbaar wordt. Nieuwe opvattingen, andere inzichten,
wekken het innerlijk leven tot grootere intensiteit en
doen een deel van het vroegere geestelijk bezit overboord werpen. Dit geldt voor alle gebieden van het
zieleleven.
De verhouding tusschen het openstaan voor verandering en het streven naar vastheid is bij verschillende
menschen verschillend en wisselt ook in de verschillende perioden van het leven. Sommige menschen kunnen geen vastheid in hun leven vinden, omdat zij door
iedere verandering in hun omgeving worden meegenomen, anderen verstarren, doordat zij zich afsluiten
voor het leven om hen heen uit angst hun zelfstandigheld to verliezen. In de jeugd ontstaat een neiging tot
expansie, tot het zoeken van nieuw contact en het open-
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staan voor nieuwe vormen, het meest uitgesproken in de
puberteit. Later wisselen bij de meeste menschen tijden
in hun leven af, waarin zij het nieuwe in zich opnemen
met andere, waarin de innerlijke verwerking tot het
eigene overheerscht en waarin dat, wat niet past veel
eerder wordt afgewezen. Goethe, in wiens leven deze
tegenstelling sterk is uitgedrukt, vergelijkt dit met de
werking van het hart, dat zich telkens uitzet, om het
bloed in zich op te nemen en zich daarna met kracht
samentrekt.
Deze wisselwerking tusschen assimilatie en dissimilatie, tusschen het zich openen en de samentrekking om
een eigen kern, vindt niet alleen bij den enkeling plaats,
maar is ook in groote collectieve bewegingen terug te
vinden. Men kan in de geschiedenis perioden aanwijzen,
waarin de menschheid vooral ingesteld wordt op het
nieuwe en het andere. Zulk een periode was de Renaissance en ook de tijd, die onmiddellijk achter ons
ligt, kan daartoe gerekend worden. Daarnaast vindt
men perioden, waarin voor alles het eigene wordt gezocht en ontwikkeld, zooals bijvoorbeeld in het begin
der Middeleeuwen. Het is mijn overtuiging, dat wij
belangrijke verschijnselen in onzen tijd alleen goed kunnen begrijpen als een uiting van concentratie op het
eigene na een overmatige openstelling voor alles wat
het leven aan inhouden en waarden biedt. Dit algemeene
proces heeft invloed op ons alien, ook zonder dat wij
ons daarvan duidelijk bewust zijn.
Om dit vraagstuk te verduidelijken is het allereerst
van belang, dat wij de biologische wisselwerking tusschen assimilatie en dissimilatie onderscheiden van
overeenkomstige werkingen in het bewustzijn. Bij dieren en planten wordt het evenwicht tusschen de levensprocessen beheerscht door een instinctieve werking van
het geheel, die in den groei en de aanpassing een innerlijk bouwplan verwezenlijkt. Llit een zaadje of de be-
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vruchte eicel ontstaat een nieuw wezen volgens eigen
wetten van zelfverwerkelijking, die van de voorouders
worden geerfd. De eenheid van het eigen wezen is van
het begin af gegeven, maar de ontplooing van dat
wezen toont zich de eigen aard van die eenheid.
Als wij hiermee de ontwikkeling van het bewustzijn
vergelijken, dan beteekent ontwikkeling daar ten deele
jets anders. Ook daarbij vinden wij een ontplooing van
eenvoudige toestanden tot grooter samengesteldheid.
Ons zieleleven van volwassene schijnt ons toe meer te
bevatten dan het zieleleven van een kind en de geest
van een cultuurmensch lijkt ons meer en samengestelder
te zijn dan die van een wilde. Onze geest omvat het
geheele wereldgebeuren, terwijl het kind of de primitieve mensch in een kleinen kring leeft. Maar terwijl in
de biologische ontplooing van het begin af een eenheid
aanwezig is, doet zich het bewustzijn aanvankelijk voor
als heldere fragmenten op een overigens schemerigen
achtergrond. Die helderheid ontstaat vooral op punten
waar stoornissen en moeilijkheden niet door het instinct
worden opgelost. Eenheid is daarin niet aanwezig. De
eenheid van het geheel der uitingen en de eenheid van
het ikgevoel berust niet op den samenhang tusschen
bewuste inzichten, maar weerspiegelt de instinctieve
eenheid. Pas geleidelijk ontstaat er meer continuiteit en,
samenhang, zoowel in de collectieve bewustzijnsontplooing als individueel. Daarbij wordt het ik als
handhaver van den bewusten wil dan meer en meer het
centrum van die georganiseerde eenheid.
Aanvankelijk schijnt het bewustzijn ons zoowel bij
den primitieven mensch als bij het kind veel minder een
drijfkracht dan wel een soort bijproduct, een begeleidingsverschijnsel van een gebeuren, dat door instinctieve krachten wordt gedreven. In dien vroegen toestand
bestaat nog geen wil, geen bewust streven, geen gevoel
van verantwoordelijkheid. Geleidelijk komt de bewuste
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persoonlijkheid tot grootere zelfstandigheid en het eigen
streven kan dan gesteld worden, zoowel tegenover de
machten van de buitenwereld als tegenover de eigen
instinctieve aandriften. De verschillende strevingen, die
als voorheen uit den vager bewusten of onbewusten
wezensgrond opduiken, kunnen dan door het ik aangenomen of verworpen worden. Worden zij aangenomen, dan verkrijgen zij een bijzonderen nadruk, den
nadruk van: ik wil, ik wensch, 1k begeer. Worden zij
verworpen, dan slaagt de bewuste wil er dikwijls in ze
geheel uit het bewustzijn te verdrijven. Door deze bewuste accentueering van een bepaald streven wordt het
oorspronkelijk evenwicht tusschen de verschillende instincten licht verbroken en de begeerten kunnen in dit
stadium een mateloosheid vertoonen, die men in de
natuur niet op dergelijke wijze vindt. Als eerste gevolg
van het verkrijgen van een bewusten wil, die zelf zijn
goed en kwaad stelt, komt de mensch in een toestand
van barbarisme, waarbij hij zijn wenschen en verlangens
tot in het uiterste drijft. Bij primitieve volken zien wij
dan hoe het evenwicht in de gemeenschap verbroken
wordt en de enkeling zich om zijn matelooze verlangens
te bevredigen in dienst stelt van koningen of tyrannen,
die zelf de verpersoonlijking zijn van aandriften, die
door het ik tot hun uiterste grenzen worden gedreven.
Ook bij kinderen kan men een dergelijk stadium waarnemen, al is het daar niet zoo gemakkelijk in zijn
uitingen te herkennen, omdat de invloed van de omgeving hier al gauw remmend en vormend ingrijpt. Dikwijls is daarom dit stadium beter terug te vinden in het
fantasie-leven van het kind dan in de werkelijke uitingen.
Maar ook in toomelooze driften en verlangens van het
zeer kleine kind of wei in het matelooze der strevingen,
die zich baan breken in de puberteit kan men den invloed
terug vinden, die het ik op de instinctieve aandrif ten
heeft.
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Niet alleen het evenwicht van den mensch met zijn
omgeving wordt verstoord door deze ontwikkeling van
de bewuste persoonlijkheid, maar ook het innerlijk evenwicht, de vrede met zichzelf, wordt erdoor vernietigd.
Want de verschillende verlangens en begeerten druischen dikwerf tegen elkaar in en het bewustzijn doet
die tegenstellingen duidelijk worden. De mensch heeft
in dit stadium de organische eenheid niet meer en bezit
nog geen psychische eenheid. Binnen de eigen persoonlijkheid strijden allerlei gevoelens om den voorrang.
Want uit zijn vorig stadium heeft de mensch niet alleen
zelfzuchtige neigingen meegebracht, maar ook behoefte
aan gemeenschap met zijn medemenschen, verlangens
naar lief de en vriendschap; en deze kunnen zich onder
omstandigheden op even overheerschende wijze doen
gelden. Naarmate het bewustzijn toeneemt, wordt de
mensch aldus meer en meer een strijdperk voor zijn
verschillende neigingen en doet zich telkens sterker de
behoefte gevoelen aan een oplossing. Door zijn veil om
de eigen persoonlijkheid steeds meer te doen gelden
heeft hij de natuur van zich vervreemd, omdat hij deze
slechts beschouwt als een middel om zijn behoeften te
bevredigen. De samenwerking met zijn medemenschen
is verbroken, omdat daar telkens tegenstrijdige belangen
met elkaar botsen. Zoo wordt de kloof tusschen het
eigen bewuste ik en de wereld daar buiten steeds wijder
en een gevoel van eenzaamheid, onzekerheid en kilte
bekruipt den zelfbewusten mensch.
Dan begint een nieuw stadium van de psychische ontwikkeling. De mensch gaat op zoek naar de verloren
eenheid met zichzelf en met de natuur. Maar er bestaat
geen terugweg naar de natuur voor het meerendeel der
menschen, hoezeer in verschillende tijden daarnaar is
gestreefd. De klaarheid van het bewustzijn laat zich niet
meer vernietigen. Daarmee zou ook veel waardevols
weer verloren gaan. In de plaats van de natuurlijke
Zielkunde
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eenheid wordt dan de bewuste psychische eenheid nagestreefd. De bewuste eenheid kan gevonden worden
in een synthese, die zich voordoet als een levensopvatting of een levensdoel. Tegenover de vroegere eenheid
van oorsprong en van wezen staat dan hier de eenheid
van streven. De barbaarsche strevingen, die den mensch
uit elkaar trokken, worden dan samengevat en onder een
hooger gezag gesteld. Verschillende wegen van synthese vindt men in de godsdiensten. Waar deze dus
blijken een zoo gewichtige functie te bezitten, behoeft
het niet te verwonderen, dat zij een hooge gevoelswaarde
voor de menschheid vertegenwoordigen.
Bijna alle primitieve volken bezitten reeds een godsdienst en door de geheele ontwikkeling der cultuurgeschiedenis heen kan men in al die verschillende vormen bij nauwkeurig toezien overeenkomst in wezen
ontdekken. Bij de hoop ontwikkelde volken is het streven naar innerlijke eenheid, naar eenheid in de
gemeenschap, eenheid met de wereld, eenheid met God
duidelijk kenbaar. De ideale religieuze mensch is hij,
die naast de klaarheid van zijn bewustzijn de gemoedsrust en de eenheid van den natuurmensch of het jonge
kind heeft teruggevonden. Als voorbeeld kan ik herinneren aan de woorden van Christus: „Indien gij niet
wordt gelijk de kinderen, zoo zult gij het koninkrijk der
hemelen niet ingaan".
Wij zien dus, dat het geheele proces van de menschelijke ontwikkeling door het ontstaan van de bewuste
orienteering samengestelder is geworden. In het bewustzijn heeft de natuur als het ware een nieuw middel tot
zelfverwerkelijking geschapen, een middel, dat echter
aanvankelijk de eenheid van het menschelijk wezen verbreekt, doordat het voert tot eenzijdige uitwerking van
de natuurlijke strevingen, die tezamen het leven leiden.
Op den duur wordt echter het bewustzijn een middel
tot grooter eenheid en nieuwe mogelijkheden van ont-
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wikkeling, die zich vooral toonen in den mensch als
gemeenschapswezen 1 .
Keeren wij na deze algemeene beschouwing tot het
bijzondere vraagstuk terug van de wisselwerking tusschen het eigene en het andere. Wij zien dan, dat men
biologisch het bewustzijn kan beschouwen als een bijzonder middel om de zelfverwerkelijking en de aanpassing doeltref fender te maken door inzicht in de
gesteldheid van de buitenwereld en in de eigen bedoelingen, vooral daar, waar zich moeilijkheden voordoen. Daarbij krijgen zoowel het andere: de wereld en
de menschen om ons, als het eigene: onze eigen bedoelingen en strevingen, een vertegenwoordiging in ons
bewustzijn, die ons niet alleen in staat stelt de eigen
ervaring beter vast te houden en te ordenen, maar die
het bovendien mogelijk maakt de ervaring van anderen
over te nemen en ons eigen te maken. Gemeenschap,
taal, vaste begrippen en vastgelegde omgangsvormen
en verhoudingen zijn nauw verbonden met de ontwikkeling van het bewustzijn in de menschheid. De bewuste
verwerking is bij uitstek het middel geworden om meer
van het andere in ons op te nemen. Het bewustzijn
schept echter tevens een mogelijkheid om de dingen
los van hun verband te beschouwen, het geeft een
zekere zelfstandigheid tegenover het leven en ook op
dit punt van het eigene en het niet-eigene ontstaat een
mogelijkheid van eenzijdigheid, die de natuur niet kent.
Zoowel het eigene als het andere kan dan een overmatig
gewicht krijgen, waardoor de juiste functie van het
bewustzijn als middel tot betere zelfverwerkelijking en
aanpassing wordt verstoord. Op het ontstaan van een
dergelijke eenzijdige orienteering hebben uiterlijke omstandigheden dikwijls een grooten invloed. Het indivi1 Ik wil er hier uitdrukkelijk op wijzen, dat ik het bewustzijn en uitingen
ervan als godsdienst, kunst en wetenschap niet tegenover de natuur stel, maar
als een bijzondere uiting daarvan beschouw.
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dueele bewustzijn wordt bovendien sterk beInvloed
door de gemeenschap, waarin wij leven.
In dit opzicht zijn in onzen tijd zeer uitgesproken
factoren werkzaam.
In de laatste halve eeuw is het leven van den gemiddelden mensch bijzonder sterk veranderd. Vorige
eeuwen hebben aan dit proces bijgedragen, maar de
algemeene uitwerking op de groote massa doet zich
toch pas sinds betrekkelijk kort gevoelen. Men kan dit
proces in het kort samenvatten als: de verovering van
de wereld door de ontwikkeling van wetenschap en
techniek. Vroeger leefde de mensch in de beslotenheid
van zijn stad of zijn dorp, van zijn tradities en van de
wereldbeschouwing van zijn kerk. Thans zijn al die
omgrenzingen doorbroken. De enorme mogelijkheden
van het verkeer doen hun invioed gelden tot in de meest
afgelegen hoeken der wereld. De krant, de film en de
radio brengen iedereen in aanraking met levensvormen
en rhytmen en opvattingen, die geheel van de eigene
verschillen. En behalve deze invloeden, waaraan de
enkeling zich nooit geheel onttrekken kan, oefent de
gemeenschap nog een sterke dwang uit tot het opnemen
van nieuwe inhouden door het verplichte onderwijs.
Deze factoren zijn thans zoo gewoon voor ons geworden, dat het ons moeite kost de vroegere beperkingen,
waaronder de mensch leefde, duidelijk voor te stellen.
Wij zijn er aan gewend geraakt deze invloeden te ondergaan en kunnen er ons moeilijk rekenschap van geven
hoe zij ons leven veranderen.
Dit gelds in de eerste plaats voor den invloed van het
algemeen onderwijs op de geestesgesteldheid van den
tegenwoordigen mensch. De sterkste werking gaat daarbij niet uit van de dingen, die men in de jeugd leers,
maar van het ondergaan van de autoriteit van het weten.
Wij worden er stelselmatig in geoefend in plaats van
de wereld, die onze zintuigen ons toonen, een door het
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denken geordende wereld voor ons te zien, een wereld
van plattegronden en kaarten en maten en gewichten
en getallen en voorschriften en verordeningen. Bij de
opvoeding van den modernen mensch werken alle invloeden samen om de ervaring en het gedrag te laten
beheerschen door objectieve maatstaven. Dit biedt geweldige voordeelen. Het heeft den mensch in staat gesteld de natuur te beheerschen en allerlei maatschappe
lijke regelingen tot stand te brengen. De moderne
mensch is echter tevens hierdoor een min of meer gestandaardiseerd product geworden. De verstandelijke
ontwikkeling wordt in onzen tijd maar al te gemakkelijk
vereenzelvigd met het in zich opnemen van een groot
aantal verstandelijk geordende voorstellingen en met
de training in bepaalde technieken. De mensch leert niet
in de eerste plaats om door zelfstandig nadenken
vraagstukken op te lossen. Wel is dit ook de bedoeling
van het onderwijs, maar de hoeveelheid opgeloste vraagstukken, die de mensch in de wetenschap verzameld
heeft, is zoo groot geworden, dat het zich toeeigenen
van die stof het onderwijs steeds meer is gaan beheerschen.
Naarmate iemand minder zelf denkt en meer eenvoudigweg het geleerde gebruikt en toepast wordt hij
afhankelijker van de autoriteit van de wetenschap. Men
kan onmogelijk meer overzien uit welke ervaringen bepaalde opvattingen zijn of geleid en wanneer men eenmaal zou gaan twijfelen, stort alles in elkaar, omdat het
geen zelfstandig verworven bezit is, dat men ieder
oogenblik zelf weer nieuw zou kunnen vormen. Niettegenstaande vele pogingen van onderwijzers en leeraren, die dit gevaar inzien en het denken levend aan
hun leerlingen trachten over te leveren, krijgt deze
minderwaardige vorm van het denken, dit van buiten
leeren en mechanisch toepassen, een steeds grooter invloed. Een systeem van voorstellingen en begrippen
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staat dan naast de levende ervaring, neemt geleidelijk
de plaats van die ervaring in. Door het practische nut
worden wij er steeds meer aan gebonden, maar het vervreemdt ons tevens van de levende werkelijkheid. De
mensch wordt bovendien gemakzuchtig in zijn denken.
Hij behoeft de meeste problemen zelf niet te beoordeelen.
Overal zijn boeken en deskundigen bij de hand, die hem
de oplossingen kant en klaar kunnen geven. De boeken
en de deskundigen hebben aldus een veel grooter plaats
gekregen in alle problemen van het menschelijk leven
dan zij dikwijls verdienen. Naarmate de eigen kennis
minder levend is, kan men ook minder overzien tot hoe
ver de bevoegdheid van deze autoriteiten reikt. Niemand
kan echter in deze moderne wereld den weg vinden
zonder de hulp van die autoriteiten. Vandaar een algemeene afhankelijkheid van inhouden en vormen van het
denken, die men op gezag heeft aangenomen.
Wat volgt nu uit dezen toestand? Wanneer wij ons
inzicht in de wisselwerking tusschen assimilatie en dissimilatie, tusschen het opnemen van het andere en de
beperking tot het eigene hier toepassen, dan blijkt, dat
op het gebied van het denken het eigene maar een kleine
plaats inneemt tegenover de overstelpende hoeveelheid
materiaal, die wij als het andere in ons opnemen en
bewaren. Welke invloed. heeft dit niet-geassimileerde
materiaal op ons zieleleven? De menschheid heeft vanaf
het allereerste begin der cultuur altijd op gezag collectieve voorstellingen en opvattingen in zich opgenomen.
Men denke bijvoorbeeld aan de magische en religieuse
voorstellingen en gebruiken van de primitieve volken.
Ook daar gaat het om het verinnerlijkt gezag, een vertegenwoordiging van het andere, die niet geheel tot het
eigene is geworden. De voorstellingen van de wetenschap onderscheiden zich echter hierin van die andere
collectieve voorstellingen, dat zij in principe voor ieder
mensch, die zich maar de noodige moeite wil geven, te
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controleeren zijn. Wetenschap is getoetste ervaring, die
niet op geloof berust. Men tracht bij het onderwijs dezen
grondslag van de wetenschap ook duidelijk te doen
spreken, maar er zijn twee factoren, die maken, dat de
wetenschappelijke voorstellingen toch gemakkelijk op
eenzelfde manier worden opgevat als de collectieve religieuse en magische voorstellingen, die slechts zeer ten
deele individueel getoetst kunnen worden. In de eerste
plaats bezit de mensch nu eenmaal de neiging om te
gelooven op gezag en dit is ook veel gemakkelijker dan
het zelfstandig afleiden en toetsen van feiten uit de
ervaring. In de tweede plaats geldt het reeds genoemde
feit, dat het wetenschappelijk materiaal zoo omvangrijk
is geworden, dat wij onmogelijk alles zelfstandig kunnen
controleeren. Toch is het vertrouwen in de objectieve
geldigheid groot. Men verwacht, dat alles nauwkeurig
onderzocht is en de resultaten, bij voorbeeld in de
techniek, bevestigen dagelijks deze zekerheid.
Het bezwaar van dit vertrouwen in de objectiviteit
ligt ook meer in enkele indirecte gevolgen. Niet, dat wij
in ons deze machtige autoriteit hebben opgenomen en
laten gelden is een gevaar, maar wel, dat andere factoren in ons zieleleven daardoor in een hoek gedrongen
worden en niet tot hun recht komen. Het eigene in ons
wordt bedreigd door die oppermachtige objectieve
autoriteit, die in ons het andere vertegenwoordigt. Een
te eenzijdige bewuste orienteering is het gevolg. Het
eigene, dat onderdrukt wordt, zetelt ook niet in de eerste
plaats in de verstandelijke sfeer. Ons wezen drukt zich
op verschillende manieren uit: in onzen smaak, onze
gewoonten, onze liefhebberijen, onze principes, onze
wereldbeschouwing, onze geloofsovertuiging en misschien wel het meest in ons gevoelsleven: onze genegen
heden, onze kameraadschap, onze vriendschap, onze
lief de. Dit zijn alles kanten van ons zieleleven, die in
hun ontplooing geremd kunnen worden door een over-
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matige eerbied voor het gezag van de objectiviteit. De
houding, die wij op school krijgen tegenover een gezag,
dat het onomstootelijk veel beter weet dan wijzelf, wordt
Licht overgebracht in andere sferen van het leven. Men
streeft dan naar datgene wat algemeene geldigheid
heeft. Men volgt de algemeene zaak, neemt gewoontes
en liefhebberijen aan, die in de mode zijn, richt zich naar
de heerschende meening in opvattingen van moraal en
wereldbeschouwing. Het gevoelsleven wordt in zijn
waarde bedreigd door oppervlakkigheid en conventie.
Men doet, zooals de anderen doen en geneert zich lets
eigens te laten gelden.
Deze sterke werking van de algemeene vormen op
het innerlijk bezit van den enkeling ontstaat niet alleen
door den dwang tot het opnemen van algemeen geldende vormen bij het onderwijs. Het veel grootere contact
tusschen menschen en tusschen groepen van menschen,
dat door den vooruitgang der techniek mogelijk is geworden, werkt het op ieder gebied in de hand, dat wij
met vreemde vormen worden overstelpt. De eigen organisch gegroeide vormen, die door traditie en maatschappelijke en godsdienstige instellingen worden vastgehouden, verliezen de vanzelfsprekende zekerheid, die
zij te voren bezaten. De kennis van het bestaan van
vele andere vormen doet alles als betrekkelijk zien. Het
lijkt minder de moeite waard om zich gewoonten, manieren, kundigheden eigen te maken of eigenschappen
te ontwikkelen, die een bepaalde cultuur van den mensch
verlangt. Er ontstaat een gemakzucht op het punt van
vormen. De smaak van de massa doet zich steeds meer
gelden. Men heeft als het ware alleen nog maar vertrouwen in gebruiken, gewoonten, moreele opvattingen,
wanneer men overtuigd is de groote massa achter zich
te hebben. Het eigene, dat in de eigen persoon, in de
eigen familie, in het eigen yolk, in het eigen ras ligt, doet
zich dan voor als een verdachte eigenzinnigheid. Het
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lijkt een plicht, dat men zich openstelt voor alles wat in
andere menschen leeft.
De eeuw, die achter ons ligt, toont die expansie, dat
zich openstellen voor nieuwe inhouden en nieuwe waarden in een steeds toenemende mate. De mensch leeft
minder besloten in het eigen familieverband, in de eigen
groep of stam, in het eigen yolk. Men gaat belang stellen
in andere groepen van de eigen gemeenschap, in andere
volken, andere godsdiensten, andere zeden en moreele
opvattingen. Dit weerspiegelt zich in de literatuur, met
haar psychologische belangstelling in zeer uiteenloopende menschentypen. Het komt ook tot uiting in de
politieke opvattingen, in het streven om ieder mensch
daarin invloed te geven en zijn meening te laten gelden.
Het veroorzaakt het internationalisme, dat opheffing der
economische en cultureele grenzen beoogt. Overal
overheerscht het zich openstellen voor het andere, het
zoeken van het wijder verband, zoo noodig met achterstelling van het eigene. Vroeger vond men gauw iets
gek of dwaas wat niet tot de eigen sfeer behoorde.
Tegenwoordig eischt men begrip ook voor het afwijkende en abnormale, ja voor het uitgesproken ziekelijke
of misdadige. Onze tijd staat in het teeken van de
spreuk: tout savoir c'est tout pardonner.
Wat gebeurt er, wanneer aldus een zijde van het
levensproces door omstandigheden op overmatige wijze
bewust wordt geaccentueerd? Tegenover de vreemde
vormen, die het bewuste leven overstroomen en het
eigene dreigen te verstikken, stelt de mensch zich dan
op verschillende wijzen te weer. Aanvankelijk kan dit
geheel onwillekeurig geschieden, wanneer het eigene
zich min of meer toevallig doet gelden. Het wordt niet
in den vorm van eigen behoef ten en verlangens, eigen
meening, eigen idealen en gevoelens naar voren geschoven, maar het verstopt zich eerder en komt in onhandige, oneerlijke en dikwijls minderwaardige vormen
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voor den dag. Tegenover het ideaal van toewijding
aan de gemeenschap, dat hooger eischen stelt dan men
kan vervullen, staan dan onwillekeurige uitingen van
zelfzucht, vijandigheid en wantrouwen. Dit geldt zoowel voor den enkeling als voor groepen. Naast het
streven naar sociale rechtvaardigheid en internationale
toenadering toont ons het eind van de vorige en het
begin van deze eeuw een verscherpte klassenstrijd en
steeds toenemende bewapening. Na den wereldoorlog
is dit wantrouwen tegenover het andere en tegenover
de anderen veel bewuster geworden en ontstaat, zoowel
bij den enkeling als in de gemeenschap een streven om
zich weer of te sluiten voor vreemde invloeden.
De eenvoudigste wijze, waarop de enkeling zich bewust te weer stelt tegen een teveel aan invloeden, die
het eigene in zijn leven bedreigen, is het opportunisme.
Men verzet zich niet actief, men doet mee, omdat men
geen last wil ondervinden, maar men laat zijn leven
toch eigenlijk leiden door het eenvoudige eigenbelang.
Men wantrouwt alle hoogere waarden, zoowel bij zichzelf als bij anderen en ziet de drijfkrachten van het leven
in eenvoudige aandriften en begeerten. Men geniet het
leven, zooals het komt en neemt het niet te zwaar. De
invloed van de buitenwereld is minder drukkend geworden, omdat deze automatisch wordt beperkt tot eenvoudige factoren, die het werk of het genoegen betref fen en die men gemakkelijk kan overzien. Het nadeel
van dezen vorm van verweer bestaat in een zekere
onnoozelheid en onpersoonlijkheid en in een Bemis aan
waarden, die deze eenvoudige vorm van orienteering
met zich brengt.
Men kan echter van hier uit trachten weer algemeene
gemeenschappelijke idealen te aanvaarden. De waarde
van de zelfverwerkelijking wordt dan in de gemeenschap gevonden. Ook hier blijft men de basis van het
individueele leven dan eenvoudig zien en wijst men
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geestelijke complicaties af, die de innerlijke zekerheid
bedreigen. Amerika en Rusland toonen dit beeld van
een betrekkelijk eenvoudig eigen leven, dat waarden
vooral verwerkelijkt in de gemeenschap, ieder op een
eigen wijze. De Amerikaan bemoeit zich weinig met
geestelijke vraagstukken of met politiek. Maar het geeft
hem een blijmoedig zelfvertrouwen, dat zijn leven
dient aan de gemeenschap, „service - , beteekent. Een
groot deel van de cultuurproblemen, waarmee de
moderne mensch worstelt, kan aldus voor het practische
leven uitgeschakeld worden. Voor eenvoudige, gemeenschappelijk scheppende activiteit ontstaat een natuurlijke toewijding, die dikwijls veel tot stand brengt en
aangenamer aandoet dan onze ingewikkelde principieele
en sectarische verhoudingen. Een dergelijke grootere
mogelijkheid van toewijding, door verschuiving van persoonlijke idealen naar de gemeenschap en eenvoudige
collectieve vormen van die idealen, vindt men eveneens
in Sovjet-Rusland. Men krijgt daar echter nog sterker
dan in Amerika den indruk, dat de gemeenschap een
grooter stuk van de verantwoordelijkheid van den enkeling heeft overgenomen dan wenschelijk is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en voor het ontstaan
van cultuur. Naast de grootere blijmoedigheid door een
beperking van de verantwoordelijkheid voor de assimilatie van het niet eigene en een meerdere echtheid door
een eenvoudiger levensbasis, gaat voor ons gevoel, zoowel bij Amerikanen als bij Russen, iets wezenlijks verloren, dat het leven van den enkeling verdiept en voor de
ontwikkeling van een cultureele gemeenschap onmisbaar is.
Wanneer het individueele leven zich verzet tegen de
vormgeving van buiten, die ons in deze maatschappij
voortdurend wordt opgedrongen, dan vervalt het licht
in een negativistische houding, die Nietzsche als het
nihilisme van den modernen mensch gekenschetst heeft.
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Er ontstaat een leegheid. Als reactie op die leegheid
kan de mensch gaan zoeken naar individueele waarden,
die het leven waard maken om geleefd te worden en
er offers voor te brengen. Dit streven vindt vorm in
Nietzsche's verlangen naar den ,,Uebermensch". Het
beteekent meer dan individualisme, want hierin kan ook
het verlangen uitgedrukt worden naar een ander soort
gemeenschap, waarin het individu zijn leven op vruchtbaarder wijze kan ontplooien, waarin zijn eigen scheppingsvermogen zich meer kan doen gelden, zoodat hij
de gemeenschap niet als een hindernis, maar als een
hulp gaat ervaren om boven zichzelf uit te leven. De
eigen waarden, die aldus gezocht worden, bedoelen
allerminst een gemakzuchtig egoisme. De eigen wet is
soms moeilijker op te volgen dan de eischen der gemeenschap: „Furchtbar ist das Alleinsein mit dem
Richter and Racher des eigenen Gesetzes". ( Nietzsche) .
Tegenover de vele vormen van autoriteit, die het eigene
in den mensch verwarren en onzeker maken, stelt zich
hier het heroIsch ideaal van een eigen scheppend leven.
Dit ideaal brengt zeer zeker gevaren met zich. Deze
heroische houding kan gemakkelijk vaag en theoretisch
en onvruchtbaar blijven, wanneer men bij het afwijzen
van de nivelleerende invloeden van de gemeenschap
blijft staan. De mensch is een gemeenschapswezen.
Nietzsche kon ver van de maatschappij in de eenzaamheid, zijn boeken schrijven en scheppend werk verrichten, maar de gemiddelde mensch heeft de andere
menschen noodig om tot vruchtbaarheid te komen.
Deze vorm om het eigene te zoeken en te ontwikkelen
heeft thans ook tot een maatschappelijke beweging geleid in het fascisme. Hier vindt men als ideaal van de
gemeenschap het zelfde heroische streven om boven
zichzelf uit te leven, dat Nietzsche in zijn streven naar
den ,,Uebermensch" heeft gelegd. De nationalistische
staat wordt hier gezien als een staat van helden, die
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gezamenlijk iets willen scheppen dat meer is dan zijzelf.
Dit gemeenschappelijke streven komt practisch op vele
punten met het communisme overeen, maar de drijfkracht
van het streven verschilt aanzienlijk. Niet het gemeenschappelijk bezit, het gemeenschappelijk voorzien in de
eenvoudige levensbehoeften, geldt hier als de basis van
de gemeenschap, maar het gemeenschappelijk worden,
het uitgroeien van het yolk tot een betere uitdrukking
van het eigen wezen, het gemeenschappelijk sublimeeren
van de eenvoudige behoef ten en aandriften. Wat de
zuiverheid van het eigen wezen in den weg staat, dient
verworpen en uitgestooten te worden. leder deel van de
gemeenschap moet meewerken tot haar ontwikkeling,
zooals een levende cel in een groeiend organisme. De
maatschappij wordt door de communisten vooral statisch
en mechanisch voorgesteld: de mensch als een raadje
in de machine. Bij het fascisme is de voorstelling meer
dynamisch en organisch en dient iedere kracht mee te
werken in het geheel. Het komt er daarom op aan een
veel grooter deel van de individualiteit van ieder mensch
in dit wordingsproces te betrekken. Het gevaar bestaat
hier, evenals bij den individueelen mensch, dat men om
dit te bereiken het gemeenschappelijk ideaal vaag laat
en de aandacht concentreert op de negatieve zijde: het
uitstooten van wat men als het andere beschouwt. Dit
gevaar wordt duidelijk in het antisemitisme van de
nationaal-socialisten in Duitschland.
Ik wil op de waarde en de beteekenis van deze
stroomingen in de gemeenschap hier niet nader ingaan,
maar het diepere probleem, dat er aan ten grondslag
ligt nog wat nader beschouwen. In laatste instantie komt
het aan op een innerlijke verandering, die op verschillende wijzen wordt nagestreefd. Men kan het gemeenschappelijke in deze verschillende richtingen samenvatten als een streven naar meerdere echtheid. De
overstrooming met vreemde waarden en vreemde in-
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houden heeft de grens tusschen werkelijk bezit en schijn
meer en meer vervaagd. Als reactie streeft de tegenwoordige menschheid naar meerdere echtheid, desnoods
ten koste van een eenvoudiger leven of primitievere
verhoudingen. Dit gelds zoowel voor de hervormingen
in de sexueele moraal en in het huwelijk, die worden
nagestreefd, als voor de veranderde verhouding tusschen ouders en kinderen, tusschen werkgever en
werknemer en tusschen de autoriteiten en den leek.
Men tracht voor alles te zien hoe de verhoudingen
werkelijk zijn om van daar uit den weg naar betere
verhoudingen te vinden. Men concentreert zijn aandacht op de eenvoudigste feiten en in de eerste
plaats op de eigen levensvormen. Het theoretische en
de algemeene idealen worden met een zekere achterdocht beschouwd. Practische resultaten tellen in de
eerste plaats. Men is de mooie redeneeringen en de
beschouwingen moe, onverschillig of deze in de kerk
of in het parlement of op congressen en vergaderingen
worden geuit.
Wie naar echtheid en waarheid streeft, dient met het
eigen leven te beginnen. Maar wat is het criterium van
echtheid en waarheid? Wij kunnen niet volstaan met
de meening, dat „der gute Mensch in seinem dunklen
Drange ist sick des rechten Weges wohl bewusst."
Zeker is het waar, dat de mensch onwillekeurig datgene
kan doen wat goed en echt is. Het instinct kan hem
leiden, zooals ook het dier erdoor wordt geleid. Maar
tegenover een samengestelden toestand, als waarin wij
ons thans bevinden, waarbij allerlei meeningen en gezichtspunten zich in overstelpende hoeveelheid aan den
mensch opdringen, is het moeilijk de stem van dien
duisteren drang nog te ervaren. Hier dient men een
bewuster criterium te vinden voor de zoo noodige onderscheidingen. En bovendien is het wenschelijk, dat wij
dit criterium gemeenschappelijk met anderen kunnen
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ontwikkelen, omdat hier een algemeen probleem ligt en
omdat aldus het onderlinge vertrouwen kan terugkeeren.
Hoe kunnen wij uit het materiaal, dat zich aan ons bewustzijn opdringt, jets eigens maken? Deze vraag is van
zoo groot belang, omdat wij ons alleen verantwoordelijk
voelen voor datgene, wat ons innerlijk eigendom is geworden. Wat in ons echt is kan ons heilig worden door
de zekerheid, die het aan het leven geeft en wij brengen
er dan offers voor om het te behouden en te ontwikkelen.
Wanneer kunnen wij van onze gedachten zeggen, dat
ze onze eigen gedachten zijn? Voortdurend ontleenen
wij gedachten aan anderen, of aan boeken, of aan de
krant. Wat beteekent het, als wij ons bepaalde voorstellingen eigen hebben gemaakt? Wij uiten alien vele gevoelens, zonder er echt bij te zijn, beleefdheidsformules,
algemeene vriendelijkheden, verontwaardiging over de
slechtheid der menschen. Wat onderscheidt deze aangeleerde of overgenomen gevoelens van het echte gevoel, waar wij met ons geheele wezen achter kunnen
staan? Wanneer onze intultie ons jets zegt, dan klinkt
dat wel heel spontaan en echt, maar het kan toch ook
een suggestie zijn of een autosuggestie. Hoe moeten
wij deze onderscheiden van de meest eigene innerlijke
stem van het geweten of van een heilige, innerlijke leiding? Onze aandriften berusten op instinctieve behoef
ten en de impulsen, die daaruit ontstaan, maken wel een
heel echten en fundamenteelen indruk. Maar moet ik mij
door die impulsen, of door gewoonten, die er mee
samenhangen, laten beheerschen om echter te worden?
Of is het omgekeerd en words een mensch juist meer
zichzelf door zijn aandriften te beheerschen en te onderdrukken? Wordt hij echter door zijn sexualiteit uit te
leven of door deze te onderdrukken?
Deze vragen toonen hoe verwarrend de bewuste
orienteering op den tegenwoordigen mensch kan werken. Sommige menschen blijven in verwarring en twijfel
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steken, anderen zoeken zich tot een bepaalde oplossing
te dwingen om zekerheid te krijgen.
Deze algemeene moeilijkheden beinvloeden de moeilijkheden en stoornissen van den individueelen mensch
en het is daarom geen wonder, dat geneesmethoden en
opvattingen, die de oplossing van stoornissen in het
zieleleven beoogen, in onzen tijd ook in wijderen kring
belangstelling vinden. Ik wil bier niet uitvoerig op deze
zielkundige inzichten ingaan 1 , maar alleen nader aangeven op welke wijze hier naar meerdere echtheid wordt
gestreefd.
Niemand heeft in onzen tijd zooveel er toe bijgedragen
om de innerlijke onechtheid en oneerlijkheid aan de kaak
te stellen als Professor Sigmund Freud. De psychoanalytische methode, die hij tot genezing van zenuwpatienten heeft ontwikkeld, is er in de allereerste plaats
op gericht om den patient te laten ervaren, dat hij met
vele uitingen jets anders uitdrukt en bedoelt dan hij zelf
beseft. De psycho-analytische psychologie leert ons,
dat het bewustzijn ons de dingen geheel anders doet
ervaren dan zij bij een nader onderzoek blijken te zijn.
Het bewustzijn vertoont zich aan ons als een strijdperk,
waarin zich verschillende machten doen gelden. In de
eerste plaats staan hier buitenwereld en binnenwereld
tegenover elkaar. Maar in onze binnenwereld ervaren
wij ook weer een tegenstelling tusschen onze impulsen
en aandriften eenerzijds en normen en idealen, die zich
daar tegenover stellen. Onze wenschen kunnen zoowel
met de buitenwereld als met onze idealen in botsing
komen en ook tusschen wereld en idealen kan een
conflict bestaan. De wisselwerking tusschen deze drie
gebieden, die ons bewustzijn beheerschen, heeft dikwijls
tot gevolg, dat onze ervaring op een bepaald gebied
vertroebeld wordt. Die wisselwerking heeft in den loop
1 Hiervoor moet ik verwijzen naar mijn boek over „Nieuwe richtingen in de
zielkunde".
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van onze ontwikkeling bepaalde, min of meer vaste
vormen aangenomen. De waarneming van de buitenwereld wordt zoowel beInvloed door onze innerlijke
behoeften als door idealen en normen, die wij in ons
hebben opgenomen. Beroep, leeftijd en sexe maken, dat
de een de wereld geheel anders ziet dan de ander. Ook
onszelf zien wij allerminst objectief. Hierbij storen invloeden van de buitenwereld, meeningen en verwachtingen van andere menschen, die op ons inwerken en
die wij door onze houding en onze uitingen trachten to
veranderen. En ook bier maken de normen, waaraan
wij ons vanaf onze jeugd hebben gewend, dat wij automatisch bepaalde uitingen in ons negeeren en andere
naar voren schuiven. Verder worden ook onze normen
en idealen beinvloed, zoowel door de buitenwereld, als
door onze eigen wenschen en verlangens. Wij nemen ze
grootendeels van onze omgeving over en hun vorm is
dus in sterke mate afhankelijk van de heerschende vormen der gemeenschap. Dat beteekent, dat innerlijke en
uiterlijke schijn en verschillende graden van echtheid
mogelijk zijn. Onze aandriften kunnen idealen ongemerkt
voor allerlei doeleinden gebruiken, die niet overeenstemmen met de bewuste motiveering.
Volgens deze beschouwing is echtheid dus altijd het
product van een levende wisselwerking tusschen de
verschillende machten, die ons leven beheerschen. Onechtheid hangt nauw samen met verstarringen, die deze
wisselwerking belemmeren of verhinderen. Freud en
zijn leerlingen hebben bij langdurige en diepgaande bestudeering van patienten met psychische stoornissen
aangetoond, dat dergelijke verstarringen vooral ontstaan
door moeilijkheden in het gevoelsleven, die in de vroege
jeugd inwerken. De invloed van de omgeving is daarbij
een belangrijke factor. Daardoor ontstaan bepaalde
houdingen en reacties in het kind, die later in gewijzigden vorm worden vastgehouden en dan karaktereigenZielkunde
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aardigheden en ook stoornissen in de aanpassing kunnen
veroorzaken. De psycho-analyse is er op uit om die
verstarringen door de levende wisselwerking tusschen
arts en patient weer bewegelijk te maken en op te heffen.
In een dergelijke behandeling ervaart de patient hoe hij
psychische vormen anders gebruikt dan hij eigenlijk
bedoelt. Niet al onze gedachten en gevoelsuitingen
kunnen even levend en echt zijn. Wij brengen bijvoorbeeld gevoelshoudingen van vroegere situaties en
personen over op situaties en personen, die daar eenigszins op gelijken. Dit is het verschijnsel van de overdracht,
dat overal in het gevoelsleven kan worden aangetoond
en dat alleen stoornissen geeft, wanneer die overgedragen gevoelens een starren vorm bezitten, die geen
correctie en aanpassing aan de omstandigheden toelaat.
Onechtheid ontstaat dus telkens weer door een gemis
aan innerlijke en uiterlijke bewegelijkheid. Het evenwicht kan dan dikwijls alleen worden bewaard door
bepaalde feiten of wenschen of idealen te negeeren en
zoo noodig uit het bewustzijn weg te dringen. Wanneer
het betrekkelijk onbelangrijke problemen betreft, dan
behoeven dergelijke starheden het leven niet ernstig te
storen, maar wanneer grootere levensvragen aldus in
een verstarden, kunstmatigen vorm worden gedrongen,
dan kan het noodig zijn door een behandeling dat starre
evenwicht te verbreken om de stoornissen, die er mee
samenhangen, te kunnen ophef fen.
Ik kan hier niet op de vraag ingaan op welke wijze
de psycho-analytische behandeling de meerdere echtheid tracht te bereiken. Waar de verwarring door onechtheid in onze cultureele crisis een groote rol speelt,
is het' niet te verwonderen, dat de resultaten der psychoanalyse ook buiten den kring der patienten belang
stelling vinden. Aanvankelijk heeft Freud vooral een
grooter eerlijkheid tegenover de eigen begeerten en verlangens als doel gesteld en het is aan vele menschen
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ook wel duidelijk geworden, dat men onder invloed van
bepaalde cultuuridealen onze menschelijke natuur wel
erg eenzijdig was gaan beschouwen. De primitieve kant
van onze aandriften komt daardoor in de zielkunde
weer meer tot zijn recht. Men acht het echter een gevaar
van de psycho-analyse, dat eenvoudige motieven van
lust en macht als de meest echte ondergrond van het
zieleleven aan het licht komen. Men vraagt zich af, of
dit in de practijk niet tot cynisme, tot een algemeene
ontkenning van idealen moet leiden, waardoor het leven
misschien wel echter wordt, maar tevens op een lager
plan wordt gebracht. Freud heeft in de latere jaren het
probleem van de ideaalstelling en de fouten en starheden, die daarbij kunnen ontstaan, veel meer in zijn
beschouwingen betrokken. Ook heeft hij wat de behandeling betreft er op gewezen, dat het leven naar
ideale maatstaven voor den gemiddelden mensch een
uitgesproken behoefte beteekent en dat dit bij den
zenuwpatient meestal eer meer dan minder het geval is.
Kritiek op de starheid van idealen beteekent in de practijk dan ook geen vernietiging ervan, maar een verandering. Het zoeken naar zuiverder vormen wordt gedurende de behandeling niet stopgezet en de grootere
echtheid in het leven van den patient ontstaat niet alleen
tegenover de verwerkelijking van zijn wenschen, maar
ook tegenover de verwerkelijking van zijn idealen. In
de theorie van de psycho-analyse valt echter weinig
licht op de wijze, waarop een verbetering van normen
en idealen tot stand komt. Freuds belangrijkste inzichten betref fen hier den invloed, die door ouders en opvoeders wordt uitgeoefend bij de vormen van het innerlijk gezag. Zijn geneeswijze is er ook hier op gericht
starheden, die door dezen invloed ontstaan, op te hef fen
en den mensch aldus innerlijk vrijer en bewegelijker
te maken. Hiermee worden allerlei vormen van onechtheld aan de kaak gesteld en wetenschappelijk belicht,
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maar wij missen een positief criterium, waaraan de echtheid kan worden getoetst.
Het lijkt mij een verdienste van de psychologie van
Kunkel dat hij dit probleem van de formuleering van
het wezen der gezonde oplossing niet uit den weg gaat.
Helaas vinden wij echter ook hier het gemis aan scherpe
formuleering, dat zijn psychologie, evenals die van zijn
leermeester Adler kenmerkt. Kunkel spreekt hier van
een overwinning over het ik, een aanvaarding van het
leven en van zichzelf en van een proces van loutering.
Hij weet ook intuitief wezenlijke bijzonderheden van dit
proces der bevrijding te vatten en in voorbeelden toe
te lichten. Daarbij wordt het duidelijk, dat hier de
meeste nadruk valt op een veranderde innerlijke houding, die aangeduid wordt als onzelfzuchtigheid. De
„Ichhaftigkeit - moet plaats maken voor „Sachlichkeit - .
Kunkel ziet de genezing en de bevrijding in een innerlijke omkeer, waarbij zoowel de wereld als het eigen
wezen „zakelijk- wordt aanvaard. Men moet leeren het
ik als minder belangrijk te beschouwen om de krampachtigheid van het eigen streven kwijt te raken. Die
foute, krampachtige bedoelingen van het ik storen de
goede ontplooing en juiste aanpassing en zij worden
in hun vermommingen door de aanhangers van deze
psychologie aan de kaak gesteld. Practisch bestaan hier
vele overeenkomsten met de psychologie van Freud,
maar zoowel de theorie als de practijk zijn eenvoudiger.
De fouten in de eigen houdingen en reacties worden
minder diep bestudeerd en de patient wordt er dan
toe geleid weer van zichzelf weg te kijken en het leven
moedig te aanvaarden. Deze houding, die hier zoowel
de psycho-therapie als de zelfbevrijding en de opvoeding beheerscht, sluit aan bij den eisch van den Christelijken godsdienst zichzelf te verliezen. Wij komen hiermee terug op ons onderzoek naar het echte en eigene
in het zieleleven en wij staan daarbij voor de paradox
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klinkende woorden van Christus, dat wie zichzelf behouden wil zich zal verliezen en dat hij, die zich verliezen wil, zichzelf zal vinden. Wat beteekenen deze
woorden voor ons psychologisch inzicht?
Om de werking van een dergelijke verandering van
houding te begrijpen, is het wenschelijk allereerst vast
te stellen, dat het hier niet gaat om de bestrijding van
een natuurlijk, instinctief eigenbelang, maar om een van
die bewuste eenzijdige barbaarschheden, die in de bewuste orienteering en het bewuste streven zoo gemakkelijk kunnen ontstaan. De bewuste orienteering wordt
dan in sterke mate beheerscht door de rol, die het eigen
ik speelt en alle zekerheid en de bevrediging van alle
verlangens wordt met de waarde en de prestaties van
de eigen persoon in verband gebracht. Door een dergelijke eenzijdigheid verliest het bewustzijn zijn natuurlijke vrijheid. Onze voorstellingen van de wereld en van
onszelf worden op een bepaalde wijze gekleurd. De
vrije wisselwerking wordt verstoord. Wij vinden hier
hetzelfde inzicht terug, dat de psycho-analyse heeft gebracht, namelijk, dat de echtheid in het zieleleven vermindert, wanneer de vrijheid van wisselwerking door
starre houdingen wordt belemmerd. De zelfzucht is een
van de machtigste van die eenzijdige verstarringen en
het is daarom begrijpelijk, dat het opgeven daarvan
een bevrijding tot meerdere echtheid beteekent.
Wij zijn hiermee nader gekomen tot de vraag wat
het kenmerk van echtheid in ons bewuste leven uitmaakt. Ons bewustzijn is transcendent. Het wijst steeds
op iets, dat niet zelf in het bewustzijn ligt. Voor ons
bewustzijn van de buitenwereld zal ieder dit wel toegeven, maar het geldt eveneens voor het zelfbewustzijn. Ook ons zelf ligt in wezen buiten het bewustzijn.
Het is alleen kenbaar door de werkingen, die in ons
bewustzijn ontstaan en deze wijzen ook hier op iets
anders dan het bewustzijn zelf. Als resultaat van het
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contact met het transcendente blijven ervaringen in ons
bewustzijn achter: herinneringen, meeningen, opvattingen, sympathieen en antipathieen, die vertegenwoordigers van hun transcendente oorzaken zijn, maar toch
een min of meer zelfstandig bestaan in ons bewustzijn
bezitten. Daardoor bestaat de mogelijkheid, dat wij die
inhouden losmaken van hun verband, waarmee ze onwezenlijker en onechter worden. Ons bewustzijn is een
tusschenschakel, een middelaar tusschen de buitenwereld en ons eigenlijke wezen. Het verliest aan realitelt, zoodra het die functie opgeeft. Ik wil dit aan verschillende vormen van bewustzijn nog nader toelichten.
Gedachten, voorstellingen, meeningen kunnen door
een invloed van buiten in ons ontstaan. Zij kunnen dan
in ons bewustzijn blijven hangen, zonder ons eigenlijk
te raken. Het zijn dan eigenlijk niet onze eigen gedachten en ze zijn voor ons ook niet heelemaal echt. Geheel echt en eigen worden zij pas, wanneer zij iets in
ons veranderen door een innig verband aan te gaan
met gedachten en voorstellingen, die een vast bezit van
ons wezen uitmaken en die iets van de bedoelingen van
dat wezen uitdrukken. Ook op den omgekeerden weg
kunnen gedachten halverwege blijven steken en daardoor aan realiteit verliezen. Voorstellingen, plannen,
gezichtspunten, die in ons ontstaan en die wij niet op
de een of andere wijze weten waar te maken en uit
te drukken naar buiten, vervullen hun bedoeling niet,
missen ook de toetsing aan de ervaring en wij blijven
er altijd over in twijfel in hoeverre zij werkelijk gelden.
Ons denken is gericht op het objectief geldige en moet
den toets van de controle naar binnen en naar buiten
kunnen doorstaan. De innerlijke ordening, zoowel als
de waarneming van de feiten en hun verband moeten
op de juiste wijze geschieden. Naarmate het denken
minder van deze transcendente verhoudingen laat gelden, wordt het onwezenlijker.
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In ons gevoelsleven vinden wij dezelfde omstandigheden. Wij nemen vele vormen van het gevoelsleven
van anderen over en gebruiken ze in den omgang met
onze medemenschen, zonder dat ze geheel echt en eigen
zijn. Gevoelsbewegingen van anderen kunnen ons zelfs
ontroeren en meesleepen, zonder dat zij daardoor het
karakter van het eigene krijgen. Ook hier vinden wij als
kenmerk van de echtheid, dat dergelijke vormen en gemoedsbewegingen met innerlijke bedoelingen overeenkomen en veranderingen in onze innerlijke gesteldheid teweegbrengen. Ook omgekeerd kunnen gevoelens op den
weg naar verwerkelijking in ons bewustzijn blijven steken. Een houding kan van binnen uit heel echt gemeend
en eerlijk bedoeld zijn, maar de practische uitwerking op
het gedrag en de verhouding tot anderen missen. Ook
hier loopt het gevoel dan gevaar van onwezenlijk te
blijven en is twijfel aan de echtheid steeds gerechtvaardigd. Om geheel echt en eigen te worden moet het in
de verhouding tot anderen getoetst worden, op gevaar
van teleurstelling en verwonding. De functie van ons
gemoedsleven is op de verhouding tot de wereld gericht.
De wisselwerking tusschen de verhoudingen om ons
met de innerlijke houdingen, die onze behoeften en onze
idealen uitdrukken, moet in ons bewustzijn tot haar recht
kunnen komen. Alle bewuste starheden, die deze wisselwerking verhinderen, maken, dat wijzelf en anderen
onze gevoelens als minder echt en minder eigen ervaren.
Onze intu'ities maken op ons als regel den indruk van
spontanelteit en echtheid. Toch vinden wij ook hier
hetzelfde criterium geldig. De taal heeft daardoor een
duidelijke onderscheiding. Wanneer een samenvattend
inzicht ons plotseling duidelijk wordt door een opmerking of visie van een ander, dan kan dit inzicht in ons
bewustzijn blijven hangen en een zekere werking ontvouwen, ook zonder tot ons wezen door te dringen. Wij
noemen een dergelijke intultie een suggestie. Bij een
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suggestie doorzien wij nooit geheel de beteekenis en
den samenhang van het inzicht. De werking van buiten
heeft jets in gang gezet, dat zich maar ten deele in ons
uitwerkt. De wisselwerking met het geheel van onze
ervaring en onze inzichten is bij de suggestie gestoord,
terwijl zij bij de echte intultie vrij kan geschieden. Naast
de suggestie kennen wij ook de auto-suggestie. Daarbij
is de werking naar buiten belemmerd. Een inzicht in
samenhang duikt in ons op en ontvouwt een zekere
werking in ons bewustzijn, maar deze werking wordt
niet aan de ervaring en aan de meeningen van anderen
getoetst. Ook bier blijven wij in het onzekere of het inzicht zich laat verwerkelijken, dan wel dat het enkel
verbeelding blijkt to zijn. De echte intditie slaat door
ons bewustzijn heen van binnen naar buiten of van
buiten naar binnen en belicht het verband van beide
werelden, die in ons leven gelden.
Ook op het gebied van onze begeerten en aandriften
kunnen wij denzelfden maatstaf van echtheid aanleggen.
Ook deze kunnen op den weg naar verwerkelijking in
het bewustzijn blijven steken. Belangrijke behoef ten
vinden dan geen wezenlijken vorm, maar worden tot een
spelletje gemaakt. Dit wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in
het begrip zelfbevrediging. In het sexueele leven kan
het vooral duidelijk worden hoe de levensverwerkelijking
aldus kan worden gestoord. Behoeften en verlangens
duiken in het bewustzijn op, maar kunnen den weg naar
aangepaste vormen niet vinden. Het instinctieve leven
kan dan op belangrijke punten onwezenlijk blijven. Het
is ook mogelijk, dat het leven van de begeerten van
buiten of wordt gewekt, zonder dat de behoef ten van
den eigen aanleg mee kunnen spreken. Het blijft dan
een zoeken naar sensatie, een meegenomen worden door
de verleiding van emoties, die geen weerklank vinden
in de diepte van het eigen wezen. Door een dergelijken
toestand gaat de zin van onze aandriften en verlangens
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verloren. Het sexueele leven wordt dan bijvoorbeeld
onnoozel en onbelangrijk, wat wij helaas in onzen tijd
maar al to dikwijls kunnen waarnemen. Ook op het
gebied van de instinctieve behoef ten kan een mensch
dus de levende wisselwerking tusschen ervaring van
binnen en buiten niet ontberen, als hij vormen wil vinden, die echt en eigen zijn.
Wij vinden deze mogelijkheid tot halfheid en onecht
heid, die door de bewuste orienteering ontstaat, op ieder
gebied van het zieleleven. De bemiddelaar matigt zich
dan een zelfstandige macht aan, die niet met zijn functie
overeenkomt. Wie zich blind staart op de wereld van
het bewustzijn zelf, maakt zoowel de wereld als zichzelf
onwezenlijker. Wetenschappelijke of ethische stelsels
schuiven zich dan tusschen ons en de wereld en maken
door vooroordeel en starre vooropgezette houding de
wisselwerking met het leven om ons onmogelijk. Maar
ook de wisselwerking met het eigen zelf wordt gestoord,
wanneer de neerslag van onze ervaring over onze eigen
strevingen en wenschen zich in ons bewustzijn heeft
vastgezet in starre vormen. Wij ervaren dan niet meer
hoe het leven in ons reageert en wat het van ons wil.
Daarom beteekent het zoeken naar meer echtheid het
herstel van een grootere beweeglijkheid, het openstaan
naar beide zijden en een bewuste wisselwerking tusschen
datgene wat van buiten en wat van binnen tot ons komt.
Op allerlei gebied is dit streven in onzen tijd merkbaar, als willekeurige reactie en als bewuste bedoeling.
Dikwijls ziet men daarbij echter, dat vooral in een richting gestreefd wordt naar een herstel van de levende
wisselwerking, namelijk alleen door een openstaan voor
feiten en meeningen, of alleen door een eerlijker besef
en een vrijere verwerking van datgene wat in onszelf
naar boven komt. De wisselwerking tusschen deze beide
strevingen is echter ook bemerkbaar. In de natuurkunde
en de wiskunde laat men meer dan vroeger de psycho-
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logische en relatieve factoren gelden en de zielkunde
en de geesteswetenschappen houden veel meer rekening
met de gegevens der buitenwereld. Bij alle onderwijs
en training wordt meer en meer ingezien, dat men, om
zich iets eigen te maken, zoowel de ervaring van het
object als de ervaring en toetsing van de eigen reacties
moet ontwikkelen. Het wezen van de bewuste verwerking is een dialoog tusschen deze beide zijden. Niet
de tegenstelling tusschen het eigene en het andere is
daarbij de belangrijkste factor, maar de wisselwerking.
Wie zijn vermogens op een bepaald gebied ontwikkelen
wil, lichamelijk zoowel als geestelijk, moet beginnen met
de noodige beweeglijkheid en ontvankelijkheid te beoefenen. Starheden en trage geslotenheid moeten worden opgeheven. Het eigene komt dan aan het andere
tot ontplooing en het andere wordt pas levend en echt
voor ons, wanneer wij het vrijelijk toelaten tot de dialoog
van ons bewustzijn.
Naast deze werking op bepaalde gebieden, naast het
streven naar meer echtheid in het onderwijs, of in de
sexueele verhoudingen, of op maatschappelijk gebied,
kan de mensch ook in algemeenere vormen deze meerdere werkelijkheid in zijn leven nastreven. Dit geschiedt
vooral in de verschillende vormen van religie. De functie
van ons bewustzijn als bemiddelaar tusschen verschillende machten wordt hier duidelijker ingezien, omdat een
besef van de transcendentie hier wel altijd aanwezig is.
Daardoor wordt hier van het begin of besef t, dat er
zoowel in datgene wat van buiten tot ons komt als in
datgene wat innerlijk in ons ontstaat iets heiligs kan
zijn, waar wij met eerbied naar hebben te luisteren.
Hiermee gaat de overtuiging gepaard, dat de wereld
meer bevat dan wij oppervlakkig ervaren en dat het
mogelijk is iets van dien dieperen zin tot ons te laten
doordringen. Dit geschiedt echter niet, wanneer wij
ons uitsluitend in de verschijnselen van de wereld ver-
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diepen, maar wel als wij de wisselwerking tusschen het
geheel van de levende wereld en onze eigen bedoelingen
laten gelden. Wij ondervragen niet alleen de buitenwereld, maar het leven stelt ook vragen aan onszelf en
aldus ontstaan inzichten en opdrachten, die ons leven
een eigen vorm geven en die ons onze plaats in de
wereld en onze verbondenheid met de gemeenschap
doen vinden. Wanneer deze vormen en inzichten eenmaal gevonden zijn, blijkt, dat er iets gemeenschappe
lijks aan is, zoodat ook anderen er richting en zin voor
hun leven aan kunnen ervaren. Aldus wordt dan datgene wat voor den mensch hooge waarde bezit in meer
bepaalde vormen vastgelegd. Telkens weer zien wij in
de godsdiensten de neiging ontstaan om het heilige in
onaantastbare, onveranderlijke vormen te fixeeren. Aldus kan de algemeene zin van het transcendente in het
bewustzijn verstarren tot vaste begrippen en normen,
zoodat de werking van het religieus beleven om overal
de levende wisselwerking tusschen den zin van binnenwereld en buitenwereld te doen ervaren geheel wordt
verlamd.
Het zou mij te ver voeren als ik verder in wilde gaan
op deze vraag. 1k wil thans nog in het kort samenvatten
tot welke conclusies ons onderzoek naar het echte en
eigene in het zieleleven heeft geleid.
Overal waar leven is vinden wij een wisselwerking
tusschen het eigene en het andere, tusschen assimilatie
en dissimilatie. Deze wisselwerking spiegelt zich ook af
in ons bewustzijn, maar zij neemt daar bijzondere vormen aan. Biologisch beschouwd kunnen wij het bewustzijn opvatten als een nieuw middel tot zelfverwerkelijking en aanpassing, dat het mogelijk maakt zich meer
in het bijzonder op bepaalde situaties te richten. Zoowel
bepaalde eigenaardigheden van de buitenwereld als
bijzonderheden in onze eigen reactie doen zich dan
meer onafhankelijk van het geheel gelden. Een beweeg-
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lijker en gedifferentieerdere aanpassing wordt mogelijk,
maar ook een eenzijdigheid van levensvorm, die allerlei
barbaarschheden kan veroorzaken. De mensch, die aldus
met de wereld en met zichzelf in strijd komt, moet bewust
den weg naar zijn eigen echten levensvorm en naar de
eenheid met zichzelf en de wereld terugzoeken.
Een van de verschijnselen van deze eenzijdigheid is
het ontstaan van schommelingen, waarbij nu eens het
eigene dan weer het andere een overmatigen nadruk
krijgt. Dit geschiedt zoowel in den enkeling als in de
gemeenschap. In onzen tijd is door allerlei omstandigheden, zooals verplicht onderwijs en beter verkeer, het
bewustzijn zeer sterk ingesteld op het openstaan en
opnemen. Daarbij ontstaat het gevaar van schijn en onechtheid, omdat het eigen wezen te veel genegeerd
wordt en de goede verwerking van het andere uitblijft.
Onder dergelijke omstandigheden ontstaat een reactie,
die het leven weer echter tracht te waken door of weer
van vreemde vormen en concentratie op eenvoudige
waarden. Op allerlei gebied ontstaat dit streven naar
meerdere echtheid. De vraag naar een innerlijk criterium
van echtheid wordt gesteld. Freud heeft er de aandacht
op gevestigd, dat onechtheid vooral samenhangt met
starheid van bewuste vormen en dat vrije beweeglijkheid
in het bewustzijn gemakkelijk de echte en eigene vormen
doet vinden. Kunkel wees op de belemmering van de
zelfzucht en op de bevrijding door van onszelf weg te
zien. Wij komen hierdoor tot het inzicht, dat het bewustzijn het vinden van de eigen vormen stoort en onechtheid in het leven bevordert, wanneer het zijn functie
van bemiddelaar opgeeft en de wisselwerking tusschen
binnen- en buitenwereld halverwege blijft steken. Door
niet het bewustzijn zelf, maar datgene waarop het gericht is te laten gelden en het leven als het ware door
ons been te laten stroomen worden binnen- en buitenwereld werkelijker. Zij staan niet meer in tegenstelling
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tot elkaar en de mensch, die in deze wisselwerking durft
opgaan zonder garantie voor zijn bezit aan vaste vormen.
de mensch die zichzelf verliezen wil, zal zich in eigener
en echter vormen vinden, doordat het leven zich scheppend in hem kan ontplooien.

Zielkunde en Religie '
Als wij de vraag stellen wat religie in het zieleleven
van den mensch beteekent, dan is het nuttig, dat wij
allereerst besef fen, dat een dergelijke vraag pas betrekkelijk laat in het leven der menschheid is ontstaan.
Wel hebben bepaalde vormen van religie reeds sedert
eeuwen uitvoerig betoogd, dat en waarom zij het heil
aan de menschelijke ziel brachten, maar het begrip
religie werd dan steeds onwillekeurig vereenzelvigd met
bepaalde vormen van religie. Andere vormen stonden
daar dan van den beginne of als minderwaardige afgoderij tegenover, als een zoo klaarblijkelijke dwaling
van het rechte pad, dat men dit door verwijzing naar
de zuivere leer gemakkelijk duidelijk kon maken. Men
leefde zoozeer in de eigen godsdienstvormen, dat het
onmogelijk was zich in voldoende mate in te voelen in
andere vormen. Dit is voor een groot deel der menschheld nog heden het geval en vormt de oorzaak van
velerlei onverdraagzaamheid. De vorm, waarin zich iets
uitdrukt en de zin ervan worden dan niet onderscheiden,
zoodat andere vormen al gauw als zinneloos aandoen.
De mogelijkheid alleen al, dat die andere vormen ook
een zin en een waarde zouden bezitten, wekt verwarring
en onzekerheid in het brein der geloovigen en wordt
daarom a priori afgewezen. Hiermee is echter het inzicht in den invloed van religie op het zieleleven flood
zakelijk beperkt tot bepaalde religieuse vormen, omdat
1 Voordracht in 1925 te Barchem gehouden voor de Woodbrookersvereeniging onder den titel „Religie als psychische levensbehoefte."
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men deze alleen ervaart en meer algemeene vragen over
den zin van religie komen niet op, of men mist voor hun
beantwoording het materiaal ter vergelijking met andere
godsdiensten, dat hier het noodige perspectief zou kunnen geven.
De Christelijke religie vormt geen uitzondering op
dezen toestand. Toen haar aanhangers, nadat het
Christendom zijn eigen vastere vormen gevonden had,
in aanraking kwamen met andere groote godsdiensten,
eerst met het Mohammedanisme, later met de groote
Brahmaansche en Boeddhistische systemen, werden
deze godsdienstvormen op betrekkelijk gemaklijke wijze
weerlegd en afgewezen, zonder dat men diep in den
zin ervan wist door te dringen. Geleidelijk nam echter
onze kennis van deze godsdiensten toe, vooral dank zij
enkele geniale onderzoekers, die hun leven daaraan
wijdden en in de achttiende eeuw, maar bovenal in de
negentiende, werd het meer en meer duidelijk, dat men
ook in de vormen van andere religies zeer veel eerbiedwaardigs kon ontdekken. Een andere factor heeft hier
ongetwijfeld toe bijgedragen. Dit is de omwenteling,
die de Fransche revolutie bracht in de waardeering van
den godsdienst. De revolutionairen toch richtten zich
niet enkel tegen het politieke stelsel, maar eveneens
tegen de godsdienstige instellingen, die dit stelsel hadden gesteund en hierbij werden ook weer bepaalde
religieuse vormen en instellingen vereenzelvigd met de
religie in het algemeen. Zoodoende meende men door
een besluit den godsdienst te kunnen afschaf fen. Al is
dit besluit al spoedig daarop te niet gedaan, de gedachte
zelf heeft sedert dien verder wortel geschoten en is in
groote kringen van ontwikkelden en later ook van hen,
die zich „proletariers - noemden, steeds sterker gegroeid.
Dat dit geschiedde vond zeer zeker lang niet alleen zijn
oorzaak in maatschappelijke verhoudingen, maar tevens
in de geestelijke ontwikkeling van onzen tijd.
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Door de Fransche revolutie werd de Rede in de plaats
van den godsdienst gesteld. En zeer zeker vonden de
bestrijders van den godsdienst een belangrijken steun
in de ontwikkeling van het verstandelijk inzicht en de
verstandelijke kritiek. De voorstellingen, die de mensch
zich vormde van de wereld en zichzelven, breidden zich
ontzaglijk uit en vele oude kerkelijke opvattingen kwamen met de nieuwe inzichten in botsing. Voor de menschen, die durfden doordenken, werd het al spoedig
duidelijk, dat de wetenschap een betere leiding kon
geven in vele practische en theoretische vragen dan de
kerk. De geweldige vooruitgang op practisch gebied en
in theoretisch inzicht gaf gedurende de geheele negentiende eeuw voortdurend voedsel aan deze waardeering
van het verstand. De kerk trachtte haar oude opvattingen — zoo bij voorbeeld wat het scheppingsverhaal
betreft — vast te houden en te verdedigen, ook op
intellectueel gebied en bracht zichzelf daardoor in nog
ongunstiger positie. Door deze omstandigheden was
echter een steeds grooter aantal menschen hun eigen
godsdienstvormen als iets betreklijks gaan beschouwen
en door deze houding nam het vermogen toe om zich
in andere vormen te verdiepen. Waar de verstarringen
en eenzijdigheden van Christelijke godsdienstvormen in
de eigen sfeer juist het meest opvielen en afstootten,
daar kon de leer van andere godsdiensten gemaklijker
aantrekken. Deze toch bereikten het Westen in een
zuiverder en abstracter staat door geleerden, die het
schoonste en verhevenste ervan, dat zij hadden lief gekregen, wisten weer te geven. De uitwassen en eenzijdigheden bleven dikwijls geheel onbekend en daardoor groeide de bekoring van nieuwe levende vormen.
In het Neo-Boeddhisme en de Theosofie kregen vele
Oostersche inzichten vat op het geestelijk leven van
groote kringen in Europa.
Onder deze omstandigheden werd de tijd rijp, dat het
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verstandelijk inzicht een andere verhouding ging krijgen
tot de religie dan tevoren. Eerst had het zich vooral in
oppositie gevoeld tegenover allerlei religieuse voorstellingen, die volgehouden werden tegen het kritisch inzicht in. De godsdienst had zichzelf als tegenstander
gesteld en wekte strijdlust op bij de wetenschap. Naarmate echter de wetenschap meer baas werd op eigen
terrein, vond zij een kalmere en objectievere houding
tegenover de verschijnselen der religie. Zooals de
wetenschap alle verschijnselen tracht te ordenen en te
begrijpen, zoo wendde zij zich ook tot de veelheid en
den rijkdom der religieuse verschijnselen. De eerste
pogingen op dit gebied verraden nog wel jets van het
oude aggressieve gevoel van tegenstelling tegenover de
religie, maar het standpunt wordt Loch steeds objectiever.
De wetenschap kan bij haar onderzoek van den godsdienst twee wegen inslaan om tot meerder inzicht te
komen. Zij kan trachten alle uitingsvormen van religieus
leven vanaf de meest primitieve tot de meest ingewikkelde en subtiele vormen te verzamelen, te rangschikken
en in hun verband en ontwikkeling te vergelijken en te
overzien. En ook kan zij trachten het eigene en typische
in het religieuse leven van een mensch psychologisch
scherper en duidelijker te vatten, zoodat het essentieele
zich gemaklijker last scheiden van het bijkomstige. Op
beide gebieden is de wetenschappelijke belangstelling
in den tijd, die achter ons ligt, toegenomen en neemt zij
nog voortdurend toe. Zeer veel inzicht is hier nog in
wording, maar het verzamelde materiaal is zoo omvangrijk, dat het onmogelijk in een kort bestek is te overzien.
Ik zou mij daartoe ook allerminst in staat achten. Maar
wel wil ik trachten met behulp van enkele dezer inzichten een antwoord te vericrijgen op twee vragen: ten
eerste de vraag wat religie in haar diepsten en algemeensten zin bedoelt en op de tweede vraag of religie als
Zielkunde
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een voorbijgaande uiting van den menschelijken geest
beschouwd moet worden, die beter door andere vormen
vervangen kan worden, dan wel, dat zij als iets zeer
essentieels, als een levensbehoefte van het zieleleven,
moet worden bestempeld.
Wie voor het eerst kennis maakt met de geweldige
veelheid en verscheidenheid van religieuse vormen, die
de menschheid over de geheele aarde in den loop van
haar geschiedenis heeft voortgebracht, staat licht verbijsterd en zal het al onmogelijk beschouwen daarin een
eenheid van zin te ontdekken. Toch is voor degenen,
die hun leven aan deze onderzoekingen hebben gewijd,
steeds meer teekening en wetmatigheid gekomen in die
bonte massa van zeer uiteenloopende verschijnselen.
Het werd duidelijk, hoe er bepaalde wegen bestaan,
waarlangs het religieus gevoel tot duidelijker uitdrukking is gekomen. En hoe ook verscheiden van vorm,
toch blijkt er iets gemeenschappelijks te bestaan in den
zin en de bedoeling, iets dat reeds in de alleroorspronkelijkste vormen, waar men eigenlijk nog niet van godsdienst kan spreken, is terug te vinden. Dit is misschien
het best duidelijk te maken aan een voorbeeld.
Frobenius, een Duitscher, die uitvoerige onderzoekingen over de ontwikkeling der cultuur in Afrika heeft
verricht, vertelt van een merkwaardig avontuur, dat hij
in de wouden daar beleefde 1 . Als gidsen dienden
hem daar drie mannen en een vrouw van het dwergras
der Pygmeeen, dat in de wouden is teruggedrongen
en als een der oudste inwonerssoorten van Afrika wordt
beschouwd. Hij was met deze menschen goed vertrouwd
geraakt en toen het voedsel schaarsch begon te worden,
verzocht hij dezen jagers een antilope voor hem te
schieten. Zij beloofden dit voor den volgenden dag,
daar zij eerst de noodige voorbereidingen moesten
maken. Het bleek, dat deze op een heuvel in de buurt
1

Frobenius, Das unbekannte Afrika, bl. 34.
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moesten geschieden bij zonsopgang. Frobenius, die
nieuwsgierig was naar den aard ervan, verstopte zich in
de boschjes bij de open plek, waar hij de mannen bezig
had gezien. Hij zag toen, hoe de mannen en de vrouw
even voor zonsopgang een plek gronds schoon maakten
en een van hen teekende daarop iets, terwijl de anderen
spreuken mompelden. Daarop trad een der mannen met
een piji op den gespannen boog op de plek toe en op
het oogenblik, waarop de eerste stralen van de opgaande zon den grond verlichtten, schoot hij den pij1
af, terwijl de vrouw haar handen naar de zon uitstrekte
en eenige woorden riep. Daarna verdwenen zij alien in
het Bosch en toen Frobenius naderbij kwam, zag hij,
dat op den grond het beeld van een antiloop was geteekend en dat dit door den piji in den hals was getrof fen. 's Middags kwamen de jagers terug met den
antiloop, die door een piji in den halsslagader was
gedood. Zij namen echter enkele bosjes haar van het
dier en een schotel bloed en gingen weer terug naar
den heuvel. Toen zij den volgenden dag teruggekomen
waren, wist Frobenius den oudste van hen te bewegen
hem te vertellen, wat zij hadden gedaan. Het bleek,
dat zij weer bij zonsopgang de haren en het bloed in
de teekening hadden gesmeerd, den piji eruit hadden
gehaald en daarna het geheele beeld uitgewischt. Als
eenige verklaring werd gegeven, dat het bloed van den
antiloop hen zou vernietigen, wanneer zij dit niet deden.
Achteraf waren zij echter zoo onrustig, omdat zij hun
geheim hadden meegedeeld, dat zij den volgenden dag
onverwacht verdwenen.
Wij hebben hier zonder twijfel een zeer oud gebruik
voor ons, dat door Frobenius in verband wordt gebracht met de oude steenteekeningen in Noord-Afrika
en in de bekende grotten in Zuid-Frankrijk. Deze en
dergelijke handelingen geven een eigenaardige verhouding weer tusschen den mensch en het geheel van de

68

ZIELKUNDE EN RELIGIE

hem omgevende natuur. Die natuur worth aangevoeld
— men kan nog niet zeggen beschouwd als een
macht, die voorbereid moet worden, wanneer een gewichtige handeling zal geschieden en daarna moet iets
hersteld, goed gemaakt, verzoend worden, moet als het
ware een verbroken evenwicht worden hersteld. De
mensch staat in zijn kleine nietigheid tegenover een
overweldigende macht en tracht zijn eigen gedrag in
overeenstemming te brengen met de werking van die
macht en omgekeerd die macht gunstig te stemmen voor
zijn eigen wenschen. In den loop der menschelijke ontwikkeling wordt die macht zeer verschillend aangevoeld
en geformuleerd. Meestal is zij in het begin vaag en
wordt zij als een magische invloed overal aanwezig geacht, zich openbarend in alle eenigszins bijzondere verschijnselen en voorwerpen. Het begrip voor deze mystieke
kracht is bekend geworden als het „mans" van de
Zuidzeevolken, of het „orenda - en „waconda- van de
Indianen. Dergelijke vagere begrippen kunnen zich
dan later verdichten tot Fetichisme, tot Zonnedienst,
of tot daemonen-geloof. En naar mate die vagere macht
aldus meer persoonlijke trekken krijgt en zich een cultus
ontwikkelt, die de menschelijke verhoudingen tot die
godheid regelt, kan men eigenlijk pas van godsdiensten
spreken. Toch is overal de overgang tuschen meer algemeen religieuse en magische vormen eenerzijds en
meer omschreven godsdienst anderzijds een geleidelijke,
hoezeer men ook van dogmatische zijde getracht heeft
hier scherpe grenzen te zien. ook wordt het steeds meer
duidelijk, dat de oorspronkelijke religieuse vormen veel
meer het verband tot onpersoonlijke machten weergeven,
dan dat die achtergrond van het wereldgebeuren als een
persoonlijk god wordt geschouwd. Wel geschiedt dit
bij de verdere ontwikkeling van vele godsdienstvormen,
maar het is geen essentieel noodzakelijk bestanddeel
voor die verdere ontwikkeling, zooals door groote gods-
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diensten als het Boeddhisme en Taoisme duidelijk wordt
getoond. Daar immers wordt de goddelijke macht veel
meer gezien als eeuwige hoogste wetten dan als een
persoonlijk wezen.
Wanneer wij trachten hierin een algemeene formuleering te vinden, dan kan ik niet beter doen dan een
buitengewoon helder en diepzinnig artikel aan te halen
van Professor Hackman over de waarde-beoordeeling
en vergelijking der religie 1 . Hij vraagt daar zich of
wat het meest fundamenteele verschijnsel der religie
is en antwoordt aldus:
„Het is het vermogen van den mensch om te besef fen,
dat het aardsche leven, zooals wij ons dat bewust
worden, verbonden is met een oneindigen achtergrond.
Of anders uitgedrukt: aan den religieusen mensch verschijnt te midden van de klaarblijkelijke wereld van het
waarneembare een andere verborgen wereld, die als
het ware op een geheimzinnige wijze tusschen de gewone, dagelijksche dingen door en door middel van
deze zelfde dingen op ons inwerkt. De religie brengt
den mensch ertoe zich in te voelen in dit grootere en
wijdere verband en het gebeuren op dit aardsche
schouwtooneel verbonden te achten met het onzichtbare van die geheimzinnige verte. Deze eigenaardige
verdieping en verruiming van een bestaan, dat door
onze zinnen en onze individualiteit beperkt is, blijft
altijd en overal de kern en het oerverschijnsel van de
religie. Daarom vinden wij overal bij religieuse menschen op de een of andere wijze de tegenstelling van
het Hier en Ginds, van het aardsche en bovenaardsche,
van deze en de andere wereld, van het tijdelijke en het
eeuwige, het menschelijke en het goddelijke, het vergankelijke en het onvergankelijke of hoe men het verder ook
wil formuleeren. Het aardsche op zichzelf is een frag1 Hackmann, Werturteile and Vergleichung der Religionen, Nieuw Theo!.
Tijdschr. 1920, bl. 125.
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ment, is onbegrijpelijk, verward en zinneloos; pas in
samenhang met een grooter verborgen gebied krijgt het
zin, kleur en melodie.
„Het felt, dat het waarneembare als het ware is
ingebed in een verondersteld grooter verborgen gebied
van betrekkingen, wordt nu op verschillende wijzen in
voorstellingen weergegeven, in woorden, begrippen en
leerstellingen vervat. Deze formuleering volgt den.
algemeenen menschelijken groei en is oneindig verschillend al naar de psyche van de volken en van den
enkeling, naar tijd, plaats en geschiedenis. Hier werkt
de vormende, kristalliseerende kracht der cultuur, die
zich vanuit het religieuse doet gelden. Daarmee is echter
ook gezegd, dat die formuleering ook gehoorzaamt aan
een soort dwang, die aan den Indus anders werkt dan
aan den Jordaan, aan den Yangtze anders dan in
IVIekka, in de wouden van Midden-Europa anders dan
op de hoogvlakte van Iran.
„Door dergelijke formuleeringen van het object van
religie doet men eigenlijk lets tegenstrijdigs. Men verwikkelt den bovenzinnelijken achtergrond van ons bestaan, doordat men dien duidelijker wil voorstellen en
steviger wil vatten, met de zinnelijke ervaring en met
de begrensde wijze van uitdrukking van het menschelijk
individu. Het voorwerp der religie wordt aldus tot een
soort tweede aardsche object, dat nu echter, omdat het
in zijn wezen toch lets anders wil en moet zijn, een
zekere onvolmaaktheid krijgt in de voorstelling. Alle
uitspraken over dat andere rijk hebben een zijde aan
zich, die eigenlijk door ons denken nooit geheel uitgedacht kan worden. Geen enkele religie vormt hierop
een uitzondering. De wijze en de graad van de tegenstrijdigheid in de uitspraken is wel verschillend, maar
de menschelijke formuleering is nooit geheel toereikend
am zich bier voldoende uit to drukken.
„De formuleeringen van het bovenzinnelijke
dus
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van datgene, dat eigenlijk niet geheel formuleerbaar
is vormen nu echter juist den zoogenaamden inhoud
van een religie, dien de onderzoeker voor zich krijgt.
In de hoogere ontwikkelde godsdiensten worden zij
abstracter en subtieler gevat; dogmatische scherpzinnigheid werkt er daar aan om ze te zuiveren, te ordenen
en te rechtvaardigen. Dit is dat deel, dat ons bij het
leeren kennen van een anderen godsdienst het eerste
opvalt. Maar omdat zulke formuleeringen nu eenmaal
naar hun aard, zooals gezegd, iets tegenstrijdigs hebben, zoo valt het niet moeilijk voor een vreemden onderzoeker de kwetsbare plaatsen ervan aan te wijzen.
Daarbij vergeet men echter maar al te licht, dat dergelijke voorstellingen, begrippen en dogma's voor den
geloovige geheel iets anders beteekenen dan voor het
onderzoekend verstand, dat geneigd is er de wezenlijke en zuiver uitgedrukte inhoud van de religie in te
zien. Het zijn echter niet anders dan hulpmiddelen en
aanwijzingen, waardoor het levend geloof zich den
goddelijken achtergrond der dingen voor oogen wil
stellen. Zij zijn te vergelijken met den vuursteen, waarmee de vonk geslagen kan worden, die het licht doet
ontvlammen. De werkelijk vrome mensch leeft niet in
de dogma's van zijn kerkleer, maar zijn leven dringt er
doorheen. Zij sporen hem aan de gemeenschap met het
bovenzinnelijke te zoeken en geven hem vorm en maat
daarbij; het zich overgeven aan deze macht beteekent
in wezen echter meer dan in de leerstellingen kan worden uitgedrukt. In deze overgave zit eerst de volheid
van het beleefde gebeuren. De beteekenis ervan in haar
volledige draagwijdte kent slechts de mensch, die waarlijk vroom leeft. Als religie tot leven wordt, dan krijgt
zij ook die rijke kracht, die alles kan assimileeren en
het vormelooze tot leven verhef fen kan, wat juist het
kenmerk is van al wat krachtig leeft. Het licht uit die
meer innerlijke wereld doorstraalt dan de geheele uit-
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gebreidheid der ervaring, alles krijgt een nieuwe uitdrukking, een nieuwen klank, door alles wordt de verborgen diepte der wereld geopenbaard aan den mensch,
die nu pas zijn behoefte aan eenheid van inzicht ziet
bevredigd. Wanneer de religie op deze wijze uitgroeit
tot een levende macht dan doet zij overal de innerlijke
waarden vinden in hun oneindige verscheidenheid, hun
bijna onzichtbare teere en fijne vormen, maar ook in
hun diepstwortelende kracht. Pas als al deze elementen
samenwerken kan men zeggen, dat religie werkelijk in
het leven aanwezig is."
1k heb professor Hackmann hier zoo uitvoerig aangehaald, omdat het mij niet mogelijk schijnt duidelijker
samen te vatten wat religie onderscheidt van religieuse
vormen zonder meer en van theologie. En deze onderscheiding is voor ons onderzoek van zeer bijzonder belang. Want in de religieuse vormen en de dogma's van
de theologie bestaat een overstelpende verscheidenheid,
die het ons hier onmogelijk zou waken ook maar zelfs
naar een algemeen inzicht te zoeken. Maar in het
religieuse beleven, in den zin en het doel van al die
vormen, is veel meer overeenkomst. Dit wordt ook
duidelijker, wanneer wij thans het meer psychologische
wetenschappelijke inzicht beschouwen. Dit ligt aan de
meeste menschen ook nader, want slechts weinigen verdiepen zich in godsdienstvormen en dogma's, maar aan
velen is iets bekend van het religieuse beleven zelf.
Het psychologisch onderzoek van het beleven van
religie heeft pas zijn grooten stoot gekregen door de
onderzoekingen van William James over „De verscheidenheden van de godsdienstige ervaring" welke hij in
1901 en 1902 het eerst in voordrachten in Edinburgh
voor het publiek bracht. Sindsdien is het onderwerp
door onderzoekers in verschillende landen nader ter
hand genomen en veel is er nog aan toegevoegd en verduidelijkt, maar het werk van James is kiassiek gewor-
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den als uitgangspunt. Deze beperkte zich bij zijn onderzoek zoo veel mogelijk tot de eenvoudige en zuivere
persoonlijke ervaring van religie. LIit levensbeschrijvingen en getuigenissen zocht hij zijn materiaal bij elkaar
en verwerkte dit. Vooral de conclusies, waartoe hij
komt, zijn voor ons van groot belang. Hij geeft aan, dat
het meest karakteristieke godsdienstige leven de volgende geloofsvoorstellingen bevat 1 :
„1 e. dat de zichtbare wereld een deel is van een meer
geestelijk heelal, waaraan zij Naar voornaamsten zin
ontleent;
„2e. dat de vereeniging, of een verhouding van harmonie met die hoogere orde ons waarachtig doel moet
zijn;
„3e. dat gebed of innerlijk contact met den geest
daarvan — het zij, dat die geest als „God - of als „wet"
wordt beschouwd een gebeuren is, waarin reeel werk
wordt gedaan en ons geestelijke energie toevloeit, zoodat psychologische, materieele veranderingen in de
wereld der verschijnselen het gevolg zijn".
James voegt dan daarbij, dat religie in het zieleleven
verder de volgende eigenaardigheden met zich brengt:
„een nieuwe vreugde wordt als een gift aan het leven
toegevoegd en neemt den vorm aan van lyrische verrukking of van een beroep op ernst en heldhaftigheie.
En verder ontstaat „een gevoel van verzekerdheid en
veiligheid en een gemoedstoestand van vrede, die in de
verhouding tot anderen vergezeld gaat met het overheerschen van liefdevolle genegenheid".
James toont verder uitvoerig aan, dat die verhouding tot die andere en hoogere orde dikwijls verkregen
wordt na grooten innerlijken strijd, na een innerlijke
reorganisatie, een verschuiving van kern, die dikwijls
als wedergeboorte wordt beschreven.
Wij vinden dus bier uitgedrukt, evenals wij dat bij
James, The varieties of religious experience 28th impr. bl. 485.
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Hackmann reeds zagen, dat de mensch in het religieuse
beleven tegenover een andere, hoogere wereld staat en
verder werd hier gevonden, dat voor het juiste contact
net die wereld bij vele menschen een innerlijke reorganisatie vooraf moet gaan. Als dit contact bereikt
wordt, veroorzaakt het een sterke werking, die als een
vermeerdering van leven wordt gevoeld. Hierop kom ik
straks terug, maar thans moeten wij ons nader bezig houden met deze twee zijden van het religieuse beleven,
die tweeerlei accent en aanknoopingspunt mogelijk
maken. Want zoowel naar binnen als naar buiten verandert er iets voor een mensch, die religie ervaart. In het
algemeen kunnen wij deze verandering zoo aangeven,
dat in de wereld een nieuw verband en een nieuwe zin
wordt geschouwd, een verband dat iets meer wezenlijks en blijvends achter de verschijnselen stelt; en wat
het innerlijk betreft beteekent deze verandering een
kernverschuiving, een reorganisatie, waardoor meer eenheld ontstaat, zoodat het eigen wezen zich eveneens
duidelijker en sterker doet gelden. Deze twee zijden
kunnen een verschillend gewicht in de schaal leggen, al
naar mate de aanleg en de uiterlijke omstandigheden
anders zijn. Zij kunnen ook beiden tot eenzijdigheid
voeren, eenzijdigheid, die in het uiterste geval gemaklijk
tot zelfbedrog en schijn-religie kan worden, bij beiden
weer op andere wijze. Want ik wil er hier reeds dadelijk
op wijzen, dat in het echte religieuse beleven een wisselwerking tusschen deze beide kanten bestaat en dat het
ophef fen hiervan tot verstarring en onvruchtbaarheid
leidt.
Wij willen thans eerst de verandering beschouwen,
die religie aan een mensch brengt in zijn verhouding tot
de wereld om hem. Het religieuse beleven krijgt hier
zijn impuls van instellingen, plechtigheden en opvattingen, die zich in de gemeenschap, waarin wij 'even,
hebben ontwikkeld. Wij behoeven slechts to denken aan
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den indruk, dien sommige kerken in ons kunnen wekken,
aan de plechtige en verheven stemmingen, die bij eeredienst en preek kunnen ontstaan en aan den invloect,
die wij bij voorbeeld als kinderen kunnen ondergaan van
verhalen en stemmingen, die in een heilige sfeer uit het
verleden zijn overgeleverd. Er is iets dat eerbied en
ontzag wekt in dat alles, iets wat ons het besef kan
geven, dat er kanten zijn aan het leven, die boven het
gewone en alledaagsche uitgaan. Wij zijn hier in aanraking met „het heilige". Dergelijke gevoelens, een dergelijke sfeer kunnen wij ook terugvinden bij andere indrukwekkende gebeurtenissen van het leven, die ook
reeds voor den primitieven mensch nauw verbonden zijn
met het religieuse leven, zoo bij huwelijk, geboorte, dood
of ziekte. Voor den vromen mensch is het kenmerkend,
dat deze wijze van beleven in zijn geheele leven gaat
overheerschen, zoodat ook gewone dagelijksche dingen
van die bijzondere gevoelens en voorstellingen worden
doortrokken. Oorspronkelijk was dit voor den mensch
ook zeker veel algemeener het geval en niet alleen de
meerdere zorgen en gevaren van den primitieven mensch
maken daar, dat het „dagelijksch brood" als een voorwerp van religie wordt beschouwd. Want alle kleinigheden van het gewone leven worden veel meer aangevoeld als een onderdeel van het geheel, waarin voortdurend ondoorgrondelijke geheimzinnige werkingen en
wisseiwerkingen geschieden. Sommige godsdiensten
vertoonen dit besef nog in sterke mate in hun uiterlijke
vormen, zoo bij voorbeeld de Joodsche godsdienst, waar
gebeden en ritueele handelingen het geheele dagelijksche leven doordringen. Aldus wordt het geheele leven
stelselmatig vastgelegd in een religieuse sfeer. Maar de
gevaren, die aan een dergelijke doordringing van vormen zijn verbonden, worden hier ook maar al to duidelijk. In uiterlijke handelingen en gebeden, opgezegd dikwijls in een niet begrepen taal, wordt hier ten slotte het
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meest wezenlijke van vroomheid gezien. Weliswaar zullen enkelen er nog wel in slagen hieraan iets te beleven
van den oorspronkelijken heiligen zin, maar voor de
meesten blijven deze vormen dood; zij worden er niet
meer door gepakt, innerlijk niet meer erdoor veranderd.
Bij een dergelijke veruiterlijking van het religieuse leven
in verstarde vormen en dogma's gaat het meest wezenlijke ervan teloor en waar aanleg van den mensch bestaat om religieuse vormen te ontwikkelen, daar wordt
die aanleg dikwijls in overmaat van vormen en in schijnreligie doodgedrukt.
De weg, waarlangs een mensch vanuit zijn innerlijk
leven tot religie komt, is meestal anders. Wat de verandering van de buitenwereld betreft is het meest kenmerkend, dat die wereld in een samenhang, als een geheel, ja als uitdrukking van een enkel Wezen wordt
geschouwd. Voor het innerlijk leven valt het meeste
gewicht op het zien van een innerlijken samenhang, op
de ontdekking, dat ons individueele leven als geheel een
zin en een bedoeling kan hebben. Meestal zijn het innerlijke conflicten, waaraan dit vraagstuk ons bewust
wordt, soms ook kan bespiegeling van levenservaring,
vooral bij oudere menschen, het inzicht in samenhang
en zin doen ontstaan. Ook het zoeken naar vormen van
de jeugd kan tot religie voeren, al zijn de vragen hier
meestal moeilijker in hun wezen te onderscheiden, omdat
zij sterk met andere problemen zijn vermengd. De werking van innerlijke, vooral van moreele conflicten, geschiedt aldus, dat als het ware tweeerlei groepen van
gevoelens ons leven willen leiden, dat naast de beerschende kern van organisatie een „contra-kern - — zooals Van Senden het zoo juist uitdrukt ontstaat. In
een dergelijken toestand van innerlijken strijd wordt het
ons bewust, dat er machten in ons werken, die ons leven
op een bepaalde wijze willen vormen, dat er jets in ons
is, dat als het ware bedoelingen heeft met ons leven.
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Deze tegenstellingen tusschen verschillende wegen,
waarlangs ons leven vorm tracht to vinden, uit zich op
wisselende wijze. Overwegend verstandelijk bij voorbeeld bij het kiezen van een beroep. Verder vooral in
allerlei moreele conflicten. Als wij het verwerken van
dergelijke problemen psychologisch beschouwen, dan
zien wij hierin een neiging om uit de verscheidenheid
van onzen aanleg een eenheid te scheppen en aldus
innerlijke tegenstrijdigheid op te lossen. Een religieuse
ervaring behoeft er niet uit te ontstaan. Maar in het
persoonlijk beleven van dit proces komt hier voor velen
toch dikwijls lets bij. Hoe meer de heftigheid van innerlijken strijd ons doet ervaren, dat wij het strijdperk zijn
van machten, oneindig grooter dan wijzelf, des te meer
kan ook hier ons datzelfde gevoel overweldigen van
ontzag, angst en eerbied voor machten en wetten grooter
dan wij en die ons leven beheerschen. Des te meer
komen wij ertoe, bedoeling en doel van ons leven te
overwegen en hierin iets te zien van een opdracht, die
wij hebben uit te werken en op te lossen, willen wij den
zin van ons wezen begrijpen en het verband met het
grooter leven behouden. Ook ons eigen zieleleven wordt
dan gezien als uitdrukking van een dieper eigen wezen,
dat zich tracht te verwerkelijken. En aldus kunnen wij
dan ook jets van de wetten en den zin van het Leven
in het algemeen benaderen, waarmee dat dieper eigen
wezen samenhangt. Bij deze ontwikkeling heeft het
innerlijk wezen, zooals het zich in het geweten en de
innerlijke richtingszin doet gelden, het hoogste gezag.
Bij het sterkste beleven hiervan kan zich dit gezag als
goddelijke wet of goddelijke stem opdringen. Wanneer
wij dit gezag vergelijken met dat van de diepere organisatie der buitenwereld, dan doet dit ons denken aan de
woorden van Kant, die den sterrenhemel boven ons en
de zedelijke wet in ons als het meest ontzagwekkende
en eerbiedwaardige noemt.
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Ook hier is eenzijdigheid mogelijk, die tot verstarring
en onvruchtbaarheid voert. Het overheerschen van het
binnenleven bij de religieuse ervaring kan ertoe leiden,
dat de godsdienst uitsluitend als een innerlijke zaak
wordt beschouwd. Niet alleen verliest dan de religie haar
algemeenen menschelijken zin, maar ook wordt de uitwerking ervan in het leven dan als iets bijkomstigs of
overbodigs beschouwd. Zoo moeten wij den eerbied verklaren, dien de Hindoe toedraagt aan heiligen, die niet
meer handelen of spreken en in volkomen of geslotenheld van de wereld hun heil zoeken. De godsdienst bemoeit zich dan niet meer met de wereld en vindt het
ten slotte niet meer de moeite waard zich in vormen
uit te drukken. Ook zelfs het moreele gedrag van den
mensch kan dan ten slotte iets geheel bijkomstigs worn
den tegenover het rechte geloof en de juiste innerlijke
houding, zooals dat door sommige Protestantsche secten wordt verkondigd. Innerlijke haarklooverij over het
juiste inzicht en een egoIsme, dat alleen op eigen heil
bedacht is en de wereld rustig aan de verdoemenis overlaat, of dat ervan afziet practisch het eigen leven te
vormen volgens het ideaal, kunnen dan hiervan het gevolg zijn. Los van de bevruchtende wisselwerking met
de wereld en de medemenschen loopt dit soort religie
in ijdele bespiegelingen en onwerkelijken strijd met zichzelve dood en verstart het evenzeer als de conventioneele
heerschappij der uiterlijke vormen.
Voor de ontwikkeling van het religieuse leven zijn
dus beide veranderingen noodig, zoowel het nieuwe inzicht in de wereld, dat een vermeerdering van zin en
samenhang doet voelen, dat het leven in de wereld
heiligt, alsook de innerlijke verandering, die het mogelijk
maakt ons leven als een door een doel geleid geheel
te voelen. Wij staan thans echter voor de vraag wat het
verband is tusschen deze beide veranderingen. Om deze
vraag te kunnen beantwoorden, moet ik thans eerst iets
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meedeelen uit een merkwaardig boekje van Martin
Buber, dat den titel draagt „Ich und Du". Buber gaat
hierin uit van het inzicht, dat er eigenlijk twee geheel
verschillende verhoudingen bestaan tusschen subject en
object, tusschen onszelven en menschen en voorwerpen
om ons. Deze tegenstelling vindt hij duidelijk weergegeven in de Duitsche taal, eenerzijds in de verhouding
„ich und du", andererzijds in de verhouding „ich und
es", of ook wel „ich und er", „ich und sie". Het is moeilijk deze termen te vertalen, omdat wij geen term bezitten, die het vertrouwelijke, lief devolle en eerbiedige
van het Duitsche „Du - samenvat. In deze verhouding
„ich-du- zit iets onmiddellijks, dat van het eene wezen
tot het andere uitgaat, wat een ander mensch als een
gelijkgerechtigd geheel op ons doet werken en dat
maakt, dat wij ook zelf onze geheele persoonlijkheid
geven in deze verhouding. Daartegenover bevat de verhouding „ich-es - een afstand, zij stelt ons tegenover de
menschen en de dingen, bereid ze te aanvaarden en te
benutten, maar zonder onmiddellijkheid of overgave,
ieder oogenblik ook weer klaar ons terug te trekken en
onszelf zeker niet te binden dan binnen zeer beperkte
en omschreven grenzen. Wij kunnen deze beide verhoudingen ook benaderen door het persoonlijke van de
eene tegenover het meer zakelijke van de andere te stellen, maar de tegenstelling wordt aldus toch eigenlijk
niet scherp genoeg. Beter kunnen wij nog in aansluiting
aan de natuurkunde van continue en discontinue verhouding spreken. Wij spraken van de verhouding tusschen subject en object, maar een eigenlijk voorwerp,
waarop men zich richt, bestaat er in de „ich--du"'verhouding niet. Het is meer als een ontmoeting met een
gelijkwaardig wezen, waarbij activiteit en ontvankelijkheid samensmelten, waarbij degene of datgene, wat men
tegenover zich heeft, het geheele gezichtsveld vult en
als het ware op dat oogenblik alle leven vertegenwoor-
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digt, zoodat er voor den duur van deze verhouding nets
anders bestaat dan voor zoover het in deze sfeer mee
is opgenomen. Hieruit volgt reeds, dat deze verhouding
nooit blijvend is, dat het ontmoetingen zijn van intens
beleven, die telkens weer afgewisseld worden door
perioden van afstand, waarbij ook datzelfde wezen, dat
in de onmiddellijke wisselwerking tot ons sprak, op een
afstand wordt ervaren in een veelzijdigheid, die het
mogelijk maakt erover te denken, te spreken en te oorkunnen wij analydeelen. In de of
seeren en synthetiseeren, kunnen wij waarnemen, vergelijken, voorstellen, voelen en ons handelend richten
op een bepaald doel. Wij bezitten een zekere vrijheid,
omdat slechts een deel van ons wezen zich bindt en
daarnaast allerlei andere zijden aanwezig blijven en ook,
omdat tevens steeds het besef blijft, dat naast het object van ons denken, voelen en handelen nog andere
objecten en andere mogelijkheden in de wereld bestaan.
Dat bewustzijn van een veelheid van mogelijkheden, van
een vrijheid van keuze, verdwijnt voor een oogenblik
in de bindende wisselwerking van „ich and du".
Er is over deze verhouding zeer veel te zeggen en
de wijze, waarop Buber zijn inzicht uitwerkt, is voor
vele vraagstukken van bijzonder belang, al is het niet
altijd gemakkelijk den weg te vinden in zijn zeer persoonlijke wijze van uitdrukken. Het is echter onmogelijk
hier uitvoerig daarop in te gaan en ik moet hiervoor
naar Buber zelf verwijzen. Voor het inzicht, dat wij zoeken, is echter deze onderscheiding, door Buber uitgewerkt, van bijzondere beteekenis. Deze tweeerlei verhouding kunnen wij samenvatten als de onmiddellijke
betrekking eenerzijds en de ervaring en werking op afstand anderzijds. De zin van de onmiddellijke betrekking
wordt nog duidelijker, wanneer wij de omstandigheden
waarin deze aanwezig is, nog wat nader beschouwen.
Buber geeft aan, dat er drie gebieden zijn, waar wij
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vooral deze verhouding vinden; in het leven met de
natuur, in het leven met de menschen en in de geestelijke schepping. De ontmoetingen, die wij met het
natuurlijke leven hebben, zijn moeilijk in woorden weer
te geven, maar wij alien hebben ze wel beleefd, vooral
als kind. In de verhouding tot een bepaalde omgeving
of tot een dier kan dan op oogenblikken een innige
vertrouwelijkheid beleefd worden, die ons als het ware
in onmiddellijke betrekking stelt met het geheele wezen
daarvan. Ook kinderen zeif kunnen bij ouderen die
eigenaardige onmiddellijke verhouding sours in sterke
mate wekken. Een indrukwekkende natuur kan ons ook
zoo nog wel eens „pakken - . Gemaklijker weer te geven
wordt deze verhouding in het leven van de menschen
onderling. Wij voelen daar heel goed, of menschen „ons
lets zeggen", dan wel dat zij vreemden voor ons blijven
en het is meestal allerminst zoo, dat die onmiddellijke
betrekking tot iemand de objectieve beschrijving of beoordeeling lichter doet vallen. Wij zullen daar juist eerder ons oordeel opschorten, omdat wij weer met de geheele samengesteldheid van het andere wezen in verbinding staan. Het allerduidelijkste wordt het bijzondere
van deze verhouding in de liefde tusschen twee menschen, maar in alle liefde-verhoudingen in den meest
uitgebreiden zin zijn oogenblikken van onmiddellijk contact aanwezig, die op de verdere verhouding uitstralen.
Hier moet men liefde vooral niet verwarren met sexualitelt, al hangen beiden op velerlei wijzen samen, omdat
de sexueele uiting zeker mogelijk is, zonder dat lets
van deze onmiddellijke ontmoeting tusschen twee
wezens behoeft plaats te hebben.
Zeer duidelijk, maar niet zoo algemeen bekend is het
onmiddellijk contact op het gebied van geestelijk scheppend leven. Het gemaklijkst is dit misschien nog in te
zien voor den kunstenaar, die voor zijn werk de bezieling noodig heeft. En die bezieling wil zeggen, dat in
Zielkunde
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den eenen of anderen vorm iets wezenlijks hem sterk
en onmiddellijk aanraakt, zoodat zijn eigen wezen erdoor gepakt wordt. Het sterkst kan zich die gebondenheid dan als een bezetenheid doen gevoelen. Ook voor
den denker, den uitvinder, den ontdekker geldt deze
eigenaardige verhouding evenzeer. Ook hier treedt een
geheel, als iets wezenlijks, tegenover het eigen wezen
als geheel, iets wat niet meer loslaat en wil worden uitgewerkt. Terloops wil ik er hier nog even op wijzen,
dat dit gebeuren niet eenvoudig als een gevoelsreactie
is te beschrijven, al gaan zeker dikwijls sterke gevoelens
met een dergelijke verhouding gepaard en al beinvloeden
zij de bestendiging en de uitwerking ervan. In de verhouding is echter meer aanwezig dan het gevoel en dit
behoeft er ook zeker niet altijd een voorname rol in te
spelen 1 .
Deze onmiddellijke verhouding van ons geheele eigen
wezen tot iets of iemand tegenover ons, dit ,,du-sagen",
zooals Buber het noemt, is ook voor het religieus beleven van de allergrootste beteekenis. Evenmin als echte
liefde denkbaar is zonder deze onmiddellijke verhouding, zoo kan ook echte religie daar niet zonder worden
gedacht. Evenals bij de lief de worden ook hier alle verdere uitwerkingen in voorstellingen en symbolen bezield
door de oogenblikken van ware ontmoeting met het
andere Wezen. Het is dan ook geen wonder, dat de
liefdesverhouding telkens en telkens weer als vergelijking gebruikt is om het religieus beleven vorm te
geven. Zelfs heeft men in nieuweren tijd de geheele
religie wel willen verklaren als een soort projectie van
menschelijke liefdeverhoudingen in meer abstracte vormen. Vooral Freud en zijn aanhangers zijn hiertoe geneigd. Daarom is het noodig, dat wij even duidelijk inDe moderne psychologie heeft hier de neiging meer haar aandacht te
wijden aan de gevoelsuitwerking en nawerking van de onmiddellijke betrekking dan aan deze betrekking zelf, die dan soms ten onrechte ermee
gelijk wordt gesteld.

1
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zien wat de liefdeverhouding van het religieus beleven
onderscheidt 1 . Wij kunnen hierbij herinneren wat wij
van Hackmann en James hebben geleerd, namelijk dat
de religie den mensch in aanraking brengt met den
achtergrond van het geheel van leven en wereld, zooals
hij die ziet. In de liefdeverhouding vult het andere wezen
bij de ontmoeting weliswaar het geheele gezichtsveld,
maar het heeft toch niet de pretentie de geheele wereld
te vertegenwoordigen, ook al moge dit beeld in oogenblikken van vervoering wel eens worden gebruikt. Het
andere wezen is hier, evenals bij onze ontmoetingen met
het natuurlijke of met de geestelijke schepping, steeds
min of meer omgrensd in een plastischen vorm, die weliswaar oneindige machten en werkingen daarachter vermoeden doer, maar die toch nooit neerslaat met dat gevoel van oneindigheid en onvatbaarheid, dat de ontmoeting met het Goddelijke kenmerkt. Alle andere ontmoetingen, alle andere onmiddellijke aanraking met het
wezenlijke tegenover ons laat ons iets vermoeden van
dien oneindigen Achtergrond; die oogenblikken zijn als
beken, rivieren of meren, die alle hun substantie ontleenen aan de zee en die ze ook weer daarnaar terugvoeren, maar de machtige eindeloosheid van de zee kunnen zij slechts vaag doen vermoeden. Pas wanneer
iemand door al die kleinere ontmoetingen heen doordringt tot het groote geheel, dat hij achter het leven vermoedt, dan pas komt hij tot religieuse ervaring. De weg
daarheen is verschillend. De vroegste menschen hebben
het Goddelijke waarschijnlijk het eerst ontmoet in hun
aanraking met de natuur. Zeelieden en visschers en
landbouwers kennen misschien nog het best dien invloed van het geheel van een natuurgebeuren, dat den
mensch stil en vroom kan waken. Latere tijden deden
Wat niet wegneemt, dat wij daarnaast vol bewondering kunnen aanvaarden wat Freud en zijn aanhangers hebben gedaan om de invloeden van
het liefdeleven op religieuse gevoelens te belichten. Zij vergissen zich echter
als zij meenen, religie zeif aldus te kunnen verklaren.

1

84

ZIELKUNDE EN RELIGIE

in de ontmoeting van mensch tot mensch de oneindigheid van het leven nog duidelijker vermoeden. En in
de vlucht van groote ideeen en de bezieling van kunst
worden weer anderen nader gebracht tot het punt, waar
zich de oneindigheid voor hen opent. Maar hoe ook
verschillend de wegen zijn, het gemeenschappelijke van
het beleven van religie is, dat niet de een of de andere
vorm dien Achtergrond openbaart, maar het feit van
de aanraking met dien Achtergrond zelf. En in die
levende ontmoeting ligt het wezenlijke, niet in dogma's
of verklaringen en instellingen, die eruit worden afgeleid, wanneer het tegenover ons staande Goddelijke
achterna tot „Es - of „Er - is geworden, tot iets, waarover men denken en redeneeren kan. Want ook bier
vinden wij, dat de onmiddellijk beleefde verhouding
niet blijft bestaan, maar telkens weer in of stand en gescheidenheid wordt opgeheven. Het bindende van de
twee zijden der religie, die wij eerst beschouwden, van
een eenheid van wezen achter het leven van de wereld
en van een eenheid van zin in eigen leven, bestaat echter
in het beleven van de „ich-du --verhouding, waarbij
noodzakelijkerwijze het heele eigen wezen deelneemt en
waarbij bier het „du - het geheel is van alle leven.
Het meest oorspronkelijke gebeuren van religie lijkt
mij dus dit, dat de mensch, zijn eigen leven en zijn eigen
wezen tot een eenheid innerlijk samenvattende, zich in
aanraking voelt met het geheele wezen van de levende
wereld tegenover zich en die aanraking is een ontmoeting, een wisseiwerking, waarbij iets van ons uitgaat en
lets tot ons komt, Het groote mysterie van het leven, onze
afzonderlijkheid en onze verbondenheid, onze afhankelijkheid en onze vrijheid, onze nietigheid en onze grootheld, onze menschelijkheid en onze goddelijkheid wordt
ons openbaar in dergelijke oogenblikken. Wij voelen
dan als het waren het wezen der dingen onmiddellijk
aan. Meer dan deze benadering is bier niet to geven.
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Als wij hiermee het wezen van religie wat nader zijn
gekomen, dan kunnen wij de vraag stellen wat dit voor
het zieleleven van den mensch beteekent en of wellicht
religie geleidelijk aan voor de menschheid iets overbodigs zou kunnen worden.
Wat heeft toch de menschheid van alle tijden en alle
werelddeelen ertoe gebracht om telkens weer zich te
stellen tegenover dien Achtergrond van het leven, om
telkens weer aanraking daarmee te zoeken en richting
en zin voor het eigen leven daarin te willen vinden?
Moeten wij hierin een teeken zien van zijn kleinheid en
machteloosheid, die maakten, dat hij in angstige onzekerheid zich vastklemde aan zelfgeschapen hoogere
machten? Velen zien het tegenwoordig zoo, voorgelicht
door de wetenschap onzer dagen en zij beschouwen het
als een overwinning, van die oude begoocheling te zijn
bevrijd. En inderdaad valt het niet moeilijk om aan te
toonen, dat veel kunstmatige zekerheid werd nagestreefd, dat hulp en uitwerking van religieuse hande•
lingen werd verwacht, waar de kritische ervaring leert,
dat deze aldus niet kan worden gevonden. In de wijze,
waarop de godsdiensten de wereld en het leven laten
zien, is verder ook veel wat bij kritisch onderzoek anders
blijkt te zijn of waarvan wij duidelijk erkennen, dat het
buiten ons kenvermogen valt. Moeten wij ons dan niet
door dit inzicht laten leiden en het als een zwakheid
beschouwen om hier aanraking te zoeken met het geheel van dien Achtergrond, dat onkenbaar voor ons is?
Is het niet beter ons te beperken tot de verhouding met
de natuur, met de menschen en met de geestelijke scheppingen, wanneer wij de koude nuchterheid van het gescheiden „ich-es --standpunt, dat op een of stand oordeelt en werkt, willen ontvluchten, omdat het ons
eeuwig eenzaam laat? Voor den primitieven mensch mag
het nog betrekkelijk gemaklijk zijn, verband te beleven
met het geheel van het leven. Zijn wereld is nog klein
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en hij kan zich nog licht verbeelden uit haar werkingen
of te lezen wat hij moet doen om harmonie te behouden
of te herstellen. Maar voor ons is de wereld zoo oneindig groot geworden en samengesteld, vol werkingen
en wetten, die een enkel mensch onmogelijk meer kan
overzien in het ingewikkelde rijk der wetenschap. Het
feit, dat wij zooveel niet weten, ligt ons veel nader, is
veel tastbaarder voor ons dan voor het voorgeslacht,
zoodat wij onze begrenzing scherper ervaren.
Bij nadere beschouwing kunnen wij toch vragen of
onze verhouding tot de wereld. in wezen wel zoo verschillend is van die van den oorspronkelijken mensch.
In ieder geval lijkt mij het verschil tusschen dezen en
het dier veel grooter. Wanneer wij ons een oogenblik
indenken in den toestand van plant of dier, dan vinden
wij, dat zij veel meer dan wij in het geheel van het
natuurleven zijn opgenomen. Hun geheele bestaan,
het zoeken van voedsel, de verdediging, de voortplanting, het wordt alles door den instinctieven aanleg geleid
in overeenstemming met de omgeving. In de verhouding
tot den eigen aanleg, zooveel als tot de buitenwereld,
ontstaat een min of meer automatisch evenwicht. Wordt
dit verbroken, dan blijkt het aanpassingsvermogen vrij
gering en volgt dikwijls de dood. Maar overigens
heerscht een natuurlijke harmonie. Ook voor den natuurmensch bestond nog een dergelijk instinctief in
elkaar sluiten van innerlijken aanleg en buitenwereld.
Het groeiend bewustzijn van het eigen wezen verstoort
echter meer en meer dit evenwicht. De natuur doet bier
als het ware den grooten sprong van het dier naar den
mensch. Door het bewiistzijn van het eigen ik wordt het
menschelijk wezen zelfstandiger en sterker, maar er gaat
ook iets verloren aan eenheid en levensblijheid. De herinnering aan dezen overgang wordt waarschijnlijk weergegeven in de paradijsmythe. De mensch heeft leeren
onderscheiden wat tevoren ongescheiden was. In plaats
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van onbewuste aandrift regelt meer en meer bewuste
keuze zijn handelen. Hij heeft gegeten van den boom
der kennis van goed en kwaad. Hij staat minder onder
den instinctieven dwang om te ervaren en te reageeren
op een bepaalde wijze. Maar tegelijk met de vrijheid
van keuze ontstaat ook een mogelijkheid tot bandeloosheld, die de natuurmensch zoo niet kent. En naast den
trots van het zelfbewustzijn wordt de smart geboren
om de gescheidenheid van het grooter geheel. De dingen
gaan niet meer vanzelf. Het streven en zwoegen is begonnen: in het tweet uws aanschijns zult ge uw brood
eten. Bewuste inspanning neemt de plaats in van instinctieve aandrift. En niettegenstaande de mensch zichzelf meer bezit, zijn eigen leven vrijer vormen kan dan
tevoren, verlangt hij soms terug opgenomen te zijn in
het groote natuurleven, dat hem ruimte en blijheid gaf
en dat alle verantwoordelijkheid van hem overnam. En
sinds dien heeft immer een streven bestaan in de menschen om dien band weer te herstellen, om die eenheid
weer te beleven en daarin op te gaan. Als wij ons den
primitieven mensch voorstellen met zijn vaag, nauwelijks ontwaakt bewustzijn, dan kunnen wij aanvoelen
hoe de wereld om hem vol chaos en mysterie moet zijn
geweest en hoe het een levensbehoefte voor hem was
de vastheid van een contact te vinden, naarmate de instinctieve zekerheid verflauwde bij het licht van het
bewustzijn.
Hoe ook gevat in verscheidenheid van vormen, ingewikkeld en verduisterd in dogma's en ritualen, toch
heeft ditzelfde vraagstuk vanaf die eerste menschen
steeds in de menschheid voortbestaan. De vraag, hoe wij
bewust de juiste harmonie tusschen ons leven en het Al
moeten vormen en behouden, nu wij het instinctieve
onbewuste contact met de natuur niet meer bezitten.
de vraag is heden ten dage nog even actueel als in den
oertijd. Wanneer wij ons maar eerlijk durven bezinnen,
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dan weten wij, dat wij net zoo goed tegenover een chaos
staan als de primitieve mensch. Wel heeft de wetenschap allerlei inzicht en orde geschapen in de wereld
om ons heen, maar een eenheid of samenhang is daar
allerminst mee bereikt. Integendeel de wereld van het
oneindig groote en van het oneindig kleine breidt zich
steeds uit, nieuwe bijzonderheden, nieuw verband in zijn
onderdeelen wordt gevonden, maar als de verbijsterende
chaos van -een wereldstad, waarin geen plattegrond
wezenlijke eenheid schept, is dat samenstel van wetenschappen voor den zoekenden mensch. En toch staan
wij daar tegenover, of wij het willen of niet en wij
hebben het aan te durven ons leven vorm te geven te
midden van die eindelooze ordelijke verwarring, net zoo
goed als de oermensch tegenover de daemonische betoovering van zijn wildernissen. En hoe kunnen wij het
geheel van onzen levensvorm scheppen, hoe kunnen wij
daaraan bewuste leiding geven, anders dan door ons
als geheel, met de samenvatting van ons wezen en ons
leven in onmiddellijke betrekking te stellen tot dat geheel daar tegenover ons? Als alle onmiddellijke ontmoetingen is dit iets wat buiten de redeneering, buiten de
beoordeeling valt. Men kan het beleven, men kan trachten er over te spreken, maar eigenlijk weergeven kan
men het niet. Het blijft het „mysterium tremendum".
Maar zooals men den boom kent aan zijn vruchten.
zoo kan men dit beleven van religie kennen aan de gevolgen, die het heeft in het leven van den mensch. Het
zwaartepunt daarvan ligt hierin, dat het leven er wezenlijker door wordt. In deze ontmoeting wordt ons eigen
zelf, meer nog dan door de ontmoeting der lief de, meer
dan door de bezieling der kunst of de bevleugelende
aanraking met groote ideeen tot de innerlijke samenvatting van een eigen wezen gebracht. En dat verbijsterende, ons neerslaande oneindige en chaotische daar
voor ons, 0, het blijft onvatbaar en oneindig en eeuwig
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onoverzichtelijk, maar het is of het ons iets te zeggen
heeft, of het een wezenlijken Achtergrond heeft, waarmee wij verbinding hebben, met hetwelks wezen wij in
betrekking staan, En als wij dit ervaren, dan wordt,
zooals Buber het uitdrukt, de angst voor den eeuwigen
chaos veranderd in „de vreeze Gods". Het leven wordt
wezenlijker voor ons, menschen en dingen, die ons
vroeger niet aangingen, gaan ons jets zeggen, spreken
jets uit van dien wezenlijken Achtergrond, waarop wij
ons leeren richten. Wij worden niet anders en de wereld
wordt niet anders. Onze moeilijkheden naar binnen en
naar buiten zijn niet opgeheven, wij zijn ook niet met
een slag tot eenheid verheven en wij hebben te strijden
en te worstelen om eenheid en harmonie met onszelf en
met de wereld, net zoo goed als tevoren. Maar in een
opzicht is die strijd, lichter geworden. Wij vragen ons
thans niet meer, of het wet de moeite waard is en waartoe het dient al die inspanning te doen en of onze krachten niet ontoereikend zijn. Want wij staan thans in een
innerlijke betrekking, die en ons eigen leven en het leven
van de wereld doet beseffen als iets wat zin en bedoeling
heeft; de onzekerheid van onwezenlijkheid is van ons
afgevallen en ook wat wij in het kleine verwerkelijken
heeft verband met en beteekenis voor het geheel. Het
leert ons samenhangen te zien, samenhang in onszelf
en met andere menschen en met de natuur en de geestelijke dingen. Want het meest wezenlijke is, dat het ons
religeert, dat het ons verbindt, waar een te ver gedreven
zelfbewustzijn en kortzichtige zelfzucht ons hadden gescheiden. De samenvatting van ons eigen leven, zoo,
dat het een plan en een richting openbaart, is alleen
mogelijk, wanneer het zich in deze verbinding stelt met
het Al,
Daarom zijn wij verloren zwervers, zoolang wij dit
verband niet hebben gevonden. Geen wetenschap kan
ons dit vergoeden, want die regelt en overziet steeds

90

ZIELKUNDE EN RELIGIE

deelen, nooit het geheel. De liefde kan verband geven,
maar zij verbreekt licht of de zin kan verloren gaan in
misverstand. Kunst en wijsbegeerte binden onmiddellijk,
maar zij sterven spoedig af tot starre vormen, als het
religieus beleven hen niet draagt. Zoo is het geen wonder, dat de menschheid steeds weer vormen en organen
heeft gezocht om religie levend te houden en ook al zijn
deze vormen telkens weer ontoereikend gebleven, verstard en vergaan, toch wordt telkens weer de mensch
ertoe gedreven dit onmiddellijk verband in zijn oervorm
te beleven en uit te werken tot een gemeenschappelijk
bezit. Want die harmonie tusschen het eigen leven en
het grootere Leven is meer dan een levensvraag, meer
dan theorie en meer dan enkel gevoelsbevrediging, zij
wil in het leven verwerkelijkt worden en zij stelt zich
als een levensbehoefte. Daarom zal religie, hoe ook de
vormen verschillen mogen, steeds weer nieuw gezocht
worden en gevonden en zij zal steeds de bron zijn, waaruit schoonheid en kracht en wijsheid tot de menschheid
komt, tot de menschheid, die zich in tijden van verwarring van haar af zal wenden in miskenning van haar
doel, maar die toch telkens weer tot haar terug zal
keeren als tot haar hoogste goed.

Zielkunde en Geestelijke Symboliek
DE BETEEKENIS VAN „DEN GOLEM"

Hier is een boek, dat opgang maakt. In Duitschland
is het door honderdduizenden menschen gelezen en ook
in ons land wekt het de aandacht van zeer velen. En
toch spreekt dit boek een duistere, onverstaanbare taal.
Men weer niet wat de schrijver bedoelt en telkens dringt
zich de vraag op of dit een product is van teugellooze
fantasie, die met den lezer speelt, dan wel of het boek
een verborgen zin bevat. Toch voelen vele lezers, dat
het over belangrijke dingen moet gaan.
Tot nu toe waren het steeds uitsluitend de literatoren,
die in zoo'n geval het licht moesten brengen. De symboliek is onderwerp van studie voor de beoefenaars van
letteren en godsdienst. Vreemd genoeg, hielden zij, die
zich zielkundigen noemen, zich er steeds verre van.
En toch, wanneer men nagaat hoe groot de rol is, die
de beeldspraak door alle tijden been heeft gespeeld,
moet men vermoeden, dat een belangrijk deel der ziel
zich slechts in symbolen kan uitdrukken. In haar streven
naar wetenschappelijke nauwkeurigheid vermeden psychologie en psychiatrie tot nu toe echter gaarne elk gebied, waar de scherpe begrenzing vervaagt en men geen
duidelijke definitie kan geven. Een symbool kan verschillende dingen tegelijk uitdrukken, reden genoeg om
er huiverig voor to zijn. Eerst in den laatsten tijd zijn
1

Dit artikel is in 1918 in de Nieuwe Gids gepubliceerd.
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enkele groepen psychiaters onder leiding van een paar
baanbrekende mannen zich meer gaan bezig houden
met de symbolische uitingen van den menschelijken
geest en zij hebben hier merkwaardige inzichten gebracht.
Geleid door deze inzichten en door een bijzondere
methode van onderzoek, is het mogelijk iemand, bijvoor
beeld een zenuwpatient, klaarheid te geven over de
symbolieke beteekenis van zijn verschijnselen, zijn droomen, enz. En ook algemeene zinnebeelden kunnen door
vergelijking met deze meer individueel gevonden beteekenissen soms nader tot ons begrip worden gebracht.
Deze methode van onderzoek is door professor Sigmund Freud uit Weenen bedacht en ontwikkeld om
onbegrijpelijke psychische producten nader te onderzoeken. Zij wordt onder den naam Psycho-analyse
steeds meer bekend. Het wezenlijke van de Psychoanalytische methode is, dat zij de waarde en de beteekenis van een onbegrijpelijke gedachte of een onbegrijpelijk gevoel tracht te benaderen, door zooveel mogelijk
gedachten te vinden, die zich in den geest, waarin die
gedachte of dat gevoel is ontstaan, aan dat onbegrijpelijke product vastknoopen. Daarbij gaat men uit van
de veronderstelling, dat in onzen geest, evenmin als in
de buitenwereld, iets toevalligs is, dat alles volgens
strenge wetten van oorzaak en gevolg samenhangt, wetten, die wij alleen niet duidelijk kunnen inzien, omdat
zulk een groot deel van ons psychisch leven onbewust
verloopt. Door dit onbewuste zooveel mogelijk bewust
te maken en daardoor tot onze kennis te brengen, kan
men dikwijls de ontbrekende schakels aanvullen. Wanneer onbegrijpelijke geestes-producten voorkwamen bij
de patienten, die Freud behandelde, vroeg hij hun om
alles mee te deelen, wat hun in verband daarmee inviel.
Aldus kreeg Freud een indruk van dezen samenhang
en door steeds met groote volharding en eindeloos ge-
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duld de gedachten van zijn patienten na te sporen, verkreeg hij een dieper inzicht in hun zieleleven.
Ik wil mij hier niet bezig houden met deze inzichten,
maar alleen de methode toepassen op een enkel bijzonder geval, den roman van Meyrink. Wij hebben in den
Golem ook een onbegrijpelijk product. Het wordt gegeven in den vorm van een droom. En juist op droomen
heeft Freud zijn onderzoekingsmethode toegepast en
juist daar heeft zij vooral zulke merkwaardige uitkomsten gegeven. Freud liet zijn patienten vrij invallende
gedachten zeggen bij de verschillende onderwerpen, die
in hun droom voorkwamen, om te zien hoe deze in hun
geest met andere dingen samenhingen. Wij kunnen dit
hier moeilijk doen. Wij kunnen Meyrink niet om invallen, associaties, gaan vragen bij een droom, dien hij
geschapen heeft. Maar dat behoeft ook niet. Hij geeft
zelf een massa inlichtingen, overal in zijn boek verspreid,
en wanneer wij deze nauwgezet verzamelen, zal de
beeldspraak heel wat duidelijker worden. Nog op andere
wijze zal de Psycho-analyse ons kunnen helpen. Zij
heeft namelijk de vergelijkende studie der symboliek, die
voor dien vooral door taalkundigen, theologen en ethnologen werd beoefend, op een merkwaardige wijze in belangrijkheid doen toenemen. Want het zijn nu niet de
symbolen van oude uitgestorven volkeren of van veraf
wonende primitieve menschenrassen, die het onderwerp
van studie uitmaken, maar de beeldspraak van onzen
eigen tijd, die ook in ons zelf tot uiting komt. Bovendien hebben deze onderzoekingen aangetoond, dat er
symbolieke uitdrukkingen in ons zijn, die ook voor
anderen zonder voorafgaande afspraak hetzelfde beteekenen, dat er onbewust in het menschdom een beeldspraak leeft, die door het gevoel begrepen wordt, ook
als het verstand niet duidelijk ziet. Dit feit maakt het
begrijpelijk, dat dichters, die in beelden spreken, Loch
een groot gehoor vinden en de Golem is hiervan een
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voorbeeld 1 . Wij moeten dus aannemen, dat een algemeene kennis der symboliek hier dienstig zal zijn voor
een verklaring en ofschoon ik zooveel mogelijk Meyrinks eigen aanwijzingen zal volgen, zal ik op die algemeene kennis wel eens een enkele maal een beroep
moeten doen. Het zou zeer goed mogelijk zijn uitvoerige
parallellen bij de verschillende symbolen te geven. Daar
een dergelijke studie, hoe belangrijk ook, ons te ver zou
wegvoeren van ons doel, zal ik mij in dit opzicht liever
beperken.
Ten slotte kan een algemeene beschouwing van de
beteekenis, die onze eigen, schijnbaar doellooze, toevallige geestesproducten, — onze droomen of fantasieen
b.v., — kunnen hebben, ons op weg helpers. De meest
algemeene opvatting, die hierover mogelijk is, stelt deze
uitingen van het onbewuste naast de bewuste en neemt
dus aan, dat ze, hoewel in een andere taal, ook zeggen
wat er in de ziel van een mensch omgaat 2 Dit beeld
kan nu zoowel de uitdrukking zijn van een deel van
dat psychisch gebeuren, als ook het min of meer samenvatten. Bij een verhaal, dat een schrijver ons voorlegt,
zou het natuurlijk ook mogelijk kunnen zijn, dat het gegeven geheel aan de buitenwereld was ontleend, ofschoon hierbij de eigen geestelijke toestand zijn keus
ook wel beinvloed zou hebben. Maar hoe meer hij zijn
fantasie vrij spel laat, des te meer van zijn eigen ziel zal
zich in zijn schepping uitbeelden. Nog in sterkere mate
geldt dit voor den droom, waarbij de schepper het verband met de buitenwereld geheel verbroken heeft.
Nu zijn er twee zijden aan den psychischen toestand
van een mensch, onverschillig of deze bewust of on.

Bij Meyrink is het onwillekeurige gebruik van symbolen vermengd met
welbewuste toepassing, daar hij zeer thuis is in de studie der symboliek. Dit
eerste grootere werk heeft echter een grootere spontaneiteit dan zijn latere
werken.
2 Ik volg in deze de opvatting van de psycho-analytici uit Zurich, vooral
van Jung, die in sommige inzichten eenigszins van Freud afwijkt.
1
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bewust zij, die beide uitgedrukt kunnen worden in beelden. Ten eerste kan de verhouding van iemand tot zijn
omgeving erin worden geteekend. Wanneer een schrijver een tooneelstuk schrijft, zullen zijn vrienden in de
verschillende rollen soms zichzelven en anderen herkennen onder allerlei vermommingen en het stuk drukt
dan indirect zijn gedachten en gevoelens over hen uit.
Dit kan ook bij een droom zoo zijn, alleen zijn er daar
verschillende omstandigheden, die de plastiek onduidelijk maken en de vermommingen zijn dikwijls veel
sterker. Maar ten tweede kan ook de innerlijke toestand
van een enkel mensch in beelden gegeven zijn. Zoo
kan een schrijver zelf in zijn stuk optreden, ook naast
zijn vrienden en kennissen, maar het kan ook verder
gaan en de verschillende personen kunnen stukken van
hem zelf, personificaties dus van zijn eigenschappen,
voorstellen. Aldus wordt het mogelijk een strijd tusschen
verschillende neigingen in den schrijver uit te beelden.
Het is dan niet „zwei Seelen in einer Brust", maar„mehrere Seelen in einer Brust". Ook deze uitbeelding kan
in een droom plaats hebben en een uitlegging in dezen
zin noemen wij een intra-psychische uitlegging. Wat de
verklaring van een symbolieke voorstelling vaak moeilijk maakt, is de dooreenmenging van deze twee beteekenissen. Bij de studie van den Golem hebben wij met
deze moeilijkheid minder rekening te houden door den
aard van het boek. En verder weten wij van de verhouding van Meyrink tot zijn omgeving niets of en
kunnen in dit opzicht dus ook een vermoedelijke uitlegging niet bevestigen. Bovendien zal in de verhoudingen van iemand tot de buitenwereld ook al is daarbij
in het algemeen veel meer onderlinge overeenkomst dan
men denkt toch minder algemeen menschelijks zijn
dan in zijn geestelijke hoedanigheden. Om deze redenen
zal ik dus van de beteekenis, die het boek als uitbeelding
van Meyrinks verhoudingen tot zijn omgeving kan
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hebben, afzien, en mij uitsluitend bezighouden met zijn
beteekenis als symboliek beeld van het psychisch leven
in een mensch. Wellicht vinden wij dan tevens een verklaring, waarom het boek zulk een grooten indruk op de
menschen uit onzen tijd heeft gemaakt.
Wanneer ik de opvattingen, waarvan ik uitga, nog
eens samenvat, zal ik dus: ten eerste de symboliek zooveel mogelijk trachten te verduidelijken door inlichtingen uit het boek zelf, ten tweede ter vergelijking
gebruik maken van de algemeene kennis van de symboliek en ten derde alle gebeurtenissen, ook de concreet
materieele, zooveel mogelijk opvatten als beelden van
psychische gebeurtenissen, die zich in de ziel van een
persoon afspelen.
Ten slotte wil ik er op wijzen, dat er verschillende
mogelijkheden zijn, waardoor dit onderzoek bemoeilijkt
kan worden. Allereerst zou het kunnen, dat een deel
der gebeurtenissen uit het boek samenhing met persoonlijke verhoudingen van den schrijver tot andere menschen. Verder zal de literaire vorm noodzakelijk hier en
daar bepaalde af- en uitwerkingen noodig maken, die
niet onmiddellijk samenhangen met de diepere beteekenis. Ook is het mogelijk, dat ons een deel dier diepere
beteekenis moeilijk of niet toegankelijk is. Immers het
is onmogelijk psychische toestanden duidelijk te herkennen in de symbolen, waarin zij zijn uitgedrukt, als
men die toestanden niet op de een of andere wijze in
zich zelf heeft ervaren. Dit maakt, dat symboliek, die
voor den een glashelder is, den ander geheel onbegrijpelijk schijnt. Ook is de beeldspraak een wel is waar
dubbelzinniger, maar tevens rijker taal dan onze gewone
spreektaal. Het is moeilijk de geheele breedte en diepte
van een symbolieke voorstelling te overzien. Wanneer
ik dus de beelden uit dit boek door voorstellingen veryang, die den lezer nader liggen, zal ik den inhoud
zonder twijfel armer maken en ik moet erop wijzen, dat
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pas wanneer men met de verkregen inzichten tot
Meyrinks werk terugkeert, de waarde van de uitlegging
te beoordeelen is. Wellicht zullen velen dan nog nieuwe
gezichtspunten ontdekken, die bier niet ter sprake
kwamen. Intusschen hoop ik te kunnen aantoonen, dat
veel in het boek zelf een uitleg op de bovengenoemde
grondslagen wettigt.
In het centrum van onze belangstelling staat allereerst
de Golem zelf. Dit is een mystieke figuur, wiens geschiedenis in den volksmond leeft en waarover het volgende wordt verteld: In de zeventiende eeuw zou een
rabbijn in Praag een kunstmatigen mensch hebben ger
maakt, een pop, die door een op een papiertje geschreyen spreuk, dien de rabbijn in den mond ervan legde,
levend werd en dan allerlei werk voor hem verrichtte.
Toen hij 's avonds eens vergeten had de spreuk uit den
mond van den Golem te nemen, rende deze razend
door de stad, alles vernielend wat in zijn weg trad, totdat de rabbijn zich op hem wierp en de spreuk uit zijn
mond nam, waarna hij levenloos ineen viel. Sindsdien
komt iedere drie en dertig jaar het verhaal van den
Golem weer boven in Praag. Eerst vertoonen zich allerlei voorteekenen en ten slotte wordt de Golem zelf door
verschillende menschen gezien als een kort gedrongen
gestalte met een mongoolsch gelaat, gele kleur en
scheeve oogen, die in ouderwetsche kleeding met stijven
gang door de Jodenbuurt van Praag loopt. Allen, die
hem zien, voelen een grooten angst en geraken in een
krampachtige verstijving. Het verhaal vertelt, dat hij in
een oud huis verdwijnt, waarin een kamer is, waartoe
geen toegang voert en dat bij een onderzoek naar het
bestaan van deze kamer iemand, die door het raam naar
binnen wilde zien en zich aan een touw van het dak liet
zakken, zijn nek brak door het breken van het touw.
Daarna zag men van het onderzoek verder af.
Zielkunde
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Dit verhaal wordt gedaan op een verjaarfeestje van
Pernath, den held van het boek, door Zwakh, den
marionettenspeler. Hij voegt er ook zijn verklaring bij:
„Eens in den tijd van een menschenleeftijd vaart
„bliksemsnel een geestelijke epidemie door de Joden„wijk, de zielen van alle levenden overvallend met een
„doel, dat voor ons verborgen blijft, en doet als een
,luchtspiegeling de omtrekken van een karakteristiek
„schepsel ontstaan, dat mischien eeuwen geleden hier
„geleefd heeft en naar vorm en gedaante snakt.
„Misschien is het midden onder ons, elk uur, en wij
„nemen het niet waar. Wij hooren immers ook den toon
„van een trillende stemvork niet, voor zij hout raakt en
„het mee doet trillen.
„Misschien is het alleen zooiets als een psychisch
„kunstwerk zonder bewustzijn, een kunstwerk, dat ont„staat zooals een kristal uit het vormelooze groeit
„volgens een wet, die steeds zichzelve gelijk blijft.
„Wie weet dat?
„Zooals op zwoele dagen de electrische spanning tot
„ondragelijk wordens toe toeneemt en eindelijk den
„bliksem doet ontstaan, zou het ook wel kunnen zijn,
„dat op de voortdurende ophooping van de nooit ver„anderde gedachten, die hier in het Ghetto de lucht
„vergiftigen, een plotselinge ontlading met een schok
„moet volgen een ontploffing van de ziel, die ons
„droombewustzijn naar het daglicht toezweept om —
„gelijk hier den bliksem van de natuur daar een
„spookgestalte te scheppen, die in gezicht, gang en
„gebaren, in alles het symbool van de ziel der menigte
„onfeilbaar moet openbaren aan wie de geheime taal
„van de vormen juist weten uit te leggen.”
En verder vertelt Zwakh van een vrouw, die den
Golem had gezien, „dat zij rotsvast overtuigd geweest
„was, dat het toen niet anders dan Naar eigen ziel had
„kunnen zijn, die — uit het lichaam getreden een
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„oogenblik tegenover haar had gestaan en met de trek„ken van een vreemd wezen in haar gezicht had ge„staard.
„Ondanks een vreeselijken schrik, die haar toen be„vangen had, had toch geen seconde de zekerheid haar
,,verlaten. dat die ander alleen een deel van haar bin„nenste kon zijn.”
Hier hebben wij dus aanwijzingen, die ons ertoe
brengen den Golem op te vatten als een beeld van iets,
wat onbewust in den geest van de menschen in deze
Jodenstad leeft, iets angstwekkends, dat een enkele
maal in een menschengeslacht een vorm aanneemt.
Het gesprek over den Golem vindt plaats naar aanleiding van een onbekende, die Pernath een geheim
zinnig oud boek, Ibbur genaamd, heeft gebracht om
daarin een letter, die beschadigd is, te herstellen. Pernath toch leeft van het bewerken van edelsteenen en
cameeen en van het repareeren van oude kostbaarheden.
Terwijl Pernath het boek bekeek en door de mystieke
teekens aan het droomen was geraakt, bleek de onbekende plotseling verdwenen te zijn en Pernath kon zich
alleen iets van hem herinneren door zich in te voelen
in zijn lichaam en zijn bewegingen, door zich dus met
hem te vereenzelvigen en daardoor kwam hij tot de slotsom, dat die onbekende eruit moest hebben gezien zooals Zwakh den Golem beschrijft.
Op het feestje geraakt Pernath, kort na het gesprek
over den Golem, in een soort trance-toestand. De anderen vermoeden, dat hij is ingeslapen en spreken over
hem. Hij hoort alles en verneemt zoo, dat hij vroeger
krankzinnig is geweest en dat de doktoren hem hebben
genezen door hem te hypnotiseeren en hem de herinnering aan zijn verleden, dat tot die krankzinnigheid had
geleid, te ontnemen. Daarna heeft hij steeds dit simpele
leven geleid in de oude stad.
Pernath zelf wordt smartelijk aangedaan door dit
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verhaal. Hij voelt nu een verband tusschen zijn lot en
het verhaal van den Golem:
„Ik was krankzinnig geweest en men had hynose
„toegepast, had de „Lamer - of gesloten, die de verbin„ding tot die vertrekken van mijn hersenen vormde en
„had mij gemaakt tot een man zonder tehuis in het leven,
„dat mij omgaf.
„Er zou geen kans zijn om de verloren herinnering
„terug te krijgen. De drijfveeren van mijn denken en.
„handelen liggen in een ander, vergeten .bestaan ver„borgen, begreep ik nooit zou ik ze kunnen onder„scheiden: Een plant, die door het snoeien verminkt is,
„ben ik, een tak, die uit een vreemden wortel opschiet.
„Als het mij al gelukte in die gesloten kamer met geweld
„binnen te dringen, zou ik dan niet weer in handen
„vallen van de spoken, die men daarin opgesloten had?!
„De geschiedenis van den Golem, die Zwakh een
„uur geleden verteld had, ging mij door het hoofd, en
„plotseling zag ik een reusachtig groot, geheimzinnig
„verband tusschen het legendarische vertrek zonder toe„gang, waarin de onbekende moest wonen, en mijn
„veelbeteekenenden droom.
„Ja! Ook in mijn geval zou „het touw breken", als ik
„wilde beproeven om in het getraliede venster van mijn
„binnenste een blik te slaan. Het eigenaardige verband
„werd steeds duidelijker en nam lets onbeschrijfelijk
„schrikwekkends voor mij aan.
ontastbare dingen —
„Ik voelde: daar zijn dingen
„tezamen gesmeed en zij loopen als blinde paarden, die
„niet weten waar de weg heen voert naast elkander.
„Ook in het Ghetto is een kamer, een vertrek, waar„van niemand den ingang kan vinden een spook„achtig wezen, dat daar woont en slechts of en toe door
„de straten strompelt om afgrijzen en ontzetting onder
„de menschen te verspreiden!”
Bij deze gedachten aan de gesloten kamer in hemzelf
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grijpt een merkwaardige verandering plaats. De schilder
Vrieslander zit tijdens het gesprek een pop te snijden
voor het marionettentheater van Zwakh en geeft aan
deze pop de trekken van den Golem. Dan ineens voelt
Pernath, alsof hij zelf die pop is. Hij vereenzelvigt zich
dus weer met den Golem. Eerst als de pop het raam
wordt uitgegooid, omdat de anderen tegen deze lugubere grap protesteeren, keert Pernath tot zichzelf terug,
Wij weten nu iets meer van het nauwe verband
tusschen Pernath en den Golem. Voor Pernath's eigen
introspectie hangt de Golem samen met zijn krankzinnigheld. De Golem toch huist in die kamer van zijn geest,
waartoe hij Been toegang heeft en als hij daarin tracht
door te dringen, vereenzelvigt hij zich met den Golem.
Wij willen trachten nog iets meer over dit verband te
ervaren en zullen nagaan, waarom juist in dit tijdperk
van zijn leven de Golem weer verschijnt. Wat gaat
hieraan vooraf?
Het geheele verhaal van den Golem is beschreven als
een droom. War de Golem het eerst hierin optreedt
als brenger van het boek is er nog een korte, min of
meer zelfstandige droom, waarna de droomer even
wakker wordt. Wellicht kan dit ons iets zeggen. Bij de
droom-analyse geven dergelijke voorafgaande stukken
soms een symbolieke uiteenzetting van den toestand in
de ziel van den droomer. Hier is de droomer in een oud,
vervallen huis met allerlei ongunstige bewoners. Enkele
worden ons nader geschilderd: het zinnelijke jodenmeisje Rosina met haar armoedige belagers Jaromir en
Loisa, voor wie de geslachtsdrift het eenige levensdoel
is, dan Wassertrum, de oude, vrekkige uitdrager van
de overzij met zijn weerzinwekkend uiterlijk. Plotseling
stort uit een atelier, dat naast Pernath's kamer ligt, een
schoone vrouw, enkel in een tapijt gehuld, bij hem
binnen om zich te verstoppen voor Wassertrum, wiens
leelijke tronie achter haar naar binnen grijnst.
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Llit het latere boek lezen wij, dat die schoone vrouw
de liefde uit zijn jeugd. vertegenwoordigt. Deze heele
korte droom geeft een indruk van zinnelijke begeerten.
Dan treedt in het volgende droomgezicht de Golem op
en wij vragen ons of of hiertusschen een samenhang is.
Bij den punchavond is eveneens sprake van de zinnelijkheid van Rosina, vlak voordat Pernath zich een voelt
met den Golem, hier in den vorm van de houten pop.
In het derde optreden van den Golem is het verband
duidelijker. Na de punch op Pernath's kamer gaat hij
met zijn drie vrienden naar het nachtcafe van Loisitschek, waar een wild feest heerscht. Hier is hij getuige
van allerlei uitspattingen op sexueel gebied. Weer is het
de roodharige Rosina, die als beeld der grove zinnelijkheid optreedt. Hij ziet ook, dat Loisa, de jodenjongen,
wordt gevangen genomen, verdacht van misdaad. Dan
voelt hij de vingers van het spook, die zich in zijn mond
klemmen en geraakt hij in een krampachtige verstijving.
Wij moeten dus wel aannemen, dat de Golem iets te
maken heeft met de lagere hartstochten, vooral van
sexueelen aard en ook de krankzinnigheid van Pernath
schijnt hiermede samen te hangen.
Er is nog een aanwijzing in deze richting. In een
visioen, dat hij later heeft, ziet Pernath een lange rij
menschelijke gezichten langs zich trekken, zijn eigen
voorouders. Ten slotte krijgen deze gezichten, hoe meer
zij uit het verleden komen, steeds meer eenzelfde uitdrukking, die van den Golem. De Golem is dus dat
gedeelte in den mensch, dat hij van zijn meest primitieve voorouders heeft geerfd., wat dus ook wel overeenkomt met wilde, zinnelijke en misdadige hartstochten.
Wij keeren naar ons verhaal terug. Pernath, die in
het nachtcafe door het spook is overvallen, wordt in
een krampachtige verstijving binnengedragen bij den
joodschen archivarus Hillel. Deze is een wijze, die over
allerlei mystieke krachten beschikt. Hij schijnt Pernath
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verwacht te hebben, blijkt alles van hem of te weten en
verlost hem door het uitspreken van een enkele spreuk
van de vingers van den Golem. Hillel beschouwt de
ervaringen van Pernath met den Golem als een weg tot
hooger leven, als een opwekking uit de dooden, als een
verandering die pijnlijk is, maar hem tot hooger ontwikkeling moet voeren. Hij zegt tot Pernath:
„Neem aan, dat de man, die tot je gekomen is en dien
„je den Golem noemt, de opwekking van de dooden
„door het innerlijkste geestelijke leven beteekent. Elk
„ding op aarde is niets dan een eeuwig symbool, in stof
„gekleecr
Er zijn verschillende aanwijzingen, die, wanneer wij
erop letten, stof geven voor ons vermoeden, dat ook
Hillel jets in Pernath zelf beteekent. Allereerst het feit,
dat Hillel al zijn gedachten kent en van zijn komst heeft
afgeweten. Verder een kleine opmerking, namelijk dat
Hillel even oud is als hijzelf. En ten slotte de verandering, die Hillel's woorden in hem teweeg brengen. Als
tendens van Pernath opgevat, zou Hillel een hoogere,
geestelijke strooming in hem moeten voorstellen, een neiging om de dingen van hun hoogsten, eeuwigen kant te
bekijken en er de diepste beteekenis in te vinden. Deze
neiging vertroost hem, zoodra zij macht over hem krijgt.
En als hij weer thuis is, na die bevrijding door Hillel, ziet
hij alles wonderlijk licht en duidelijk, begrijpt hij de moeilijkste dingen en overziet alles met zeldzaam gemak. Hij
is dus een geworden met deze door Hillel verpersoonlijkte tendens. En nu hij zich verlost voelt van de macht
der lagere begeerten, die op hem aanstormden, komt ook
de drang in hem op zijn vergeten verleden te doorvorschen. Hij wil nu toegang hebben tot zijn vroeger ik.
Maar de hoogere inzichten in ons hebben ook de macht
ons te doen vergeten, onaangename dingen weg te
tooveren. Hillel verschijnt als droombeeld en strijkt met
de hand langs zijn oogen en hij vergeet. Slechts vaag
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ziet hij in een beeld dingen uit het verleden en mogelijkheden voor een toekomst.
Nadat hij echter meer moed en zelfvertrouwen heeft
gekregen door Hillel, is het verklaarbaar, dat de onderdrukte en weggestopte dingen uit zijn verleden zich
met meer macht doen gelden.
Angelina, de ongelukkige liefde uit zijn jeugd, komt
weer te voorschijn. In het verhaal uit zich dit aldus, dat
zij hem een brief om hulp schrijft. Intrapsychisch beschouwd, beteekent dit: de drang naar liefde in hem
verwacht steun van zijn bewuste streven. De oorzaak
van dit verzoek is, dat Angelina, die de vrouw is van
een hooggeplaatst persoon, en haar minnaar, Dr
Savioli, worden bedreigd door den uitdrager Wassertrum, die hun verhouding aan de kaak wil stellen. Dr
Savioli is er ziek van geworden. Angelina kan zich niet
aan de bedreiging onttrekken door van haar man te
scheiden, omdat zij haar dochtertje niet in den steek
wil laten. Zij herinnert Pernath eraan, dat hij vroeger,
bij hun afscheid, lang geleden, gevraagd heeft haar te
mogen helpen en dat zij hem een koralen hart had willen geven, maar niet durfde.
Pernath belooft hulp. De herinnering aan zijn leed
is nu weer bovengekomen. Hij loopt als levenloos door
de stad en een liedje treft hem:
„Wo ist das Herz aus rotem Stein?"
Hij heeft de herinnering in zich teruggevonden, maar
hij bezit de gevoelens, de liefde, die ermee samenhangt,
nog niet en het gemis maakt, dat hij zich als een levend
lijk gevoelt.
Wij moeten nu wat verder ingaan op het conflict,
waarin hij partij heeft gekozen, namelijk dat tusschen
Angelina en Wassertrum. Wassertrum, de leelijke, oude
uitdrager met zijn hazenlip, de vrekkige millionnair, die
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in armoe leeft en zelfs nog geen of stand kan doen van
den ouden rommel uit zijn winkeltje, Wassertrum, die
op allerlei gemeene wijzen de vrouwen er toe brengt
hem ter wille te zijn, om ze daarna te verstooten,
Wassertum is wel het duidelijke symbool van de ergste
begeerlijkheid en hebzucht. Een botsing tusschen deze
zelfzucht en de zinnelijke liefde is begrijpelijk. Later
wordt de motiveering van dezen strijd nog eens verduidelijkt door het verhaal van Charousek, den armen
student. Hij zegt van Wassertrum:
„het hamsterachtige in zijn karakter komt in ver„zet, zoodra iemand hem iets uit zijn uitdragerswinkel
„voor nog zooveel geld komt afkoopen: hij voelt alleen
„den dwang van te moeten afstaan. Hij zou in het begrip
„ „hebben- heist heelemaal opgaan, en als hij in staat
„zou zijn, een ideaal te bedenken, dan zou het dit zijn,
„om zich in het abstracte begrip „bezit - op te lossen.”
Charousek vertelt dan hoe zijn moeder door Wasser
trum is verleid en hoe deze angstig werd, toen hij bemerkte, dat hij verliefd, op haar was:
„En zoo is het indertijd, reusachtig groot in hem ge„groeid tot een berg van angst, dat hij niet meer zeker
„van zichzelf zou zijn, dat hij niet iets uit liefde zou
„willen, maar zou moeten geven — de tegenwoordig„heid van iets onzichtbaars in zich te vermoeden, dat
„zijn wil of datgene, waarvan hij wilde dat het zijn wil
„zou zijn, heimelijk in boeien sloeg.”
De uiterste zelfzucht, de angst om zichzelf te geven
en te binden is wel de grootste vijand der liefde.
Maar in het bock wordt deze vijandschap nog anders
gemotiveerd. Wassertrum wijdt aan Savioli, den minnaar van Angelina, den dood. van zijn zoon, Dr Wassory. Deze was zijn oogappel, het eenige wat hij
op de wereld lief had. In het diepst van zichzelf voelt
Wassertrum zich overal veracht en vervloekt, is het
hem een wellustige kwelling geworden, zich te ver-

106

ZIELKUNDE EN GEESTELIJKE SYMBOLIEK

achten en zoo slecht mogelijk te zijn. Maar uit zichzelf
heeft hij een wezen weten te scheppen, dat aan diem
vloek ontkomen scheen, dat toegang had in de maatschappij en het er zelfs tot roem en eer bracht. Zijn
zoon werd in verfijning opgevoed, de intellectueele kant
en de artistieke zijde van zijn wezen ontwikkelden zich,
terwijl de moreele zijde even arm bleef als bij zijn vader
en ook bij hem uiterste zelfzucht de grondslag van zijn
leven was.
Hij scheen echter ontkomen aan de minachting van
de wereld en aan het zelfverwijt. Integendeel had hij
een menschlievende taak op zich genomen en stored hij
als een kundig oogarts bekend. Inderdaad echter maakte
hij op schandelijke wijze van de positie misbruik door
patienten met onbeduidende ziekten door angstaanjaging tot kostbare, hun oog verminkende, operaties te
brengen. Dit werd door den student Charousek ontdekt
en samen met Dr Savioli bracht hij het uit, waarbij Charousek het zoover wist te drijven, dat Dr Wassory een
eind aan zijn leven maakte. Sindsdien vervolgt Wassertrum Dr Savioli met geweldigen haat. Van de rol van
Charousek weet hij niets. Deze schijnt hem onbeduidend. Charousek is bovendien ook een zoon van Wassertrum en deze weet niet, dat bij Charousek al zijn
voelen en streven zich samengevat heeft in een haat
tegen zijn vader. Weer vragen wij ons af, wat deze
verhouding als intrapsychisch beeld beteekent. Llit de
uiterste zelfzucht, die onmaatschappelijk is, groeide een
sociaal-gangbare vorm, die zelfs den schijn wist te wekken van het tegendeel van haar wezen. Deze vorm werd
ontmaskerd, schijnbaar door Dr Savioli, die ook oogarts is, evenals Dr Wassory, maar die een tegenovergestelden kant van het leven vertegenwoordigt, de
luchtige, zinnelijke, openhartige zijde, tegenover het
niets ontziende streven naar macht van Wassory. In
werkelijkheid was Charousek de dader, dit is de haat,
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die zich tegen zichzelven keert, de consequence ontwikkeling van die zijde van Wassertrums karakter, die
op zelfpijniging en zelfverachting uit is. Charousek is
immers ook een zoon van Wassertrum. De zelfzucht
echter ziet alleen de spontane liefdesuiting als tegenstander en wil deze dwingen haar bestaan op te
geven.
Aldus is de strijd in de duistere diepten van de ziel
heviger geworden. De spanning wordt bijna ondragelijk.
Wij keeren tot het verhaal terug. Zoekend naar een
uitweg loopt Pernath 's nachts op zijn kamer ronct. Hi;
durft Hillel niet om raad vragen. Deze schijnt hem toe
ver boven deze dingen te staan. Dan hoort hij plotseling,
dat in het atelier naast hem zich iemand beweegt en
vermoedt dat Wassertrum daar spioneert. Als hij
zich toegang weet te verschaf fen, blijkt het Charousek
te zijn, die de bewijsstukken van de verhouding tusschen
Dr Savioli en Angelina weg komt halen voor Wassertrum ze in handen zou kunnen krijgen. De brieven, die
hij gevonden heeft, worden dan in Pernath's kamer
verborgen. Als Pernath daarna weer alleen is, kan hij
geen rust vinden en gaat, door een duistere macht gedreven, terug in het atelier, waar hij een luik in den
grond heeft gezien. Hier daalt hij of langs een steilen
trap en komt in een labyrinth van onderaardsche gangen,
dat overal onder de Jodenbuurt zich uitstrekt. Hier zoekt
hij zijn weg in volkomen duister. Terwijl hij met zijn arm
langs den zolder tast, merkt hij plotseling, dat er een
groote ruimte boven hem is en dat er vaag Licht uit de
verte komt. Langs de overblijfselen van een trap klimt
hij naar boven en komt door een luik in een klein maanverlicht vertrek. Er is geen andere toegang dan het luik.
Het blijkt dat hij ergens hoog in een huffs is: de straat is
ver beneden hem. Er ligt een voet hoog stof in de kamer.
In den hoek, op een hoop, vindt hij eenige lompen. Ook
een oud kaartspel ziet hij. Dan merkt hij plotseling hoe
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ijskoud hij geworden is. Het vriest hard en zijn kleeren
zijn maar dun. In zijn angst om dood te vriezen denkt
hij aan de brieven van Angelina op zijn kamer, die dan
gevonden zouden worden. Hij haalt de lompen uit den
hoek, vindt een ouderwetsch pak en trekt dit aan, terwijl hij zoo dicht mogelijk in elkaar hurkt. War hem
ligt een kaart van een Tarokspel, de Hebreeuwsche
letter Aleph voorstellend, een ouderwetsch gekleeden
man, den linkerarm omhoog, den rechter naar beneden.
Terwij1 hij over de mogelijkheid van een terugtocht nadenkt en hulp van buiten overweegt een man zou zich
van het dak tot voor zijn tralievenster kunnen laten
zakken weet hij ineens waar hij is: in het kamertje
van den Golem. Geweldige angst overmant hem. De
kaart, die in het donker tegenover hem ligt, vergroot
zich tot zijn eigen gelaat, dat hem aanstaart. Urenlang
staart hij dit visioen in het aangezicht. Dan komt de
morgenschemering, het gelaat wordt weer een kaart, den
Pagad, die hij in zijn zak steekt. In het morgenlicht komt
alles in de kamer hem bekend voor, alsof hij er tevoren
is geweest. Dan roept hij om hulp voor het raam, maar
wie hem ziet vlucht voor hem. En ten einde raad daalt
hij weer in de gang af, vindt een trap omhoog en staat
plotseling in een oude school, die hij zich uit zijn kindertijd. nu weer herinnert. Als hij de straat oploopt, komt
een verschrikte menigte achter hem aan. Hij bemerkt,
dat hij de kleeren van den Golem aanheeft, vlucht achter
een deur en trekt ze daar uit.
Weer staan wij voor de vraag, wat deze episode beteekent. Maar we willen eerst nog even verder lezen.
Want Pernath wendt zich nu tot Hillel om te weten,
wat dit alles wil zeggen. Laten wij dus eerst hooren, hoe
deze het verklaart.
Hillel en Zwakh komen hem bezoeken. De laatste ver•
telt, dat de Golem weer rondspookt en bovendien dat er
een moord is gepleegd op een zekeren mijnheer Zott
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mann. Hillel geeft door zijn toespelingen blijk alles van
Pernath's ervaringen te weten en geeft zijn eigen verklaring. Als Zwakh spreekt over moorden, die het gevolg zijn van den Golem, zegt hij: „Wenn der Tauwind
„weht, riihrt sich's in den Wurzeln. In den siiszen, wie
„in den giftigen - .
Ook bier weer vinden wij, dat Hillel het optreden
van angstwekkende dingen uit de diepten van het
onbewuste in verbinding brengt met lente en ontkieming.
En als Zwakh zich erover beklaagt, dat niet alle geheimen van het leven duidelijker uit de geheime boeken
der Kabbala zijn te leven, antwoordt Hillel, dat ieder
ze kan vinden, als hij maar genoeg ernaar verlangt en
den weg van zijn verlangen gaat. En hij zinspeelt erop,
dat in het Tarok-spel alle vragen en antwoorden des
levens zijn vervat. Daarbij verklaart hij, wat de Pagad is:
„Zooals de Pagad de eerste kaart in het spel is, zoo
„is de mensch de eerste figuur in zijn eigen prentenboek.
„zijn eigen dubbelganger: — de Hebreeuwsche letter
„Aleph, die, naar den vorm van den mensch gebouwd,
„met de eene hand ten hemel wijst en met de andere
„naar beneden, wat dus beteekent: Zooals het boven is,
„is het bened.en ook; zooals het beneden is, is het ook
„boven."
En ook over den tocht in de duistere diepten spreekt
Hillel:
„Men kan dan in duistere gangen geraken, waaruit
„nog niemand den uitweg heeft gevonden, die niet een
„talisman bij zich droeg. De overlevering verhaalt, dat
„eens drie mannen afgedaald zijn in het rijk der duis„ternis — de een werd krankzinnig, de tweede blind,
„alleen de derde, Rabbi ben Akiba, kwam weer heel„huids thuis en zeide, dat hij zichzelf was tegengekomen.
„Reeds zoo menigeen, zul je zeggen, is zichzelf tegen-
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„gekomen, Goethe bij voorbeeld, gewoonlijk op een brug,
„of anders op een plank, die van den eenen oever van een
„rivier naar den anderen voerde heeft zichzelf in het
„oog gezien en is niet krankzinnig geworden. Maar dan
„was het maar een spiegeling van het eigen bewustzijn
„en niet de ware dubbelganger, niet dat, wat men „den
„adem der beenderen", den „habal garmin" noemt,
„waarvan gezegd wordt: Zooals hij in het graf ging,
„onbederfelijk, in het gebeente, zoo zal hij opstaan op
„den dag van het jongste gericht. Hillel's blik boorde
„zich steeds dieper in mijn oogen: onze grootmoeders
„zeggen van hem: hij woont hier boven de aarde in een
„Lamer zonder deur, alleen met een venster, van waar„uit het onmogelijk is zich met de menschen te ver„staan. Die hem weet te bezweren en — te verfijnen,
„die wordt goede vrienden met zichzelf.”
Het is hieruit duidelijker hoe de strijd in Pernath zich
ontwikkelt en waar de oplossing wordt gezocht. Herinneren wij ons maar, wat de Golem beteekent: primitieve, wilde, zinnelijke en moorddadige instincten in den
mensch, die ons als waanzin aandoen en die ergens
opgesloten zitten buiten bereik. Als zij Pernath overvielen, pakte de angst hem. Maar nu zien wij hoe hij
vrijwillig afdaalt en zich met den Golem vereenzelvigt.
Dit is een stap vooruit om het doel te bereiken, dat Hillel
aangeeft. Immers, om deze driften te beheerschen en te
verfijnen moet men ze eerst in zich erkennen. Ook het
andere beeld, hoe hij zijn eerste zelf in het aangezicht
staart, dekt zich hiermee. De Pagad, de eerste letter,
is ook die primitieve mensch en het is duidelijk waarom
een hand naar boven, een naar beneden wijst: Dit zijn
de mogelijkheden van ontwikkeling, die hier nog vereenigd zijn. Wie die primitieve natuur in zich weet te
onderwerpen en te ontwikkelen „der wird gut Freund
mit sick selbst". De koude en de angst toonen, dat dit
geen gemakkelijke taak is. Wie zich vereenzelvigt met
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den Golem moet in de uiterste kou met zichzelf alleen
zijn en de wereld daarbuiten is hem vijandig gezind en
vervolgt hem.
Na dezen tocht door de duistere diepte begint in het
boek een nieuwe figuur op den voorgrond te treden tot
zij tenslotte de hoofdpersoon wordt: Mirjam. Naast
haar verbleekt Angelina meer en meer. Ook dit kan geen
toeval zijn, maar moet met de innerlijke ontwikkeling
van den droomer dus ook van den schrijver samenhangen.
Mirjam is de dochter van Hillel, een Joodsch meisje
van een zeldzame schoonheid, die aan de oude Egyptische beelden herinnert, zoodat Pernath, als hij den God
Osiris of het visioen van den Hermaphrodiet uit het
geheimzinnige boek Ibbur wil of beelden, ertoe komt
liever haar gelaat als model te nemen om in den steen
te snijden. Mirjam weet de oude Hebreeuwsche verhalen en bezit kennis uit het ver verleden. Zij leeft in
een armoedig huis in uitersten eenvoud, ver van de
natuur, die zij niet kent. Nu voor het eerst komt Parnath
tot haar. Hij wil haar gelaat in was modelleeren als een
voorstudie voor de camee. En terwijl hij bij haar zit,
komt hij er plotseling toe haar zijn geheelen toestand
te vertellen. Alleen de geheimzinnige gebeurtenissen,
die hij alleen met Hillel samen weet, verzwijgt hij. Hij
heeft met haar een andere gemeenzaamheid dan met
haar vader:
„Zeker, Hillel was er nog wel, maar voor mij slechts
„als een wezen aan gene zijde van de wolken, dat kwam
„en verdween als een licht, waar ik niet toe kon naderen
„als het verlangen mij dreef. Ik zeide het haar en zij
„begreep mij. Ook zij zag hem zoo, hoewel hij haar
„vader was. Ook voor haar is haar vader de geweldig machtige
geest, die ook haar kan doen vergeten als de smart te
groot is.
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Het leven van Mirjam is door een grooten inhoud
gevuld: Het wachten op het wonder. „Ich fiihle zuweilen, dasz ich eines Tages so wie „erwachen" „werde", zegt zij. Zij heeft ook kleine wonderen beleefd.:
Als zij niets meer te eten hadden, liep zij de stad in en
vond altijd hier of daar geld. Dat houdt haar geloof
wakker.
Evenals bij den Golem, Hillel, Wassertrum, vinden
wij bier weer een figuur, die een symbolieke sfeer om
zich heeft. Weer vragen wij: Wat vertegenwoordigt
Mirjam? Zij is iets, dat in den schrijver leefde, tot nu
toe veronachtzaamd, iets dat verband houdt met diepe,
geheimzinnige krachten, een dochter van Hillel, de
hoogere geestelijke macht, maar menschelijker en ons
meer nabij dan deze. En haar wezen schijnt het wonder
te zijn, dat wat onze rationalistische opvattingen doorbreekt, het nieuwe en onverwachte, waarnaar zij uitziet
als naar het ontwaken tot nieuw leven. Zij is de hoogere
en diepere zieleliefde, het mystieke verlangen, tegenover
de zinnelijke, verlokkende lief de, het hevig begeeren, dat
door Angelina wordt voorgesteld.
Intusschen is de strijd in Pernath niet opgelost, maar
worden de tegenstellingen steeds scherper toegespitst.
In het verhaal wordt dit uitgedrukt, doordat Angelina
weer bij Pernath komt om hulp. Wassertrum wit
Savioli er toe brengen zelfmoord te plegen, door hem
voortdurend te bedreigen met de verwoesting van zijn
geluk. Pernath stelt haar gerust door haar te vertellen,
dat Wassertrum de brieven niet bezit, met welker publicatie hij voortdurend dreigt.
En Charousek komt bij Pernath en uit zijn haat tegen
Wassertrum, die steeds grooter wordt. Hij vertelt, hoe
zijn geheele leven van dien haat vervuld is geweest, den
haat tegen zijn eigen bloed. Want hij weet, dat Wassertrum zijn vader is en hoe hij zijn moeder heeft behandeld.
In Wassertrum haat hij ook zichzelf: „Wir konnen nur
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„etwas so tief hassen, wie ich es tue, was ein Teil von
uns selbst ist."
Pernath vraagt ook aan Hillel om raad. Deze zegt:
„lassen Sie die Dinge an sich herantreten". Misschien
kan hij Wassertrum beinvloeden, maar hij voegt erbij:
„Ik wasch mijn handen in onschuld". En weer voelt
Pernath duidelijk dien of stand tot hem, alsof er een
glazen wand zich tusschen hen bevindt.
Pernath lam de dingen nu op zich toekomen. De beslissing nadert. De spanning is op het hoogtepunt gekomen.
En wij staan voor het meest duistere en geheimzinnige
hoofdstuk van het boek, dat den titel „Angst" draagt.
Op meesterlijke wijze beschrijft Meyrink hoe jets
vaags en onbepaalds Pernath bedreigt, hoe hij rondzoekt in zijn kamer of zich daar iets verstopt beef t,
zoozeer voelt hij de aanwezigheid van een vreemd, beangstigend wezen. Hij vindt niets en zijn angst wordt
heviger. De dingen om hem been schijnen door dezelfde
verstarrende vrees bevangen als hijzelf. Hij kan niet
uitgaan. „Het", het vage „het", zou meegaan. Hij maakt
licht en blaast het weer uit. Het donker is nog beter.
Hij spelt voor zich heen als een klein kind. Niets helpt.
Ten slotte zit hij star en verwezen in een stoel.
Geleidelijk merkt hij, dat er iemand voor hem staat.
„Waarom reikt hij mij de korrels toch zoo hardnekkig
„aan? Zoo kwam een gedachte op mij af, trok zich terug
„en keerde weer. Trok zich terug. Keerde weer.
„Langzaam werd mij eindelijk duidelijk, dat een
„vreemd wezen voor mij stond, misschien al sedert ik
„hier zat, daar gestaan had en mij de uitgestrekte hand
„voorhield.
„Een grijs, breedgeschouderd schepsel, zoo groot als
„een man van gedrongen lichaamsbouw, die op een
„spiraalvormig gedraaiden knoestigen stok van wit bout
„steunde. Waar het hoofd had moeten zitten, kon ik
Zielkunde
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„slechts een nevelkluwen van valen wasem onderschei„den. Een vage geur van sandelhout en natten leisteen
„ging van de verschijning uit.
„Een gevoel van volkomen weerloosheid benam mij
„bijna de bezinning. Wat ik heel den langen tijd aan
„zenuwverzwakkende kwellingen had beleefd, drong
„nu tot een doodsschrik samen en had in dit wezen vorm
,aangenomen.
„Mijn drang tot zelfbehoud zeide mij, dat ik van ont„zetting en vrees waanzinnig zou worden, als ik het
„gezicht van het spook zou kunnen zien waarschuw„de mij ervoor, schreeuwde het mij in de ooren — en
„toch trok het mij als een magneet aan, zoodat ik mijn
„oog van het vale nevelkluwen niet of kon wenden en
„daarin speurde naar oogen, neus en mond. Maar hoe„zeer ik mijzelf ook aftobde: de wasem bleef onbewege„lijk. Wel gelukte het mij, hoof den van allerlei aard op
„den romp to zetten, maar telkens wist ik, dat zij alleen
„uit mijn verbeeldingskracht voortkwamen. Zij ver„vloeiden ook telkens bijna in dezelfde seconde,
„waarin ik ze geschapen had. Alleen de vorm van een
„Egyptischen ibis-kop bleef nog het langste bestaan.
„De omtrekken van het spook, in de duisternis wazig
„als een schim, trokken zich nauwelijks merkbaar samen
„en breidden zich weer uit, als onder langzame adem„tochten, die door de geheele gestalte voeren, de eenige
„beweging, die merkbaar was. In plaats van voeten,
„raakten beenderstompen den grond, waarvan het
„vleesch grijs en bloedeloos — ter breedte van een
„span, tot opgezwollen randen opgetrokken was.
„Roerloos hield het schepsel mij zijn hand voor. Er
„lagen kleine korrels in. Zoo groot als boonen, rood van
„kleur en met zwarte stippels aan den rand.
„Wat moest ik daarmee?!
„Ik voelde dof: Een ontzaglijke verantwoordelijkheid
„rust op mij: een verantwoordelijkheid, die al het

ZIELKUNDE EN GEESTELIJKE SYMBOLIEK

115

„aardsche ver te boven ging — als ik nu niet juist
„handelde.
„Twee weegschalen, elk belast met het gewicht van
„het halve wereldgebouw, hangen ergens in het rijk der
„oorzaken, vermoedde ik degene, waarop ik een
„stofje wierp, zou naar de aarde dalen.
„Dat was het vreeselijke loeren rondom, begreep ik.
„Geen vinger verroeren! ried mij mijn verstand, al zou
„de dood in alle eeuwigheid niet komen en mij uit de
„kwelling verlossen.
„ „Ook dan zou je je keus gedaan hebben, dan zou
„ „je de korrels afgewezen hebben", fluisterde een stem
„ „in mij. „Hier is geen terug mogelijk".
„Hulpzoekend keek ik om mij heen, of ik dan geen
„teeken zou krijgen wat ik moest doen.
Niets. —
„Ook in mijzelf geen raad, geen inval,
alles dood,
„gestorven.
„Het leven van myriaden menschen weegt licht als
„een veer in dit vreeselijke oogenblik, zag ik in."
Dan sluit hij de oogen:
,,Menschelijke gezichten trokken in lange reeksen
„langs mij heen. De oogleden toegedrukt
strakke
„doodsmaskers
mijn eigen geslacht, mijn eigen voor„vaderen. Steeds dezelfde schedelvorm, hoe ook het
„type scheen te wisselen, zoo stond het op uit zijn gra„ven — met glad gescheiden haar, gekruld of kort„geknipt, met allongepruiken of kurketrekkers — van
„eeuwen her, — tot de trekken al bekender werden en
„in een laatste gezicht samenvloeiden, het gezicht van
„den Golem, waarmee de keten van mijn voorvaderen
„afgebroken werd.”
Als hij de oogen weer opslaat, staan in een wijde
ruimte twee cirkels vol gestalten om hem heen:
„Die van den eenen kring gehuld in gewaden met
„een violetten, die van den anderen met een roodachtig
„zwarten glans. Menschen van een vreemd ras, met een
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„hooge, onnatuurlijk magere gestalte, het gezicht achter
„schitterende doeken verborgen.
„Het beven van mijn hart in mijn borst zeide mij, dat
„het tijdstip van de beslissing gekomen was. Mijn
„vingers trilden in de richting van de korrels — en toen
„zag ik, dat er iets als een siddering door de gestalten
„van den roodachtigen kring voer.
„Moest ik de korrels afwijzen? Het sidderen sloeg
„op den blauwachtigen kring over — ik zag den man
„zonder hoofd scherp aan; hij stond daar in dezelfde
„houding, roerloos als voorheen. Zelfs zijn adem had
„opgehouden.
„Ik hief den arm op, wist nog altijd niet wat ik doen
„moest, en . . . . sloeg op de uitgestrekte hand van het
„spook, zoodat de korrels over den grond rolden.
„Een oogenblik, zoo plotseling als een electrische
schok, ontzonk mij het bewustzijn en ik meende in einde„looze diepten to vallen daarna stond ik vast op mijn
„voeten. Het grijze schepsel was verdwenen. Eveneens
„de wezens van den roodachtigen kring. De blauw„achtige gestalten daarentegen hadden een kring om mij
„gevormd, zij droegen een opschrift van gouden hiero„glyphen op de borst en hielden zwijgend — het zag
„eruit als een eed tusschen wijsvinger en duim, de
„roode korrels omhoog, die ik het spook zonder hoofd
„uit de hand had geslagen.”
Buiten woedt een hevig onweder in den winter en
kanonschoten verkondigen het breken van het ijs in den
Moldau. — Dan keeren zijn gedachten weer terug tot
het visioen:
„Daarna trad er een uit den kring, ging voor mij
„staan, wees op de hieroglyphen op zijn borst — het
„waren dezelfde letters als die van de overigen — en
„vroeg mij, of ik ze kon lezen. En toen ik lallend van
„vermoeidheid ontkennend antwoordde, strekte hij de
„handpalm tegen mij uit en het schrift verscheen schit-
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„terend op mijn Borst in letters, die eerst Latijnsche
„letters waren:
„Chabrat Zereh Aur Bocher „en zich langzaam in de mij onbekende veranderden.
„En ik viel in diepen, droomloozen slaap, zooals ik
„sedert den nacht, waarin Hillel mijn tong had los„gemaakt, niet weder gekend had.”
De beslissing is gevallen voor zijn verder leven, voor
zijn verdere ontwikkeling. Maar ofschoon wij voelen,
dat er iets gewichtigs is gebeurd, moeten wij nog nader
inzien, wat deze beslissing beteekent. Allereerst zullen
wij weer verder in het boek naar aanwijzingen zoeken,
die ons op weg kunnen helpen.
Later, wanneer Pernath in de gevangenis zit, ontmoet
hij een man, die hetzelfde visioen heeft gehad, den
sexueelen moordenaar Laponder. Van dezen hoort hij
de verklaring:
„ „Dus u hebt ze hem uit de hand geslagen,” mompel„de hij peinzend. „Ik had nooit gedacht, dat er een
„ „derde weg kon zijn. „ „Dat was geen derde weg,” zeide ik, „het was het„ „zelfde, als wanneer ik de korrels afgewezen had.”
„Hij glimlachte.
„ „Gelooft u van niet, mijnheer Laponder?"
„ „Als u ze geweigerd had zoudt u vermoedelijk ook
„ „den „weg des levens" gegaan zijn, maar de korrels,
„ „die magische krachten beteekenen, zouden niet
„ „achtergebleven zijn. — Nu zijn ze op den grond ge„ „rold, zooals u zegt. Dat wil zeggen: Ze zijn hier
„ „gebleven en zullen door uw voorvaderen zoolang
„ „bewaakt worden, tot de tijd tot het ontkiemen ge„ „komen is. Dan zullen de krachten, die nu nog in u
„ „sluimeren, levend worden".
„Ik begreep hem niet: „Bewaken mijn voorvaderen
„de korrels?"
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moet het ten deele symbolisch opvatten, wat u
„ „beleefd hebt," verklaarde Laponder. „De kring van
„ „de blauwachtig stralende menschen, die om u heen
„ „stond, was de keten van de overgeerfde ikheden, die
„ „ieder, die uit een moeder geboren is, met zich rondzij
„ „sleept. De ziel is niet iets op zichzelfstaands
„ „moet het pas worden, en dat noemt men dan „on„ „sterfelijkheid”; Uw ziel is nog samengesteld uit vele
„ „ikheden
gelijk een mierenstaat uit vele mieren; u
„ „draagt de zieleoverblijfselen van vele duizenden
„ „voorvaderen in u — van de hoof den van uw ge„ „slacht. Bij alle schepselen is dat zoo. Hoe zou een
„ „kuiken, dat uit een ei kunstmatig uitgebroed is, dade„ „lijk het juiste voedsel zoeken, als het niet de ervaring
„ „van millioenen jaren in zich had? — De aanwezig„ „heid van het „instinct” verraadt de tegenwoordig„ „heid van de voorvaderen in lichaam en ziel” ”.
Hieruit wordt het duidelijk, wat de korrels beteekenen. Wij vinden hier de stelling terug, waarvan wij
zijn uitgegaan bij de inleiding, toen wij spraken van
„mehrere Seelen in einer Brust": dat een mensch een
complex is van verschillende eigenschappen, erfstukken
van zijn voorgeslacht, die onder elkaar allerlei conflicten
kunnen hebben. En bier wordt erbij gevoegd, dat de
ontwikkeling de synthese brengt van deze samenstellende deelen der ziel. De korrels zijn die overgeerfde eigenschappen, de instincten van ons voorgeslacht, die wij ook
reeds met den Golem in verband brachten. En met den
Golem hangt ook het wezen samen, dat Pernath de
korrels voorhoudt. Alleen is het nog vager geworden.
Het heeft stompen inplaats van voeten, waarschijnlijk
een aanwijzing van zijn dierlijke natuur, en geen hoofd
maar een nevelbol, waarin Pernath vaag allerlei dierenkoppen ziet. Ook dit schijnt terug to wijzen naar een
tijd, toen het menschelijk hoofd, symbool van het menschelijk denken, nog niet ontwikkeld was.
„
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Maar wat is nu de beteekenis van het aannemen of
verwerpen dezer primitieve instincten? Dit wordt door
Laponder verklaard. Wie deze diepste instincten terugwijst, ziet daarmee of van een deel van zijn persoonlijkheld, dat diepe, of zooals Laponder zegt „magische krachten bezit. Zijn leven is daarna in zichzelf gedeeld,
is slechts de uitdrukking van een deel van zijn wezen.
Wie de instincten echter zonder meer aanvaardt, neemt
daarmee alle gevaren op zich, die eraan verbonden zijn.
Dit heeft Laponder ervaren. Hij zegt het:
„Wat u mij daar straks verteld hebt van het spook
„zonder hoof d. een symbool natuurlijk, dat spook;
„u kunt den sleutel gemakkelijk vinden, als u erover
„nadenkt is mij eens precies zoo overkomen. Alleen
„heb ik de korrels aangenomen. Ik ga dus den „Weg
„des Doods". Voor mij is het heiligste wat ik mij
„voor kan stellen, mijn stappen to laten bestieren door
„het geestelijke in mij. Blind, vol vertrouwen, waarheen
„de weg ook leiden mope: naar de galg of naar den
„troop, naar armoede of naar rijkdom. Nooit heb ik ge•
„aarzeld, als de keus in mijn handen gelegd was."
Laponder wordt geschilderd als iemand, die niet
slecht is, maar die alles, goed en slecht, zonder meer
aanvaardt. Pernath heeft echter een derden weg gevonden. Hij heeft de korrels op den grond geslagen,
dat wil zeggen: Hij laat ze verder ontwikkelen uit zichzelf tot er iets uit is gegroeid, wat hij wel aanvaarden
kan, wat een synthese van zijn wezen mogelijk maakt.
Wat nu volgt in het boek is hiervan het logische gevolg, is eigenlijk direct de uiterlijke afspiegeling van zijn
innerlijke beslissing. Al zijn neigingen krijgen vrijer
baan, ontwikkelen zich in hun eigen richting. Het
geheimzinnige is uit de dingen verdwenen. De brug
over den Moldau is in dien nacht ingestort. Dit is duidelijk een symbool van wat er in hemzelf heeft plaats
gevonden. De brug tusschen de onbewuste krachten in
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hemzelf en zijn bewuste leven is verbroken. Hij heeft
de korrels uit de hand geslapen, de verantwoordelijkheid
voor zijn verdere ontwikkeling aan zijn onbewuste streven zelf overgelaten. De magische dingen van vroeger
lijken daarna gewoon: het boek Ibbur is een gewoon
boek, dat hij repareert, de kleeren van den Golem zijn
gewone oude kleeren, die door een bedelaar worden
gevonden. En de Golem zelf verschijnt verder niet meer.
Maar alle neigingen in hemzelf zetten zich om in
daden. Hij maakt zijn werk af, ziet een nieuwe toekomst
met Angelina, toovert wonderen voor Mirjam. Om haar
behoefte aan wonderen te bevredigen stopt hij goudstukken in haar brood. Wassertrum treedt ook meer
actief op en tracht hem door bedreiging ertoe te brengen
tegen Angelina op te treden en haar echtbreuk te bewijzen. En als dit niet lukt, zet hij zijn duivelsche list
door om Pernath het horloge van den vermoorden Zottmann in handen te spelen, dat iemand aan hem verkocht
heeft, ten einde aldus Pernath van den moord te kunnen
beschuldigen. Weliswaar komt eerst Hillel tusschenbeide
en dwingt Wassertrum het horloge terug te vragen,
maar later zet Wassertrum het toch weer door. Dit is
het laatste ingrijpen van Hillel. Deze heeft, als vertegenwoordiger van hoogere psychische leiding, met het
gebeuren, dat zich nu verder instinctmatig uit zichzelf
ontwikkelt, niets meer te maken.
Alle gevoelens komen tot uiting. Het is lente. De
drang naar liefde is heftig in hem ontwaakt. Angelina
komt hem halen voor een rit buiten in de ontwakende
natuur en voor haar laat hij Mirjam in den steek. Alle
hevige begeeren, dat Lang in hem had geslapen, ontwaakt weer en met zijn zinnelijke liefde voor Angelina
komt de oude pijn terug. Maar ook zijn diepere, mystieke
liefde voor Mirjam ontwikkelt zich. Hij ziet in, dat hij
haar te licht heeft geteld en betreurt het, dat hij wonderen bewerkt heeft. Want zijzelve is erdoor in twee-
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strijd gekomen. Zij voelt zich voor het wonder nog niet
rijp. Zij spreekt over haar opvatting van liefde, een
geheel andere liefde dan die van Pernath voor Angelina:
„ „Het behoort ook tot mijn droomen", vervolgde zij
„zacht, „om mij voor to stellen, dat het een einddoel is,
„ „als twee wezens tot een samensmelten, tot datgene
„ „— hebt u nooit van den ouden Egyptischen Osiris„ „dienst gehoord? — tot datgene samensmelten, wat
„ „de Hermaphrodiet als zinnebeeld vermoedelijk be„ „teekent. „Ik luisterde gespannen: „de Hermaphrodiet?”
„ „Ik bedoel: de magische vereeniging van mannelijk
„ „en vrouwelijk in het menschelijk geslacht tot een
„ „halfgod.
„ „Als einddoel!
Neen, niet als einddoel, als begin
„ „van een nieuwen weg, die eeuwig is — geen einde
„ „heeft. Ook deze gedachten ontwikkelen zich in Pernath.
Als hij doelloos ronddwaalt in den avondnevel, na den
rit met Angelina, komt hij langs een steilopstijgende
straat in een oude steep, de „Goldmachergasse - . Daar
staat een oud huis, dat hij vroeger nooit heeft bemerkt.
En door de ruiten ziet hij binnen een stokouden man,
die tusschen allerlei chemische retorten rondloopt.
Als hij dan weer in zijn oude wereld bij zijn vrienden
is aangeland, verklaren deze wat hij gezien heeft:
„Er loopt een oude sage, dat daarginds in de Alchi
„mistensteeg een huis staat, dat alleen bij mist zichtbaar
„wordt, en ook dan nog alleen voor Zondagskinderen.
„Men noemt het „den Muur bij de laatste Lantaarn".
„Wie overdag erheen gaat, ziet daar niets anders dan
„een grooten, grijzen steen daarachter gaat het steil
„naar de diepte in den Hirschgraben, en u kunt van
„geluk spreken, Pernath, dat u geen stag verder gedaan
„hebt, u zoudt onfeilbaar naar beneden gevallen zijn
„en alle beenderen gebroken hebben.
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„Onder den steen, zoo heet het, rust een reusachtige
„schat en hij moet door de orde van de Aziatische broe„ders, die, naar men bewerkt, Praag gesticht hebben, als
„eerste steen gelegd zijn voor een huis, dat eens aan
„het einde der dagen een mensch zal bewonen beter
„gezegd een Hermaphrodiet een schepsel, dat uit
„man en vrouw is samengesteld. En die zal het beeld
„van een haas in het wapen dragen terloops gezegd:
„de haas was het zinnebeeld. van Osiris en daarvandaan
komt zeker het gebruik van den Paaschhaas. „Tot de tijd daar is, houdt Methusalem in eigen per
de wacht bij de plaats, opdat Satan niet om den
„steen heen fladdert en een zoon bij hem verwekt: den
„zoogenaamden Armilos.”
Pernath heeft dus Methusalem gezien, die den steen
bewaakt, die eenmaal de hoeksteen zal worden voor het
huis van den Hermaphrodiet, het gedroomde ideaal van
Mirjam. Dit is dus klaarblijkelijk een heilige plaats, die
tegen ontheiliging door den duivel moet worden bewaakt, totdat het uur der vervulling is gekomen. En
dit visioen herinnert hem weer aan de hoogere liefde,
waarover Mirjam heeft gesproken. Over het wezen van
dit idaal zullen wij later nader spreken.
Maar intusschen gaan de duistere neigingen in Pernath voort zich te uiten. Rosina, die in een publiek huis
terecht is gekomen, lokt hem daar binnen. En Charousek
komt steeds nader tot zijn duivelsch plan om Wassertrum tot zelfmoord te drijven, terwijl deze op zijn beurt
Pernath in het ongeluk wil storten. Charousek wil Wassertrum tot zelfmoord brengen door hem steeds meer
te laten wroeten in de wonde plek van zijn hart, door
hem steeds weer te herinneren aan datgene, wat hij bij
al zijn rijkdom niet kan bezitten, namelijk liefde en een
nageslacht; en door hem duidelijk voor oogen te houden,
dat hijzelf dit heeft bewerkt, omdat hij de liefde van
zich heeft gewezen. Daarom stelt Charousek hem in een
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toespraak tot Pernath, als hij weet dat Wassertrum toehoort, als een weldoener voor en vervloekt hij tevens
zijn vader, alsof hij niet wist, dat deze twee in een wezen
vereenigd zijn.
Pernath zelf, heen en weer gesmeten door zijn gevoelens en instincten, voelt alle vaste richting, alle houvast, uit zijn leven verdwijnen. Hij komt zichzelf voor
als de speelbal van een grillig en doelloos noodlot. De
reactie op het uitleven van zichzelf treedt op en hij ziet
geen andere oplossing dan zelfmoord. Wat hij bezit
wil hij aan Mirjam zenden om haar ten minste eenigszins te helpen en hij wil aan Hillel opdragen haar de
kunstmatigheid van het wonder te verklaren. Maar zijn
daad wordt uitgesteld, omdat hij op de uitbetaling van
zijn geld door de bank moet wachten. Dan, terwijl hij
in diepe ellende rondloopt, wordt hij gevangen genomen,
daar Wassertrum hem beschuldigd heeft van den moord
op Zottmann, wiens horloge hij van Wassertrum heeft
gekregen.
Nu volgen maanden van de allergrootste ellende. Er
zijn verschillende bewijzen tegen hem, die hij niet ontzenuwen kan en zoo blijft hij rechteloos, opgesloten in
een vunze cel met allerlei boeven. Meesterlijk als het
geheele boek is ook de beschrijving van deze gevangenis.
Wij vragen ons af, of hier niet een stukje realistische
kunst is, inplaats van symboliek. En toch geloof ik, dat
wij ook deze episode moeten uitleggen als een inwendig
gebeuren.
Wat beteekent de gevangenis, het opgesloten zijn,
als psychisch symbool? Er is duidelijk een tegenstelling
met het uitleven van alle gevoelens, dat eraan vooraf
ging. Alle boeven, alle minderwaardige neigingen, zitten hier opgesloten, maar niet zooals de Golem, ergens
in een kamer ingemetseld, neen, de hoofdpersoon zit
er midden tusschen en moet hun onaangenaam gezelschap verdragen. Hij kan zich evenmin uiten als zij, hij
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kan alleen verlangen en denken. Deze toestand, waarvoor de gevangenis een symbool is, heeft in de nieuwste
psychologie ook een naam gekregen. Het heet „introversie'', wat ongeveer overeenkomt met ons Hollandsche begrip „inked'''. In droomen wordt deze inkeer in
menigvuldige symbolen afgebeeld. Waarschijnlijk speelde deze toestand in vele oude kulturen een veel grooter
rol dan in onze moderne samenleving. In zoo'n toestand
komt de mensch tot bewustzijn van de tegenstrijdigheid
zijner natuur en daar hij zich van de buitenwereld afsluit, wordt hij gedwongen er innerlijk mee of to rekenen.
Alle neigingen, die zich vroeger min of meer onafhankelijk van elkaar uitten, worden nu als saamhoorig erkend.
Zal de intra-psychische uitlegging opgaan, dan moeten wij dus verwachten, dat Pernath zich nu vereenigen
zal met de andere personen, die wij als uitbeeldingen
van zijn eigenschappen hebben bekeken. En inderdaad
zult gij zien, dat de loop van het verhaal met deze opvattingen overeenkomt, dat namelijk die andere personen verdwijnen.
De eerste zorg van Pernath in de gevangenis betreft
Angelina. Hij vreest, dat haar brieven in handen zullen
vallen van Wassertrum. Maar weldra vergeet hij haar en
later hoort hij van een gevangene, dat zij gescheiden is van
haar man en met Dr Savioli verdwenen is. Verder verdwijnt Wassertrum, die door den vagebond Loisa wordt
vermoord. Het blijkt dat Charousek zijn erfgenaam is.
'Vat wil dit zeggen? Wassertrum was erg rijk, ofschoon
die rijkdom zich weinig uitte. De symbolieke beteekenis
hiervan is, dat hij een groote hoeveelheid energie, instinctieve kracht, vertegenwoordigde. Bij zijn verdwijnen gaat deze eerst over op Charousek. Deze is
echter slechts een meer vluchtige personificatie, die zijn
wezen dankt aan een reactie op de zelfzucht van Wassertrum, maar zelf nog het bloed van dezen in zich heeft.
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Als Wassertrum weg is, heeft hij, als psychische tendens, zijn reden van bestaan verloren. Zijn haat vervolgt Wassertrum over het graf en op het graf van
Wassertrum pleegt Charousek zelfmoord. Merkwaardig
is nu, wat met het geld geschiedt, dat hij van Wassertrum heeft geerfd. Wij zouden verwachten, dat dit nu
aan Pernath ten deel zou vallen. Immers, hij heeft door
zijn inkeer deze tendensen weer met zichzelf vereenigd
en de energie, hier verzinnebeeld door het geld, tot zijn
bewuste persoonlijkheid teruggebracht. Slechts gedeeltelijk geschiedt dit echter. Een derde deel krijgt hij. Het
blijkt, dat dit geld vroeger door Wassertrum aan zijn
familie was ontfutseld. Maar de andere twee-derden
blijven bij de dieven en moordenaars, zij het ook, dat
deze een maatschappelijk betere positie krijgen. Deze
krachten schijnen niet geschikt voor de hoogere synthese, die Pernath bereiken moet en dit herinnert ons
eraan, dat een algeheel bereiken van synthese practisch
misschien onmogelijk is. Ook Hillel en Mirjam verdwijnen, terwijl Pernath in de gevangenis zit. Mirjam
vindt hij later terug, zooals het laatste beeld uit het
boek aangeeft; Hillel maakt een refs naar Palestina en
verdwijnt. Ook deze verdwijning van Hillel is psychologisch to begrijpen. Hillel en Wassertrum hangen als
tegendeelen nauw samen. Charousek spreekt dit ergens
in het boek uit: „Daar hebt gij nu een mensch, die in
„elk atoom het tegendeel van Wassertrum is. Het woord
„ „nemen- kent hij, geloof ik, alleen maar uit boeken;
„maar als hij op den eersten van de maand uit het
„raadhuis komt, loopen de Joodsche bedelaars voor hem
„weg, omdat zij weten, dat hij den eersten den besten
„van hen zijn geheele karige traktement in de hand druk„ken en een paar dagen later met zijn dochter zelf ver„hongeren zou.”
Zooals Charousek met Wassertrum samenhangt als
haat, die zich tegen de eigen zelfzucht keert, zoo hangt ook
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Hillel op andere wijze met Wassertrum samen als tegenovergestelde eigenschap. Zij vormen twee tegengestelde
tendensen, die elkaar als het ware in evenwicht houden.
Hillel wordt als een bovenmenschelijk wezen voorgesteld, dat in dien vorm practisch evenmin te aanvaarden
is als Wassertrum. En bij een inkeer, waarbij zij beiden
met de bewuste persoonlijkheid samensmelten, moeten
zij noodzakelijk gelijktijdig verdwijnen.
Ook is het begrijpelijk, dat Pernath, als hij uit de
gevangenis terugkeert, zijn geheele omgeving veranderd
vindt. Ook dit moet als symboliek worden opgevat, want
ook die omgeving hangt met zijn toestand samen en
is er een beeld van. De verbouwing en verbetering van
de Jodenstad is de verbetering van hemzelf.
Al dien tijd slaapt Mirjam, bewaakt door Hillel. Pernath is nog niet rijp om de hoogere geestelijke lief de te
aanvaarden. Maar steeds meer en meer wordt het verlangen in hem wakker. Steeds meer zijn in de gevangenis
zijn gedachten van Mirjam vervuld. En de angst, dat
hij Naar benadeeld heeft door zijn wonderen, houdt hem
vast. Wat beteekent dit kunstmatige wonder? Hijzelf,
zijn bewuste persoonlijkheid dus, heeft het verlangen
naar het wonder, naar het veranderen van de rationeele
wetten door hooger verlangen, bedrogen, door het van
zijn doel of te houden met klein getoover. Want het
doel van dat verlangen, het eigenlijke wonder, is juist
de verandering van zijn eigen rationalistisch zelf, is het
worden van hemzelf tot iets, dat onmogelijk scheen, dat
een wonder lijkt.
Dit wonder, het doel van dit streven, dat door den
Hermaphrodiet wordt aangeduid, moeten wij uitvoerig
bespreken. Eerst willen wij echter het verhaal nog
verder vervolgen. Een der gevangenen, met wien Pernath de cel deelt, heet Laponder. Na de boeven, die
eerst zijn gezelschap vormden, is hij een opvallende
figuur. Hij is netjes gekleed en gedraagt zich beleefd
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en fatsoenlijk. Als Pernath echter van hem verneemt,
dat hij een sexueelen moord heeft gepleegd, wendt hij
zich vol afgrijzen van hem af. Op een nacht echter, als
hij niet slapen kan en aan Mirjam denkt, hoort hij plotseling een stem, die uit den mond van Laponder komt.
Het is de stem van Mirjam. Zij spreekt slechts enkele
woorden, die hem gerust moeten stellen, dat zij leeft,
maar slaapt. Dan verandert de stem in die van Hillel,
die hem Henoch noemt en hem zegt, dat hij altijd van
Pernath's houding tegenover Mirjam heeft geweten.
Ook zegt Hillel, dat hij op een lange reis gaat naar
Palestina. Weer verandert de stem, thans in die van
Charousek, die hem vaarwel zegt.
Als Laponder ontwaakt, vraagt Pernath hem vergif fenis voor zijn houding van verachting en spreekt als
zijn meening uit, dat Laponder ziek is. Dan vraagt hij
hem ernaar, wat hij gezien heeft in den slaap. Laponder
deelt dit mee. Hij zag een kamer, slechts door een val•
luik te bereiken en daarin lag een meisje in diepen slaap
en een man waakte bij Naar. In een kamer iets verder
naar beneden zat een zonderlinge gestalte met geel gelaat en scheeve oogen, die op iets scheen te wachten.
Wij herkennen den Golem in zijn moeilijk bereikbaar
vertrek. Ook het geheimzinnig boek was er.
Pernath begrijpt, dat Laponder in Pernath's eigen
onbewuste heeft gelezen. Ook aan ons komt dit aannemelijk voor. Dan valt ons echter de verandering op,
die daar heeft plaatsgegrepen. Nog ligt Mirjam te
slapen, beschermd door een geestelijke macht, door
Hillel, maar de trap is hersteld en de Golem heeft meer
het uiterlijk gekregen van een dienstknecht, die onder
hun bevelen staat. Het primitieve onbewuste is meer
dienstbaar geworden 1 .
Als Laponder de spreuk op Pernath's borst ziet, die
Men denke hierbij aan de verandering, die Mephisto in het tweede deel
van Faust ondergaat.

1
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hem zichtbaar wordt, vraagt hij hem naar zijn mystieke
ervaringen en het blijkt, dat Laponder dezelfde visioenen als Pernath heeft gehad. Hij heeft echter de korrels
aangenomen van den man zonder hoof d. Er is dus een
overeenkomst en een onderscheid tusschen deze twee.
De overeenkomst is, dat zij beiden in aanraking zijn
gekomen met wilde doch magische krachten uit het
diepst van hun ziel. Het leven, dat zich gesplitst had
in een geoorloofd bewust-gedeelte en een ongeoorloofd
onbewuste, is bij hen tot vereeniging gebracht. Laponder
beweert, dat alle menschen dezen kant in zichzelf kunnen ontdekken en noemt dit „het wonder der opwekking".
Het verschil tusschen Laponder en Pernath bestaat in
de wijze, waarop zij het onbewuste, instinctieve leven
hebben aangenomen. Laponder heeft dit aanvaard zonder meer. Vandaar, dat hij blindelings iedere drift moest
gehoorzamen, ook toen zich de zinnelijkheid in haar
meest woesten en barbaarschen vorm aan hem opdrong,
in den sexueelen moord. Pernath heeft de korrels op de
aarde gegooid. Hij heeft uit de instincten, die hij niet
aanvaard, maar ook niet onderdrukt heeft, iets anders
laten groeien, iets anders, dat hem grooten angst en
ellende heeft gebracht, maar dat hem door alle moeite
en nood heen den weg tot de eenheid van zijn wezen
voert. Te laat ziet Laponder de mogelijkheid van deze
oplossing in, maar toch voelt hij zich verlost van den
vloek der onbewuste machten, nu hij de mogelijkheid
van een hoogere vereeniging in het symbool van den
Hermaphrodiet heeft erkend. Voor Pernath heeft de
tegenstelling met Laponder het licht gebracht voor de
verdere ontwikkeling. Wel konit nog nu en dan de angst
in hem op, dat Mirjam de vrouw zou zijn, op wie Laponder den sexueelen moord heeft gepleegd. Immers, de
vrouw is daarna door het omvallen van een lamp verbrand, zoodat zij onherkenbaar was en Laponder heeft
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haar naam niet willen zeggen. Deze laatste feiten worden Pernath later door boeven verteld.
Hier zien wij nog een aanwijzing, dat Laponder ook
iets in hemzelf was, dat Mirjam bedreigde en dus ook
zijn vereeniging met haar in den weg stond 1 . Ook
dit is begrijpelijk. Laponder vatte zijn lagere instincten
als iets onveranderlijks op, jets wat niet voor ontwikkeling vatbaar is; en dan moesten zij natuurlijk het hoogere, de ziele-liefde, vermoorden. Ook Pernath heeft
aan die lagere instincten toegegeven en daardoor Mirjam in gevaar gebracht. Vandaar die angst, dat Mirjam
de door Laponder vermoorde vrouw kon zijn. Maar
Laponder is juist een zij de, die hij heeft ingezien en
van zich afgescheiden in de gevangenis dit is in zijn
toestand van inkeer — en door het afwijzen hiervan
kan de groei tot eenheid van zijn wezen verderen voorigang hebben.
Nadat hij vele maanden in de gevangenis heeft gezeten, wordt Pernath eindelijk bevrijd. Men heeft het
lijk van Zottmann gevonden, die opgesloten en uitgehongerd was in een onderaardsch hol en in zijn portefeuille had hij den naam van zijn moordenaar en het
verhaal van den moord opgeschreven. Pernath is vrij
en hij hoort tegelijkertijd, dat hij een groot kapitaal heeft
geerfd van Charousek, de erfenis, waarover wij reeds
spraken. Hij gaat nu zoeken naar Hillel en Mirjam.
Maar de heele Jodenbuurt wordt afgebroken en is tot
een groote puinhoop geworden. Het is nacht. Hij kan
niemand vinden, die hem inlichtingen geeft. Eindelijk
beduidt de doofstomme Jaromir hem met veel moeite,
dat Hillel en Mirjam verdwenen zijn. Anderen bevestigen dit. Wachtend op zijn geld om hen na to reizen,
Sadistische neigingen komen onder de infantiele vormen der sexualiteit
vrij algemeen voor, zooals Freud heeft aangetoond. Zij worden meestal onderdruid, komen in dien groven vorm slechts zelden voor, maar spelen in indirecte, subtielere vormen dikwijls een groote rol bij moeilijkheden in het liefdeleven.
9
Zielkunde
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heeft Pernath een kamertje gehuurd in het eenige huis
van de oude buurt, dat is blijven staan, het huis, waar
de Golem woont. Bij een marskramer vindt hij het kleine
roode koralen hart weer, dat aan Angelina had toebehoord. En bij een kleinen kerstboom, dien hij op zijn
kamer heeft gezet, zit hij met Kerstmis met het kleine
hart, de lief de, die na lang zwerven weer tot hem is
teruggekeerd.
Dan staat zijn dubbelganger plotseling op den drempel met een witten mantel om en de kroon op het hoofd.
En tegelijk breekt een hevige brand uit in het huis. Pernath vlucht op het dak, vindt een touw en laat zich naar
beneden zakken. Plotseling, als hij langs een venster
komt, ziet hij De schrijver zegt niet wat hij ziet,
maar de kreet: „Hilien Mirjam!" geeft ons genoeg aanwijzing, na het visioen, dat ons door Laponder was meegedeeld. Pernath springt op hen toe, maar grijpt mis
en een oogenblik hangt hij aan zijn been aan het touw,
met het hoofd naar beneden. Het touw breekt en zijn
laatste sensatie is van een steen, dien hij heeft willen
grijpen en die glad was als een stuk vet.
Hiermede eindigt de droom. Wij kunnen thans de
bespreking van het slot van het boek uitstellen om eerst
te trachten antwoord te krijgen op verschillende vragen.
Wat beteekenen al deze symbolen: de dubbelganger,
de man, die aan het touw hangt, de steen, die eruit ziet
als een stuk vet? Waarom ziet hij Mirjam maar even
in een brandend huis, bedreigd met vernietiging? Waarom breekt het touw?
Wij moeten ook bier weer alle aanwijzingen uit het
boek verzamelen. Wij hebben gezien, hoe Pernath in
de gevangenis — door inkeer tot zichzelven dus
verschillende neigingen met zijn bewuste persoonlijkheid vereenigde en hoe hij Laponder afsplitste als een
mogelijkheid, die hij afwijst. Dan keert hij terug tot de
buitenwereld en deze ondergaat een vernieuwing. Alleen
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het huis, waarin de Golem woont en waar, zooals later
blijkt, ook Mirjam vertoeft, staat nog. Hier gaat ook
Pernath wonen. Maar er is nog een scheidsmuur tusschen Mirjam en hem. Hij vindt ook het koralen hart
terug, het symbool van zijn eerste liefde. En bij den
kerstboom, het teeken van vrede en verzoening, bekijkt
hij dit. Dan aanschouwt hij den gekroonden dubbelganger. De dubbelganger is het eerst opgetreden bij
het bezoek in de kamer van den Golem als hij den „Pagad- , zijn oorspronklijke ikheid, in het aangezicht staart.
Daarna moet deze steeds meer aan zijn wil gehoorzamen. De dubbelganger, de Pagad, de Habal garmin,
het is alles hetzelfde in verschillende benamingen en
het hangt ten nauwste samen met den Golem, ja, beteekent eigenlijk de in hemzelf ervaren Golem. De lagere
instincten uit zijn onbewuste, die groote krachten vertegenwoordigen, worden steeds meer dienstbaar gemaakt. Pas als dit proces voltooid is en daarmee de
eenheid der persoonlijkheid is bereikt, kan het Ik tot
koning worden gekomen. Hierin vinden wij dus de synthese uitgedrukt, die ook in de spreuk, die hij op de
borst draagt, als doel wordt gesteld. „Chabrat Zereh
Aur Bocher- beteekent: „het licht zoekt de vereeniging
van het zaad". Het zaad, dat zijn de verschillende overgeerfde eigenschappen, die door het hoogere streven,
het zoeken naar onwikkeling, tot een geheel vereenigd
moeten worden.
Deze vereeniging, die aan het eind van den Broom
wordt aangeduid, gaat daar vergezeld van de angstwekkende beelden van een brand en van het hangen
aan het touw en het breken daarvan. Dit wijst op een
proces, waarbij de persoonlijkheid in gevaar is. Het
vuur is symbool van de verbindende liefde, het doet
scheidswanden verdwijnen, maar vernietigt ook en bedreigt alle vormen. Het hangen tusschen hemel en aarde
is een bekend beeld van de onzekerheid voor een beslisZielkunde

9*

132

ZIELKUNDE EN GEESTELIJKE SYMBOLIEK

sing. Het vallen doet ook denken aan de sensatie van
een val, die iemand hebben kan bij het ontwaken. Het
symbool drukt dan de functie van het wakker worden
uit. Maar overigens komt het mij voor, dat de angst hier
beteekent, dat Meyrink nog niet geheel rijp voor de
geschilderde ontwikkeling was. In dat geval is er ook
zeker gevaar verbonden aan een streven tot vereeniging
met het onbewuste.
Heel op het laatst duikt weer, evenals in het begin
van den droom, de steen op, die eruit ziet als een stuk
vet. In het begin van het boek kan men de beteekenis
van dit symbool vinden. De droomer heeft over het
leven van Boeddha gelezen.
„Een kraai vloog naar een steen toe, die eruit zag
„als een stuk vet en dacht: Misschien is hier lets smake„lijks. Daar nu de kraai niets smakelijks vond, vloog
„hij weg. Gelijk de kraai, die den steen naderde, zoo
„verlaten wij wij, de verleiders — den asceet Gota„ma, daar wij het welbehagen in hem verloren hebben.”
Hier wordt dus de steen vergeleken met Boeddha op
het oogenblik zijner verlossing, toen hij de duistere
machten in zich overwonnen had en de eenheid van zijn
levensinzichten had bereikt. Het is begrijpelijk, dat dit
beeld als een motto aan het begin en einde van dit boek
kan staan.
Ook de vereeniging met Mirjam drukt hetzelfde ideaal
uit. Het is een einddoel, als twee wezens tot een versmelten, manlijk en vrouwlijk vereenigd tot een halfgod, den Hermaphrodiet. Aldus zag Mirjam het. De
Hermaphrodiet, herinneren wij ons, trad het eerst op
toen Pernath het geheimzinnige boek Ibbur had ontvangen, waarin hij het hoofdstuk van de „Bevruchting
der Ziel” moest verbeteren. Met deze bevruchting hangt
de Hermaphrodiet nauw samen.
Wij hebben in Mirjam de hoogere geestelijke liefde
leeren zien. Alleen deze liefde kan twee menschen ver-
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eenigen tot een wezen, terwijl de zinnelijke liefde altijd
weer het gescheiden zijn smartelijk doet ervaren. Pas
wanneer Pernath alle lage neigingen in zich te boven is
gekomen, wanneer Wassertrum, Angelina, Rosina, Charousek uit zijn leven zijn verdwenen, is hij rijp voor deze
lief de geworden.
Maar wij kunnen ook Mirjam opvatten als lets in
Pernath zelf, als zijn eigen diepste wezen, dat hem met
het hoogste streven van de oude menschheid, met het
eeuwige verlangen in hem, vereenigt 1 . En is dit niet
eigenlijk hetzelfde als de vorige uitlegging, want hebben
wij in de vrouw, die wij op deze ondoorgrondelijke wijze
beminnen, niet het eeuwige in onze eigen ziel lief? Door
deze liefdesvereeniging echter wordt de ziel, die eenmaal in zichzelf was gespleten en in tegenstrijd verward, inderdaad tot een half god. De ziel wordt bevrucht
door het verlangen naar het diepste en edelste in zichzelf, dat zij in de geliefde terugvindt.
In het laatste visioen, dat het boek Beef t, zien wij
dit ideaal verwezenlijkt. De schrijver ontwaakt uit zijn
langen droom en verwondert zich, dat hij niet Pernath
is. Maar hij ontdekt, dat hij een verkeerden hoed heeft
opgehad, den hoed van Pernath. Het gedroomde laat
hem echter geen rust. Hij verlaat midden in den nacht
zijn hotel in Praag en gaat Pernath zoeken. Daarbij
hoort hij, dat het drie-en-dertig jaar geleden is, dat de
oude brug is ingestort; hij vindt in een nachtcafé nog
enkele, minder belangrijke personen uit den droom terug,
aan wie hij inlichtingen vraagt over Pernath. Een oude
veerman zegt, dat Pernath een mythisch wezen is, dat
nog altijd leeft, &ear, waar niemand kan woven, op den
Hradschin, „aan den Muur bij de laatste Lantaarn".
De veerman wil hem den weg wijzen en roeit hem
Jung heeft dit verband in zijn begrip van de „anima - trachten te vatten.
(Die Beziehungen zwischen dem Ich and dem Unbewussten. 1928).

1
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's morgens vroeg over den Moldau. Wanneer wij ons
herinneren, dat de Moldau en de brug erover vroeger
in den droom symbolieke beteekenis hadden als een
scheiding tusschen bewuste en onbewuste ziel, krijgt
deze tocht ook een mystieke beteekenis. En wij begrijpen
waarom de schipper zegt, dat de schrijver dubbel had
moeten betalen als hij meegeroeid had. Want om in
het onbewuste land aan te komen, doet men het beste
zich zoo passief mogelijk te houden, anders kost het
meer meer moeite, kan men aanvullen.
Naar boven, naar den ouden muur, vindt de schrijver
den weg uit zijn droom terug. Daarboven is het ideaal
verwezenlijkt: Over een, met mosaIek versierden muur
ziet hij een heerlijken tuin. Een schitterend hek, waarvan de twee helften den Hermaphrodiet voorstellen,
met een gouden kop van een Naas — het symbool van
Osiris — sluit den tuin af. Een oude dienaar, die nog
flauw eenige herinnering bij ons wekt aan den Golem,
doet het hek open om den hoed in ontvangst te nemen
en dan ziet de wandelaar op de trappen van een marmeren huffs Pernath en Mirjam. Mirjam is jong en schoon
en Pernath heeft het gezicht van den wandelaar zelf.
Maar weer vallen de deuren toe, het is verboden den
tuin te betreden. En de wandelaar krijgt alleen zijn
eigen hoed terug.
Het slot van het boek geeft ons weer een aanwijzing,
dat de schrijver de ontwikkeling, die hij beschreef, nog
niet heeft voltooid. Als een ideaal staat het einddoel
voor hem, maar het hek blijft nog gesloten. Mirjam en
Pernath blijven nog vreemden voor hem, het is nog als
het leven van een ander, van een ideaal „ik'', dat een
menschenleven ouder is dan hijzelf.
Wanneer wij terugzien op het boek, kunnen wij het
op verschillende manieren opvatten. Het is echter onmogelijk, het langer als een toevallig, mystiek getint
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brouwsel te zien van een in het wilde fantaseerenden
geest. Mogelijk is, dat de schrijver zelf zijn bedoeling
meer gevoeld dan begrepen heeft, evenzoo als de meeste
lezers meer voelen dan verstaan, dat het hier om belangrijke dingen gaat. Evenals er in oude parabelen ervaringen en aanwijzingen gelegd waren, die de ingewijden
bij hun ontwikkeling hielpen, zoo ook kan men hier een
stuk menschelijke ontwikkeling zien uitgebeeld, met de
moeilijkheden en gevaren eraan verbonden.
Met ons inzicht kunnen wij twee beteekenissen zien,
die nauw samenhangen. Allereerst toont het boek de
ontwikkeling van zinnelijke tot geestelijke liefde in een
mensch. De zinnelijke liefde heeft, door het leed dat zij
bracht, tot negatie van alle liefde geleid. Het leven is
daardoor verarmd. Te midden van sexualiteit en hebzucht, die hij niet aanvaardt, leeft de held zijn eentonig bestaan. Dan komt de liefde weer naar boven en
begins den wanhopigen strijd om zich tot iets anders,
stabielers, te ontwikkelen. De zelfzucht, beangst voor
haar heerschappij, en voor het leed, dat de liefde meebrengt, verzet zich, de lagere driften doen zich Belden
en tot het diepst van zijn wezen raakt in beroering.
Maar in het diepst van zijn wezen vindt hij ook de
krachten, die de liefde tot iets anders kunnen ontwikkelen, mystieke, armelijke, lang versmade verlangens. En
terwijl hij nog denkt, dat de oude liefde het doel is,
waarvoor hij strijdt, is in hem reeds een nieuw gevoel
bezig te groeien. De storm van hartstochten, die hem
schijnt te zullen vernietigen, geeft hem de mogelijkheid
om ze te beheerschen, ze in zichzelf samen te brengen
en te vervormen tot iets, dat met zijn nieuwe gevoelens
overeenkomt en zijn leven een nieuwe richting geeft.
De groei der liefde ontplooit zijn persoonlijkheid.
Maar in een nog diepere beteekenis zien wij dit boek,
als wij dit verlangen der liefde in verband brengen met
het zoeken naar het eeuwige in ons, naar de eigen ziel.
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Want in alle menschen heeft onze kultuur een muur opgericht tusschen dat deel van ons wezen, dat wij vrij
kunnen uiten en een ander duister, onbewust deel, dat
opgesloten en ingemetseld zit in de diepte. Het onwezenlijke van Hillel, het ongenaakbaar hooge, is aan
onze idealen eigen, en kan slechts worden nagestreefd
door negatie van een groot deel van onszelf, dat toch
in de diepte bligt bestaan, ja, dat juist daar onveranderd
blijft, omdat het geen gelegenheid tot uiting heeft. Wij
allen hebben ons verleden vergeten, evenals Pernath.
En niet alleen lage, dierlijke hartstochten, die ons zou•
den beangstigen, hebben wij daarmee van ons weggedaan, maar ook diepe levenskrachten, die het wonder
van een nieuwe ontwikkeling kunnen bewerken. Ons
leven is daardoor vlak en opportunistisch geworden.
De diepste wortels van het leven zijn buiten ons bereik.
Ook Pernath is bevangen door dien angst voor het
onbekende in hem en voor de liefde, dit is het verlangen
naar vereeniging met zijn eigen wezen. Maar het laat
hem geen rust. En hij daalt in de diepte en loopt de
gevaren en trotseert den angst om ten slotte als een
visioen voor zich een nieuwe mogelijkheid te zien, den
mensch als een wezen, koning van zijn eigen ik.
Een dergelijk ideaal zal niet nalaten een gevoel van
weerstand te wekken bij velen, die de zeden en instellingen onzer maatschappij erdoor bedreigd achten.
Want onze bewuste strevingen zijn voor een groot
deel door maatschappelijke overwegingen beheerscht,
waarmee veel van den primitieven mensch in strijd komt.
Wie in zichzelf nieuwe wegen wil zoeken, stelt zich
daarmede buiten de gemeenschap en deze zal dikwijls
den nieuwlichter vervolgen. Vandaar ook in het boek
de gevangenschap van den held. Ook het uitstooten uit
de gemeenschap moet hij aanvaarden, hij moet de schuld
van lagere neigingen in zichzelf op zich nemen om eerst
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later een nieuwe verhouding tot de gemeenschap op te
bouwen.
Men zal dan ook dit pad, dat Meyrink al tastend
gaat, niet als een ideaal voor alien kunnen voorstellen.
Maar velen zullen bij hun zoeken naar eigen wezenlijkheid analoge ervaringen opdoen. En het is goed, dat
er menschen zijn, die deze ervaring weer aandurven en
haar vorm geven.
Bovendien is er in onzen tijd veel, dat tot belangstelling dwingt voor dit zoeken. Het is duidelijk, dat er
in onze cultuur iets mislukt is, dat wij veel zullen moeten
herzien in onszelf. Iets van den oermensch en het dier
is weer naar boven gekomen en wij staan voor de noodzakelijkheid daarmee rekening te houden. Het is daarom
geen wonder, dat iemand, die in symbolen tot het diepere
wezen der menschen spreekt en die den strijd in de
menschelijke ziel uitbeeldt bij zijn streven naar een
nieuwe eenheid, de belangstelling heeft van vele denkende menschen.

