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STELLINGEN

Het jeugddagboek levert belangrijk en betrouwbaar materiaal voor
de studie van het ontwikkelingsproces van den mensch.

Het bezwaar, dat de dagboekschrijver tot een bijzonder type zou
behooren, geldt voor een onderzoek naar de individueele vorm
van het ontwikkelingsproces, maar niet voor een onderzoek naar
het wetmatig verloop van dit proces.
III
De puberteit is de periode, waarin de mensch tot reflexief denken
en tot zelfstandig zedelijk handelen komt.
IV
Het is niet juist de Sehnsucht als karakteristiek kenmerk van een
bepaalde puberteitsphase to beschouwen. Het vage verlangentypeert bij vlagen de geheele puberteit.
(Ch. Bailer. Das Seelenleben des Jugendlichen. Hst. II).
V
De puberteitsonrust, het naamlooze verlangen vertoont zich vooral
wanneer een belangwekkende taak ontbreekt.
VI
Het werkt verwarrend indien men in biographieen, zonder nadere
definieering, van verliefdheid spreekt in kinder- en jeugdjaren.
(H. Padberg. Frederik van Eeden, blz. 10).

VII
Het voortgezette dagboek van Frederik van Eeden is het relaas
van zijn successen en tegenslagen bij zijn streven om een vooraanstaande plaats in het openbare leven te veroveren.
VIII
Het Spel van Verkennen is voor de puberteit een school van karaktervorming bij uitstek.
IX
Films, waarin oorlogsgruwelen, misdaden en geweldplegingen
(detectief-verhalen) worden vertoond, zijn ongeschikt voor de jeugd.
X
In zijn artikel: Van Eeden Tachtiger of Nieuwe Gidser, betoogt
Dr G. Stuiveling dat het individualisme geen levenshouding was
van F. van Eeden. Zonder nadere omschrijving van het begrip
„individualisme" is deze stelling onbruikbaar.
(Mededeelingen v. h. Frederik van Eeden-Genootschap, Ill).
XI
De meeste leerboeken, die stilistische vorming tot doel hebben,
missen de noodzakelijke structuur van de stilistische Grammatica.
XII
Het is niet juist dat de pauselijke curie de beide eerste huwelijken
van Jacoba van Beieren nietig verklaarde.
(Katholieke Encyclopaedie, s.v. Jacoba van Beieren).
XIII
Bij het onderwijs in de letterkundige stroomingen is het wenscheIijk deze te zien in het verband van de kunstgeschiedenis in het
algemeen en in vergelijking met de voortbrengselen van andere
kunsten.
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HOOFDSTUK I

§ I. DE WAARDE VAN DAGBOEKEN VOOR PSYCHOLOGISCH
ONDERZOEK

Dagboeken kunnen om verschillende redenen voorwerp zijn van
wetenschappelijk onderzoek. Zij behooren tot de Iiteratuur,
vormen een eigen genre, waarvan eigenaard en geschiedenis en
onderlinge beinvloeding bestudeerd kunnen worden. De kultuurhistoricus kan dagboeken van vroeger beschouwen als bronnen,
vooral als zij geschreven zijn door personen die met het leven
van hun tijd sterk meeleefden. Een dagboek als dat van Frederik
van Eeden, den literator, kan stof leveren voor een studie over
het scheppingsproces, en verschaft bijdragen aan den biograaf.
In al deze gevallen is het vooral de feitelijke inhoud van het dagboek,
die het de waarde verleent van bron naast andere bronnen.
Maar in de eerste plaats zijn dagboeken uitingen van den mensch,
meestal spontaan zoekend naar de vorm van 't eigen bestaan.
Dagboeken hebben vaak het karakter van bekentenissen. De
psycholoog kan dit materiaal niet voorbijgaan zonder er aandacht aan te schenken. Hij kan de juistheid van de beschrijvingen aanvaarden, hij kan die verwerpen, maar hij mag er
niet onverschillig voor zijn. Beide houdingen moeten verdedigd
worden.
Deze analyse accepteert het dagboek als belangrijke en, mits met
de noodige reserve gebruikt, betrouwbare bron. Deze betrouwbaarheid is evidenter bij een vergelijkende studie van vele dagboeken
voor een meer algemeen puberteits-onderzoek. Doordat dan het
strikt individueele opgeofferd wordt aan het algemeene zijn de
gevaren der analyse geringer. Deze studie wil echter juist het
dagboek als individueel document zien, waarin de ontwikkelingsgang
van een bepaalde pubescens naar de adolescentie wordt beschreven.
Wij komen te weten we Ike veranderingen en handelingen er

plaats vonden, hoe hij reageerde en de ger icht heid van
zijn doen en laten en dat in zijn afhankelijkheid van de kenbare
voorwaarden (huiselijk leven, werk, lichamelijke toestand e.a.) in
hun verscheiden belangrijkheid. Er zijn gebeurtenissen, ervaringen,
indrukken, die den mensch in een crisis brengen, andere, die hij
met ingeslepen reacties afdoet.
Wij moeten vooropstellen, dat een dagboek n o o i t de geheele
puberteit geeft en geven kin. Er ontbreekt o.a. een zeer belangrijk
aspect nl. de uiterlijke levensvorm, het gedrag, de onmiddellijke
reactie op de gebeurtenissen. Dit kan alleen door systematische
observatie bestudeerd worden. Uit de feitelijke dagboekgegevens
krijgen wij natuurlijk wel een beeld van het doen en laten, maar
dit beeld is noodzakelijk eenigszins verteekend. De feitelijke
gegevens zijn immers beperkt en laten ons vaak daar in de steek,
waar zij om de hevige spanningen het belangrijkst zijn. Hier en
daar vangen wij een toevallige flits op; wij zoeken verder, maar het
dagboek zwijgt. Het is immers een keuze, varieerend naar de omstandigheden en naar den persoon. Het ontbreken van gegevens
over bepaalde gebieden (bv. het lichamelijk rijpingsproces en het
sexueele) is geen bewijs voor onbelangrijkheid. En omgekeerd
mogen wij datgene, wat in het dagboek de ruimste plaats krijgt
toegemeten, niet voor centraal houden. Toch is het, ondanks deze
beperkingen, mogelijk de opbouw aan to wijzen, juist door dat
het dagboek een selectie geeft. Deze selectie is niet willekeurig.
Het derde Hoofdstuk zal dit aantoonen.
Er blijft een verschil tusschen de vorm van de door den pubescens
meegedeelde houdingen t.o.v. de feiten, en de vorm, zooals die
door observatie zou zijn waargenomen. De pubescens noteert
I ater en het gevaar voor vervorming is niet denkbeeldig. Maar
dit gevaar wordt kleiner als de periode, waarover de notitie terugblikt, korter is. v. Eedens opmerkingen slaan meestal op dezelfde
dag, ook als later de hiaten grooter worden. Het verschil blijft.
Een voordeel staat er tegenover, dat wij nu tevens de motiveering
van den pubescens hooren, die wij bij de observatie niet vernemen.
Een nadeel in vergelijking tot de observatie-methode is weer, dat
2

de opmerkingen vaak alleen é é n phase van de ontwikkeling geven,
alleen toestanden aanduiden zonder daarvan de wording te
geven. Zoo lezen wij bij v. Eeden meerdere malen dat hij
tevreden Is of opgewonden, maar vernemen niet hoe dit gevoel
ontstond.
Zooais wij hierboven reeds aanduidden, geeft het dagboek niet
alleen feiten, maar ook een oordeel daarover. Meestal zullen de
feitelijke gegevens, met de achterstand bij de observatie-methode,
weinig reden tot wantrouwen geven. Bij de interpretatie van de
beschouwing en het oordeel hierover is echter voorzichtigheid
geboden. Dit oordeel is zeer subjectief. Maar het subjectieve is
niet uit de aard der zaak onwaar of beter onecht. Ook het oordeel
van den pubescens over zich zeif kan voorwerp zijn van de psychologie. De puberteitspsychologie heeft tot doel het leeren kennen
van den pubescens, niet alleen zooals wij hem zien, maar ook
zooals hij zich zeif ziet, zelfs, zooals hij door anderen gezien w iI
worden.
Bij van Eeden gaat dit beschouwende oordeel nog verder. Hij
geeft feiten, zijn oordeel daarover, maar bovendien zijn kritiek
over zijn oordeel. Zijn dagboek wordt daardoor uiterst beiangrijk.
Door zijn voor pubescenten ongewoon groote tendenz tot objectiviteit in de zelfwaarneming kunnen wij, met de noodige reserve,
van nabij de ontwikkeling van een kultuurpuberteit bestudeeren,
van het ingroeien in een veelzijdige kultuur met als eindresultaat
de nawijsbare opbouw van de kunstenaars-structuur.
Het gevaar van subjectieve interpretatie blijft bij dit teere materiaal
bestaan. Zoover kunnen wij met Tumlirz meegaan. Maar op grond
van dit gevaar het dagboek als bron voor psychologisch onderzoek
verwerpen, zou alleen beteekenen dat men moeilijkheden wil
vermijden, die niet onoverkomelijk zijn. En de psychologie zou
daarmee niet zijn gebaat, meenen wij met Roels te mogen beweren.
De betrekkelijk spontane, tot een structuur groeiende „InnenAnsicht" der puberteit, zooals het dagboek die geven kan, is in
die mate door geen andere methode met meer waarborgen voor
de zekerheid te achterhalen.
3

§ 2. BELANGRIJKE DAGBOEKSTUDIES
Uit de resultaten van de psychologische bestudeering van dagboeken, blijkt dat de vele niet te verwaarloozen bezwaren niet
onoverkomelijk waren. Het werk van de Weensche psychologe
Charlotte Baler en haar medewerksters heeft de jeugdpsychologie
in veel opzichten verder gebracht, dank zij een systematisch dagboekonderzoek. Haar methode verschilt echter belangrijk van de in
deze studie gevolgde. In haar onderzoek verwerkt zij statistisch
de resultaten van de analyse van v e le dagboeken, waardoor haar
werkwijze veel overeenkomst vertoont met een enquete- of testonderzoek. Boven deze geeft zij de voorkeur aan dagboeken om
hun spontane objectiviteit. Zij ziet in deze objectiviteit echter te
weinig een beperkte objectiviteit, doordat de pubescens niet vrij
is. Van den anderen kant moet zij door de vergelijkende methode
veel indivldueele aspecten buiten beschouwing laten, die bij de
analyse van een enkel dagboek aan het licht treden 1).
De analyse die W. Stern geeft in zijn werk: Anfange der Reifezeit
Is daarentegen person-monografisch. Stern ontleedt een enkel
dagboek, aangevuld door herinneringsmateriaal van den dagboekschrijver zelf, die hem bekend was. Hij rangschikt het materiaal
volgens psycho-graphische vragenlijsten. Hierbij houdt Stern
weinig rekening met eigenaardIgheden van het dagboek, die keuze
en vorm sterk beInvloed kunnen hebben. Daardoor is zijn cornmentaar te beschrijvend gebleven, terwijl hij soms onverdedigbare
conclusies trekt. Dit vooral als het dagboek op bepaalde vragen
geen antwoord of onvoldoend antwoord geeft. Hij heeft natuuriijk
het volste recht weinig te zeggen over sexualiteit, als het dagboek
hiervoor geen houvast geeft, maar hij mag niet op grond daarvan
beweren, dat sexualiteit in deze puberteit bijna geen rol speelde 2).
Het grootste bezwaar tegen dit werk is echter dat de analyse
te zeer analyse b I ij f t, dat de auteur geen poging doet de structuur
van deze puberteit aan te wijzen, die uit de steeds duidelijker
1) Zie voor deze publicaties de literatuurlijst.
2) W. Stern. Anfange der Reifezeit.
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wordende ordeningstendenz moet blijken. De vraag vanuit welk
aspect deze pubescens zijn !even wil beleven, blijft onbeantwoord 1).
Tot de belangrijke voorstanders van de waarde van dagboekmateriaal behoort Siegfried Bernfeld. Zijn studie: Trieb and
Tradition im Jugendalter steunt vooral op dagboeken.
Bernfeld staat kritisch tegenover dit materiaal, d.w.z. hij bestudeert
niet alleen wat er staat, maar vooral wat er niet staat, of maar
half of anders. Het is bij de bestudeering van belang dat men op
deze mogelijke verschuiving der werkelijkheid bedacht Is. Dit kan
echter gebeuren zonder dat men vervalt tot de Freudiaansche
theorieEn van Bernfeld. Het dagboek van den pubescens is subjectief, de analyse van den psycho-analist is dit nog meer.
Ook andere auteurs schreven over dagboeken. Daar echter vooral
de bier genoemden een speciale studie maakten van dit materiaal,
meenden wij hun opinies afzonderlijk te moeten vermelden.

1) VgI. daarentegen het boek van F. C. Fischer: Die Nulipunkt-Existenz,
dat de structuur tracht te geven van Sal-en Kierkegaard uit dagboek en
brieven. Ofschoon geen werk over de puberteit, heeft het ons op veel belangrijke punten geholpen.
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HOOFDSTUK II

§ I. FREDERIK VAN EEDEN TUSSCHEN 14 EN 24 JAAR

Frederik van Eeden werd geboren te Haarlem op 3 April 1860.
Zijn vader F. W. van Eeden was aanvankelijk bloembollenkweeker,
maar bekwaamde zich door zelfstudie in de botanie. Meerdere
werken hierover verschenen van zijn hand. Voor Frederiks materieele omgeving is van belang dat deze beroepswijziging tevens
verhuizen beteekende van de kweekerij-buiten naar een gesloten
huis in de stad. De kweekerij en later de botanische wandelingen
met zijn vader stimuleerden zijn liefde voor de duinen en hun
flora, maar 't huis in de stad werd om andere redenen nog belangrijker. Vader van Eeden Iegde hier de grondslagen voor 't latere
koloniale paviljoen. Hij was een voorultstrevend man en zijn
interessekring was ruim. Buiten zijn vak orienteerde hij zich in
de wijsgeerige stelsels van zijn tijd, al was deze studie door gebrek
aan onderbouw niet breed, niet accuraat. Daarvoor was hij te veel
artiest, te onevenwichtig weifelend tusschen lichtzinnige spot
en zwaarmoedigheid.
Zijn invloed op Frederik is buitengewoon groot geweest. Bij al
diens toekomstplannen stond vader voor zijn geest, die, ondanks
tegenwerking, lets presteerde dat er zijn mocht. Het paviljoen
van den vader stond aan 't begin en 't einde van zijn grootheidsdroomen. Ook 't felt dat de vader wetenschappelijke werken
schreef, imponeerde. Frederik zag tegen hem op. Maar hij deed
dit om de successen, om de glans van grootheid. Er was veel in
't karakter van zijn vader waartegen hij zich verzette. Hij „erfde"
van hem de interesse voor philosophie, maar accepteerde de vorm
van deze levensleer niet. Zoowel de lichtzinnigheid als de zwaarmoedigheid wees hij af. Toch ontkwam hij in zijn kultuur-hekelingen
in blijspelen en romans (De Kleine Johannes, De Nachtbruid)
niet aan de tendenz tot minachting van den mensch.
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De moeder stamde ult de orthodoxe familie van Warmelo. Haar
invloed op Frederik Is m.i. niet zoo groot geweest als Padberg 1)
veronderstelt. In haar oneenigheden met haar man had Frederik
haar zijde gekozen, niet omdat hij haar hooger schatte, maar omdat
zij alles voor hem over had. In haar liefde was zij zeer toegevend,
vooral omdat ook de vader groote verwachtingen had van zijn
zoon. In dit milieu van huiselijke tegenstellingen en twisten groeide
hij op, uiterlijk zijn toevlucht zoekend bij moeder, innerlijk (grootendeels onbewust) zich metend aan den vader. Hij kreeg mede
daardoor vroeg een gevoel van onafhankelijkheid. Dit verklaart
ook zijn superioriteits-idee en beschermende houding tegenover
zijn ouderen broer Johan. In dezen nam de onevenwichtige me/anchoke van den vader abnormale vormen aan. Later pleegde hij in
India zelfmoord. Frederiks angst voor melancholia is dus wel
gemotiveerd. Zijn oom G. maakte in December 1876 een einde aan
zijn leven.
Van de verdere familieleden waren de tantes van belang, wier
tuin het tooneel verschafte voor de jeugd van den Kleinen Johannes.
De boeken, die hij las, vond hij grootendeels in haar bibliotheek.
Het meer verwijderde milieu werd gevormd door een reeks
vrienden en vriendinnen. Van de vriendinnen speeiden voor de
praepuberteit Alice, voor de werkelijke puberteit de twee jaar
oudere Ati een belangrijke rol. De meest invloedrijke vriend was
Frans Waller. Ofschoon hij de leeraren van zijn school vaak noemt
in verband met moeiiijkheden en prive-lessen, schijnt hun invloed
op zijn vorming niet erg groot. Aileen over v. Vliet, die hem bijlessen
gaf, spreekt hij later met groote waardeering.
De sfeer van gezin, vriendenkring en school was niet godsdienstig.
Frederik groeide op in een liberaal-christelijk milieu, waarin leder
zijn eigen opvattingen over ethiek en religie huldigde. Ditgemis
aan innerlijke zekerheid heeft zijn puberteit dat zwevende en ongedecideerde gegeven ten opzichte van de belangrijkste levensvragen.
De invioeden van de omgeving zijn hiermede in 't kort aangegeven.
De feitelijke gang van de puberteit, die correspondeert met het
1) H. Pad berg S.J.: Frederik van Eeden biz. 10.
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dagboek van December 1874 tot Mei 1884 (leeftijd 14;8-24;1)
volgt in groote trekken.
Bij het begin van het dagboek was de 14jarige Frederik leerling
van 't Gymnasium. Een ernstige oogziekte dwong hem de studie
te onderbreken. Later volgde hij als waarnemer eenige lessen aan
de H.B.S. en slaagde in September 1878 voor zijn toelatingsexamen
voor de Universiteit.
Om genezing te zoeken voor zijn oogen volgde hij een kuur in
Bad Kreuznach van 30-6-1875 tot 17-8-1875, echter zonder blijvend
resultaat (een kwakzaiver bereikte in October 1875 meer). In
Kreuznach leerde hij de Engelsche Mevrouw Molony kennen met
haar dochters, die later een belangrijke rol speelden in zijn religieuze
ontwikkeling. Ook ontmoette hij hier zijn vriend Carl Matthaei.
In deze tijd was Alice zijn vriendin, die in Mei 1876 haar plaats
moest afstaan aan Ati. Vooral zijn omgang met deze, die uit een
geloovig protestantsch gezin was, stimuleerde zijn godsdienstige
interesse. In deze zelfde begin-periode kwam in December 1876
de dood van Oom G.
Een ervaring van zeer groote beteekenis was zijn vacantie-verblijf
te Eastbourne bij de famille Molony van 27 Maart 1877 tot 12 April
1877. Deze kennismaking met de strenge en stroeve Engelsche
orthodoxie heeft op hem een zeer diepen indruk gemaakt. Na zijn
terugkeer uit Engeland was hij anders, rijper, gedecideerder
geworden. Zijn oordeel over godsdienst was vol minachting en
bittere ironic. En in Maart 1878 meende hij aan zijn gevoel voor
oprechtheid verplicht te zijn zich niet te laten aannemen, wat hem
in conflict bracht met zijn ouders en den dominee. Maar hij Meld vol.
In September 1877 teed zijn zelfbewustheid een ernstige nederlaag,
doordat hij niet slaagde bij zijn toelatingsexamen tot de Universiteit.
Na extra lessen van v. Vliet had een poging in 1878 succes, en als
18-jarige jongeman ging hij naar de Amsterdamsche universiteit
om medicijnen te studeeren. De materialistische opvattingen, die
hier heerschten, versterkten zijn a-religieuze wereldbeschouwing.
Een conflict met Ati werd onvermijdelijk. De definitieve breuk
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met haar in begin 1879 veroorzaakte een ernstige, maar tijdellike
inzinking in zijn dagboeknotities, maar door de langzaam groeiende
Ilteraire productivitelt veranderde de funktie van 't dagboek.
Van Iiefdes-annalen werd het productie-getuige.
Van de feitelijke gebeurtenissen in zijn studententijd vermeldt het
dagboek weinig. In Juni 1879 Iegde hij zijn eerste examen of en in
November werd de kennismaking met zijn latere verloofde Clara
van belang. Noch studie noch liefde namen echter de plaats In,
die hij afstond aan zijn literaire productie. Na een jeugdblijspel,
dat alleen maar wordt genoemd, schreef hij Het Rijk der Wijzen,
dat in 1882 in „Nederland" in druk verscheen. In hetzelfde jaar
begon hij aan Het Poortje. Zijn leven was rijk aan indrukken en
vol bezigheid. Naast studie en productie zag hij nog kans rector
van den senaat to spelen. (Dec. 1882). De dagboeknotities werden
schaarscher. Hij kon voor zijn drang tot Ilteraire objectiveering
het dagboek missen. Met een notitie over de conceptie van De
Kleine Johannes eindigt 22 Mei 1884 het dagboek van de puberteit.
Als kunstenaar was zijn volwassenheid begonnen.

§ 2. HET DAGBOEK VAN F. VAN EEDEN
Frederik van Eeden begon zijn dagboek niet plotseling a I s dagboekd.w.z. met een vooropgezet plan. De eerste notities worden
verspreid gevonden in een kleine H.B.S.-agenda tusschen sommen
en chemische formules en aanteekeningen over lessen enz.1).
Het tweede H.B.S.-boekje, van April 1875 tot Januari 1876 is
echter reeds dagboek in de strikte beteekenis van het woord.
Vanaf Januari 1876 gebruikt hij gewone notitieboekjes. Speciale
dagboeken, zooals in de handel verkrijgbaar zijn, heeft hij, tenminste in de puberteit, niet gebruikt.
Het felt, dat hij zijn dagboek in een schoolagenda begon, was van
1) Dit werd mij medegedeeld door Ir. H. v. Eeden. Zelf heb ik de eerste
agenda, tot April 1875, niet in 't origineel kunnen bestudeeren. Het overage
werd mij door den Heer v. Eeden weiwillend ter beschikking gesteld.
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Invioed op de vorm, die 't aannam. In de eerste plaats was deze
agenda Ingedeeld in weken en onderverdeeld in werkdagen (niet
gedateerd). De Zondag ontbrak. Het gevolg was dat 1)de notitiesalle
ongeveer even lang waren, 2) de dagelijks beschikbare ruimte tot
dagelijks noteeren uitnoodigde en 3) Zaterdag en Zondag,ofZondag
en Maandag samen de ruimte moesten deelen. De dating in de curve
tegen 't einde der week heeft dus geen bijzondere beteekenis,
evenmin als de eentonigheid door 't ontbreken van toppen. Het
tweede punt is belangrijker. De vorm suggereerde tot dagelijks
noteeren, vormde op de duur een gewoonte, die bleef, ook toen
het dagboek van uiterlijk veranderde. Zeifs in het nieuwe boekje
blijft de curve der eerste maanden in de sleur van 't oude. Dat
van Eeden er zich aan gewend had elke dag lets op te schrijven
in een tijd, dat hij nog weinig groots en eigens te zeggen had,
geeft misschien een verklaring voor zijn volharden, toen er innerlijke
weerstanden overwonnen moesten worden.
Die invloed van 't materiaai is aan te toonen. Als van Eeden om
bepaalde redenen (b.v. ziekte) enkele dagen oversloeg, vulde hij
bij de eerstvolgende notities vaak de blanco plaatsen in, b.v.
aileen met: „Weet niets van" of „Bien" 1). Zeifs toen de vorm
van het nieuwe boekje geen aanieiding meer gaf bij een eventueel
hiaat ruimte open te laten, vulde hij uit de herinnering in wat hij
in de overgeslagen dagen van belang achtte, of teekende hij aan,
dat hij er niets meer van wist 2).
Tot 24 Januari 1876, dus na 10 maanden d age I ij k s noteeren,
schreef Frederik nog steeds met potlood. Dit bevorderde de
leesbaarheid niet, en zeker niet de duurzaamheid. Misschien is
het besluit van 24-1-1876 3) om voortaan met in kt te gaan schrijven,
ontstaan uit het verlangen het dagboek als document der eigen
ontwikkeiing te bewaren.
Tot de uiterlijke vorm behoort ook het schrift. Dit is over het a1geVgl. Mei 1875 en December 1876.
Zie 22/11 76 en 16/11 77.
9 Dit besluit viel dus niet samen met de nieuwe vorm van het notitieboekje, dat op I Jan. begon.

meen regelmatig en beheerscht, zelfs eenigszins vlak en onpersoon lijk. Voorbeelden van plotselinge veranderingen onder invloed
van emoties, zooals W. Stern 1) die vond, treffen wij in dit dagboek
niet aan.
Afgezien van zijn wil tot verstandelijke zelfbeheersching, kan de
tijd van opschrijven hier van invloed zijn geweest. Meestal schouwde
van Eeden 's avonds terug op wat de dag hem had gebracht. 's Morgens en overdag noteerde hij alleen bij uitzondering. De emoties
van den dag hadden 's avonds plaats gemaakt voor de overweging
van de emoties. Dit terugleven in gedachten was bij v. Eeden
zeer sterk en het werkwoord „soezen" vond hij herhaaldelijk
van toepassing op zichzelf. Hij schreef dus in rust, en daarom rustig.
Een ander gevoig was, dat het dagboek in de sfeer van den
avond werd geschreven, een sfeer vol stemming en melancholic.
Er i s een verschil tusschen den meestal opgewekten Frederik
in zijn dagelljks doen en laten, en den soezenden droomer van
het dagboek (19-12-1878).
Het dagboek van het jaar 1875 heeft enkele teekens en een afkorting,
die ik niet kan verklaren. Men kan er een spoor in zien van de in
de puberteit zoo gewone geheimtaal. Het zijn de teekens + en 0,
die aan sommige notities respectievelijk voorafgaan en volgen,
en de afkorting kr. Zij schijnen in verband te staan met meisjes
(of 66n meisje, Alice). Dit meende ik te mogen concludeeren uit
enkele veranderingen, die in de druk zijn aangebracht. Het origineel
heeft by. op 145-1875 'sAvonds goed kr, tevreden.
In de uitgave staat 'sAvonds goed, Alice gezien,
tevreden.
24-6-1875 origineel: + zee r goed. Uitgave: Alice, zee r
g o e d. Soms vinden wij ook in 't origineel de verbinding van Alice
met -F. Voor de beteekenis van 0 zijn dergelijke vergelijkingspunten
niet te vinden. Misschien wil hij enkel noteeren dat hij Alice al (+)
dan niet (0) gezien heeft? Het bouwen van verdere hypothesen
lijkt mij door het ontbreken van gegevens, tamelijk onvruchtbaar 2).
1) W. Stern: Anfinge die Reifezeit.

1) VgI. Debesse: Crise de l'originalite juvenile, biz. 97.
I
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§ 3. HOE KWAM VAN EEDEN ER TOE EEN DAGBOEK TE
SCHRIJVEN?
Van Eedens dagboek geeft ons geen direkt aanknoopingspunt
voor 't antwoord op de vraag naar het ontstaan. Wij weten niet
of hij voorbeelden had en of men hem er toe heeft aangezet. Pas
na de puberteit leest hij gepubliceerde dagboeken, o.a. dat van
zijn tijdgenoote Marie Bashkirtseff (22-9-1887).
Van eenig belang voor 't antwoord is m.i. de aanvankelijke vorm.
Een dagboek dat van meet of aan vorm en karakter van dagboek
heeft, Is niet spontaan ontstaan. Geheel anders is het met het
dagboek van v. Eeden, dat langzaam groeit van losse persoonlijke
notities in een schoolboekje tot samenhangend geheel. Een dergelijk
dagboek hoeft geen d i re k t e Invloed van buiten te hebben
gehad. Het felt dat elke pubescens uit dit milieu wel eens van
dagboeken heeft gehoord, is voldoende, tenminste indien er een
persoonlijke bereidheid toe bestaat. De tendenz tot objectiveeren
van de eigen gevoelens en gedachten en ervaringen moet reeds
In kiem In den jongen van Eeden aanwezig zijn geweest.
Er zijn Intusschen eenige gegevens, die er op wijzen dat van Eeden
wel eens over dagboeken heeft gehoord. ZUn vader Meld er een
sententie-boek op na, waarin hij voor hem belangrijke citaten van
schrijvers en philosophen noteerde. Het is dus mogelUk dat dit In
Frederiks milieu meer gebeurde. Het eigen samenhangende dagboek
ontstond uit de eigen losse notities. Het dagboek kreeg een task.
Het dagelijks noteeren van veel feitelijkheden behoefde niet tot
een blijvend dagboek te leaden. Doordat de gevormde gewoonte
in van Eeden samenging met een innerlijke bereidheid en aan leg
tot objectievering on t s t o n d het echte puberteitsdagboek.
Het uiterlijke was aanleiding, de grond was de behoefte van den
pubescens zeif.
§ 4.

HOE ZAG VAN EEDEN ZIJN DAGBOEK.

Bij de waardeering van een dagboek Is het van belang te weten of
het al dan niet geheim werd gehouden. Dat anderen deze persoon-
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De Senaat van het Amsterdamsche Studentencorps,
staande links op den achtergrond: Dr Frederik
van Eeden, Rector 1883-1885.

lijke notities lezen of niet, beinvloedt de keuze en de vorm ten
zeerste.
Tusschen geheim en openbaar ligt een reeks mogelijkheden. Uit
de tekst blijkt dat v. Eedens moeder de gelegenheid had en gebruikte
in het dagboek te neuzen. Dit gebeurde alleen in het begin, toen
het persoonlijk karakter nog niet op de voorgrond stond. Later
gaf hij gedeelten ter lezing aan Ati en Clara. Maar voor anderen
was het ontoegankelijk. Het was dus geheim in beperkten zin.
Hij bewaarde het achter slot (26-1-1878).
Dit geheim-houden hangt samen met de funktie die het dagboek
krijgt 1). Aanvankelijk is deze funktie alleen: het verzamelen en
noteeren van indrukken en gegevens, voorat uit de wereld der
voiwassenen. Bu het begin der werkelijke puberteit dient het
dagboek om moeilijkheden van zich of te schrijven, om spanningen
te ontladen 1). Door de problemen, die hem hinderen, neer te
schrijven, nemen zij vorm aan, zoodat hij er vat op krijgt (I 1-3-1875,
26-1-1878, 2-6-1878, 28-4-1879, 30-7-1885).
Al herlezende ontdekt van Eeden dat hij anders wordt en ziet in
't dagboek een middel om zijn eigen ontwikkeling te volgen.
Hij wil zijn verleden en alles waartusschen hij toen leefde vasthouden
(21-4. 1878, 11-4-1882). Hij wil er de groei van zijn „verstandigworden" in volgen (26-10-1875, 21-4-1878).
Ontwikkelen beteekent eenigszins anders worden, anders reageeren. Er zal dus bij 't herlezen der vroegere notities een verandering
plaats hebben in 't oordeel hierover. Langzamerhand vervreemdt
de pubescens van zijn vroeger gedrag.
Toen Frederik van Eeden in Januari 1877 (7-1-1877) terugblikte op
de voorafgaande jaren, constateerde hij zeif al het verschil tusschen
het vroolijke, eenigszins oppervlakkige begin en de melancholieke
opgewondenheid der laatste maanden. Daarna werd zijn oordeel
afhankelijk van de wisselende stemming. Nu eens vond hij al dat
1) Er is seen motief om een dagboek van tooneel- en boek-recensies geheim
te houden, of een feitelijk reisjournaal, tenzij omdat men zich geneert over
zoo lets te schrijven of over de stumperige stijl.
') Vgl. S. Bernfeld: Trieb and Tradition, passim.
2
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vroegere „nonsens" (8-2-1878), terwip hij eenige dagen later met
„weemoedig hart" het relaas las van die „goede tijd" (13-2-1878).
Vooral in het begin na de breuk met Ad verdiepte hij zich gaarne
in de weldadige herinnering aan „poezie en liefde" (17-10-1879).
Maar met de naderende adolescentie werkte de vervreemding door.
In een citaat van 27-12-1880 onderscheidde hij de aanvankelijke
branie tegenover de latere gevoelsperiode. Het verschil met deze
zelfde terugblik van 7-1-1877 is evident. Hij vond zich in de eerste
boekjes alledaags en kinderachtig en pedant in ernstige kwesties,
quasi onverschillig en z.g. verstandelijk. In de daarop volgende
periode zag hij het verstand wat al to veel verdrongen door het
gevoel. Maar hier zag hij zich tenminste I e v e n en het herlezen
van deze bladzijden was hem een genot.
Maar drie jaar later herkent hij zich ook in dit beeld niet meer
(20-12-1883). Hij leest alles als het werk van een kennis. En in het
eerste citaat na de puberteit op 30-7-1885 worden zijn oude boekjes
als „kleine klachtenboekjes tegen mijn levensdirectie" afgedaan 1).

1)

Vgl. de ontwikkeling van de houding t.o.v. een enkel geval, ook eindigend
in vervreemding bij de dagboekfragmenten van M. Debesse: Comment
etudier les adolescents, blz. 153 vig.
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HOOFDSTUK III

§ I. HET DAGBOEK VAN MAAND TOT MAAND

In het eerste hoofdstuk wezen wij er op dat het eenigszins subjectieve karakter van het dagboekmateriaal gevaren meebrengt bij de
interpretatie. Om deze zoo veel mogelijk te ondervangen leiden
we de analyse fangs twee wegen. In dit hoofdstuk zullen wij de
ontwikkelingsgang volgen van het geheele dagboek met al zijn
uiteenioopende notities, om in deze veelheid de wezenlijke veranderingen aan te wijzen. Dit hoofdstuk is een perioden-analyse,
waarin de aanteekenIngen van van Eeden van maand tot maand
worden nagegaan en vergeleken. Het volgend hoofdstuk is een
gedrags-analyse, waarin de afzonderlijke ontwikkelingsmomenten
gedurende de geheele puberteit zullen worden gevolgd.
De analyse van het dagboek maand voor maand is op gelijke
wijze ingedeeld. Wij zetten telkens voorop een korte beschrijving
van de curve, in het bijzonder van de hiaten en de toppen: Hoeveel
noteert v. Eeden? Daarna volgt een indeeling van de inhoud:
Wat noteert v. Eeden? Hierbij sluit aan een oordeei over de wijze
van noteeren: Wat schrijft v. Eeden zeif daarover? En welke plaats
neemt hij zeif in in zijn notities?
Bij de indeeling van de inhoud zullen wij ons houden aan het
volgende schema: I) wat noteert hij over zich zeif, zijn stemming,
zijn toestand, geestelijk en Iichamelijk, 2) over wie spreekt hij,
3) welke handelingen van d o e n noteert hij, 4) en welke handelingen, die een m a k e n beteekenen, 5) over welke reacties op
kultureele omstandigheden en 6) over welke reacties op materieele
omstandigheden schrijft hij.
DECEMBER 1874-APRIL 1875
Daar wij niet over het origineel van dit gedeelte konden beschikken,
is het in de graphische voorstelling niet verwerkt. Bij vergelijkIng
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van de uitgave van het overige met het origineel, waren de verschillen, vooral in het begin zoo groot, dat aan de juistheid van een
eventueele curve van het eerste gedeelte getwijfeld moest worden.
Wij moeten daarom volstaan met een globale behandeling.
a. Hoeveel noteert van Eeden? Het is jammer dat
de curve van dit gedeelte ontbreekt. Misschien hadden wij hier
ons vermoeden kunnen bewijzen dat het dagboek van losse uit
elkaar liggende notities tot een aaneengesloten geheel groeide.
b. Waarover schrijft van Eeden ? Stemming, luiheid, toekomst, oogziekte: Ouderlijk huis, familie, vrienden,
vriendinnen: Muziek, lektuur, sport, wandelen, kaarten, schaatsen,
proeven doen, bezoek aan bloemententoonstelling, museumbezoek: Teekenen, postzegelfiguur maken : Godsdienst, schouwburgbezoek: Weersomstandigheden, eten, school, vacantie.
c. Wat schrijft hijzelf daarover? Het dagboek is
een verzameling van feiten, een opsomming van indrukken en ervaringen. Zelfs stemmingsmomenten worden als feiten gegeven. Indien
er van een doelstelling sprake is, is deze nog zonder vorm. Zij kan
aan dit dagboek nog geen richting geven. H ij w i 1 groot
w o r de n, maar heeft daarvoor nog geen gedigend gebied
gevonden.
d. Welke plaats neemt hij zelf in in zijn
n o t i e s ? Het (even stort zich in al zijn verscheiden held (materieel en cultureel) over hem uit en hij tracht er zooveel mogelijk
van te grijpen, voorloopig nog zonder vast plan. De dingen beheerschen hem, niet omgekeerd. Hij staat te midden van het vele.
APRIL 1875

a. Er werden 2444 woorden genoteerd in 29 dagen met een
gemiddelde van 85 per dag. Hoogste aantal 129, laagste aantal 47.
Deze maand telt een hiaat, dat onzeker is, omdat het nieuwe,
door ons in het origineel bestudeerde dagboek pas op 4 April
begint. De curve is vlak, afgezien van de inzinking rondom de
Zondagen.
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b. Stemming, toekomst, werkiust, droom, oogziekte, verkoudheld; Ouderlijk huis, famine, vrienden; Muziek, lektuur, wandelen,
rooken, roelen, zeilen, proeven doen; Brieven, vers, zuurkast
maken; Godsdlenst, wetenschap, zelfmoord; Weer, natuur, school,
eten en drinken, feestdag, geld, refs naar Amsterdam, degenstok
gekocht, nieuw pak, nauwe laarzen, ander bed.
c. De feiten en indrukken worden kort en droog opgesomd.
De toon is quasi-volwassen (branie).
d. Hij beweert er maar op los, of met een verlangen naar een
vaag bekend geluk en naar maacht (*9,*26) 1) (ErganzungsbedOrftigkeit). Het onprettige wordt zooveel mogelijk verdrongen. Het
geluks- en tevredenheidsgevoel overheerscht.
MEI 1875
a. Er werden 1217 woorden genoteerd in 26 dagen met een
gemiddelde van 45 per dag. Hoogste aantal 139, laagste 2. Het
hiaat van 15-19 is een gevolg van de oogziekte. Op 20 Mei heeft
v. Eeden ingevuld wat hij over deze dagen wist (invloed v.d. vorm).
b. Stemming, werkiust, oogziekte, neusbloeden; Ouderlijk huis,
familie, vrienden; Lektuur, roeien, zwemmen, visschen, zeilen,
wandelen, kaarten, proeven doen; Godsdlenst, paviljoen; School,
examen, weer, blauwe en grijze bril, zout eten, lijstjes.
c. Hij noteert van alles en de keuze wordt nog niet door een plan
bepaald. Alleen de tweede helft staat onder invloed van de oogziekte.
d. Alles, wat op een of andere manier verband houdt met hem
zelf of met zijn toestand, wordt genoteerd. En dit verband is voorloopig vooral uiterlijk en materieel.
JUNI 1875
a. Er werden 1340 woorden genoteerd in 30 dagen met een
gemiddelde van 45 per dag. Hoogste aantal 95, laagste 4. De lage
Citaten of verwijzingen naar citaten, die in de dagboek-uitgave ontbreken,
zullen met * gekenmerkt worden.
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curve tot 9 Juni wordt door de oogziekte veroorzaakt 1). Daarna
zien wij weer de normale inzinkingen bij de Zondagen.
b. Stemming, oogziekte, verkoudheid; Ouderlijk huis, familie,
vrienden, vriendinnen, kennissen, nieuw neefje; Muziek, lektuur,
wandelen, schieten met pip en boog, hengelen, zeilen, proeven
doen; Schilderen, brief; Godsdienst, paviljoen; Kuur to Kreuznach,
Haarlem, Amsterdam, geld, feest, wijn, sigaren, wafels, aardbeien,
cafe-bezoek, kermis.
c. Ook deze maand staat sterk onder invloed van de oogziekte.
De meisjes spelen alleen terloops een rol.
d. De omstandigheden beheerschen hem en alles is belangrijk.
Hij kiest niet. Merkwaardig is dat er ondanks de oogziekte niet
gesproken kan worden van neerslachtigheid. De notities van 14
dagen zijn opgewekt, tegenover slechts een uitgesproken slechte
bui. 13 dagen geven alleen de feiten zonder de eigen reflex, terwiji
slechts 2 notities hangen tusschen opgewektheid en melancholia.
JULI 1875

a. Er werden 1554 woorden genoteerd in 31 dagen met een
daggemiddelde van 50 woorden. Hoogste aantal 85, laagste 20.
De curve is rustig en effen.
b. Stemming, oogziekte, neusbloeding; Ouderlijk huis, familie,
vrienden, vriendinnen, menschen en hun leefwijze; Muziek, wandelen, croquet, whisten, dansen, zwemmen; Teekenen, brieven;
Godsdienst, museumbezoek; Weer, school, bezienswaardigheden,
luchtballon, wassercorso, parapluie, stok.
c. Reisjournaal van Bad Kreuznach. De belangstelling is minder
op dingen gericht, meer op menschen. Menschen kunnen sfeer
geven aan een heele dag. Vgl. II Juli: Meer Matthaei-dag, dan
Frieda-dag 2).
1) De mogelijkheid bestaat dat deze eerste dagen, evenals de vorige maand,
pas op 9 Juni zijn ingevuld.
2) Er is dus door het noteeren 's avonds een katatyme ordening. De stemming
van het oogenbiik geeft kleur aan de heele dag.
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d. Hij noteert feiten en ervaringen naar hun waarde voor hem
zeff, voor zijn geluk. Het geluksverlangen is selectie-princiep,
grootendeels onbewust, maar soms bewust (vgl. 31 Juli)1).
AUGUSTUS 1875

a. Er werden 1708 woorden genoteerd in 31 dagen met een
daggemiddelde van ruim 55 woorden. Hoogste aantal 92, Iaagste
14. De curve is vlak.
b. Stemming, oogziekte, zelfbeschouwing; Ouderlijk huts, famille,
vrienden, meisjes; Vioolspelen, lektuur, wandelen, visschen, planten
sorteeren, werken met zonnemicroscoop; Teekenen, brieven,
verzen; Natuur, weer, school, terugblik, rijtoer, eten en drinken.
c. Aanvankelijk Kreuznach. Daarna leeft hij zich weer in elgen
sfeer in, waarbij vrienden een betere beurt krijgen. De inhoud van
het dagboek wisselt dus met de indruk van buiten. Er is nog geen
vaste lijn van binnen uit, nog geen concrete toekomst-gerichtheid.
d. Melancholische gevoelsuitingen overwegen. Hij is in stemming
en weet niet waarom. Daarom is ondanks de verscheidenheid der
selectie, deze maand persoonliJker, meer op zelfvorming gericht.
Een gevoel van minderwaardigheid, ontoereikendheid in vergelijking tot de „groote" toekomst beheerscht zijn stemming. Vgl.
*30 Aug.: Het droombeeld wordt fiauw.
SEPTEMBER 1875

a. Er werden 1616 woorden genoteerd in 30 dagen met een daggemiddelde van 55 woorden. Hoogste aantal 106, laagste 24. Curve
is vlak. De kleine top op 7, 8 en 9 geeft uiting aan zijn onbestemde
gevoelens.
b. Stemming, toekomst, oogziekte, werklust, doodsverlangen;
Familie, vrienden, vriendin, meisjes, kennissen; Muziek, Iectuur,
proeven doen, wandelen, zwemmen, kaarten; Teekenen, brieven;
1) In de uitgave I Aug.
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Godsdienst, tooneelbezoek; Weer, terugblik, school, scheikunde,
bezoek Amsterdam, Haarlem, smid, windhonden, naar bed gaan,
bier drinken, chocolade drinken, perziken.
c. Kroniek van kleine beslommeringen in een sfeer van verlangen
naar geluk en tevredenheid. Op de achtergrond nog de oogziekte.
d. Het persoonlijke is minder merkbaar, tenzij in het verlangen
naar alzijdige vorming. Ook hier echte puberteitsstemming, maar
ook nu u i t g e d r u k t. Dat hij het zeif zoo voelt en weergeeft,
Is rijp. VgI. *15 Sept.: Heb 't land, ofschoon niet droefgeestig.
OCTOBER 1875

a. Er werden 1582 woorden genoteerd in 31 dagen met een daggemiddelde van 50 woorden. Hoogste aantal 95, laagste 20. De
curve is vlak. De zeer geringe top van 14 geeft een persoonlijke noot.
b. Stemming, werkiust, oogziekte, droom; Ouderlijk huis, familie,
vrienden, meisjes, menschen; Muziek, lectuur, schilderijen zien,
schaken, wandelen, rooken, zeilen, proeven doen, kaarten; Teekenen, brieven; Godsdienst, levensleer, wetensch. theorieen,
paviljoen, tooneelbezoek; Weer, school, terugblik, Amsterdam,
eten en drinken, legkaarten, foto, nieuwe hoed, lettergieterij.
c. Stemmingsmomenten gaan in de kroniek overheerschen.
Van een bewuste, van binnen-uit gerichte keuze van onderwerpen
is nog geen sprake. Het is integendeel de variatie, die hem trekt
(1 I en 31).
d. De goede afloop van de oogziekte (± 12 Oct.) doet de toekomst
weer opklaren en brengt de grootheids-ideeen terug (14). Ofschoon
niet uitbundig, ziet hij zijn toekomst in intellectueele veelzijdigheid.
NOVEMBER 1875

a. Er werden 1740 woorden genoteerd in 30 dagen met een daggemiddelde van 60 woorden. Hoogste aantal 97, laagste 28. De
curve is vlak.
b. Stemming, toekomst, zelfbeschouwing, werkiust, oogziekte,
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droom; Ouderlijk huis, familie, vrienden, meisjes, menschen ;
Muziek, lectuur, zingen, wandelen, zeilen, rooken, kaarten; Teekenen, brieven, postzegelplakken; School, weer, terugblik, Transvaal, portret, drinken, stempel, lezing, brand, goochelaar.
c. Aanvankelijk een kroniek van feiten, waarin de school (proefwerk) een groote rol speelt. Vanaf 20 November warden de feiten
vervangen door stemming. Veel lectuur, maar zonder plan.
d. In de stemmingsperiode na 20 November is vooral van belang
dat hij zich anders voelt worden. De tegenstelling van vroeger en
nu ervaart hij met het besef dat de kindsheid voorbij is (20, *23).
DECEMBER 1875
a. Er werden 1563 woorden genoteerd in 31 dagen met een
daggemiddelde van 50 woorden. Hoogste aantal 77, laagste 14.
De curve is zeer vlak.
b. Stemming, toekomst, werklust, de dood, droom; Ouderlijk
huis, familie, vrienden, meisje, society; Muziek, lectuur, wandelen.
rooken, kaarten, ganzenbord, sneeuwballen goolen; Brief; Kunst,
museumbezoek, ballet; Weer, school, vacantie, terugblik, St. Nicolaas, siapen, portret, lezing, eten en drinken, kandeel, hond.
c. Tot 10 December ijs en schaatsen. Daarna weer vrienden,
kunst en lectuur en de dood van Andries. Kroniek onder invloed
van de wisselende omstandigheden. Dagboek is nog spiegel van de
omstandigheden.
d. Hij mijmert over zijn vrienden, weegt als het ware hun beteekenis voor zijn geluk. Hij vat het plan op uitvoeriger te gaan schrijven
over wat h ij den kt. Dit kan een taak warden voor het dagboek.
JANUARI 1876
a. Er werden 1945 woorden genoteerd in 31 dagen met een
daggemiddelde van 60 woorden. Hoogste aantal 146, laagste 15.
Als wij in aanmerking nemen, dat v. Eeden in een nieuw boekje
schreef, waar hij aan Been ruimte was gebonden, is de verandering
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in de curve nog gering. Een geringe onregelmatigheid en enkele
toppen, is het eenige gevolg. De top van 5 en 6 behandelt een
voorgenomen reis naar Engeland 1). Top 13 geeft de beteekenis
van zijn moeder en doodsgedachte. Top 28 is een weemoedige
natuurbeschrijving.
b. Stemming, toekomst, doodsgedachte, werken; Ouderlijk huis,
familie, vrienden, meisjes, kennissen; Muziek, lectuur, wandelen,
kaarten, rooken, register schrijven, houthakken; Teekenen, brieven;
Tooneelbezoek; Weer, school, plan naar Engeland te gaan, ijs,
Holland, natuur, partij, drinken, lezing.
c. Ofschoon het H.B.S.-boekje is vervangen door een aanteekenboekje, is er weinig verandering te constateeren in de wijze van
noteeren en in het aantal en de Iengte der notities. De wisseling
van dooi en ijs vinden wij in het dagboek terug. Vanaf 20 Januari
neemt het plan om naar Engeland te gaan vaste vormen aan, wat
zich vooral uit in de omstandigheid dat het dagboek tevens kasjournaal wordt voor het sparen van het benoodigde geld. Een
tijdlang beheerscht deze doelstelling het dagboek, doordat hij
aanteekening houdt van werkzaamheden, die hij om geld verricht.
d. Er is nog geen sprake van een vaste lijn. Maar de persoonlijke
notities maken een meer overwogen indruk. Hij begint na te
denken over de waarde van de vriendschap (*1, 6, *30) over de
beteekenis van zijn moeder in zijn leven (13). Bovendien brengt
deze maand enkele opmerkelijke puberteitsverschijnselen, die
van groote onzekerheid en van het ontgroeien aan het oude getuigen. Het is een wankelmoedigheid (*3) verbonden met het
idee geen kind meer te zijn (25), een gevoel van vergankelijkheid
(*I0) dat doodsgedachte wordt (13). En tegelijk de eerste puberteitspoging tot een eigen persoonlijke handteekening (*31). Met
dit overwogen karakter stemt goed overeen, dat hij vanaf 24
Januari met inlet gaat schrijven.
FEBRUARI 1876

a. Er werden 1347 woorden genoteerd in 29 dagen met een dag1)
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naar de familie Molony. De reis gaat pas door in Maart 1877.

gemiddelde van 45 woorden. Hoogste aantal 92, laagste 4. De
curve vervlakt nog meer. De inzinking van 6-7 Febr. Is door verkoudheid veroorzaakt.
b. Stemming, toekomst, werken, droom, verkoudheid, oogen;
Ouderlijk huts, familie, vrienden, meisjes; Muziek, lectuur, wandelen, schaken, kaarten, adressen schrijven, circulaires vouwen,
sparen; Brieven; Godsdienst, museum; School, weer, Engeland,
foto, eten en drinken, overstrooming, schoenen, ander bed.
c. Het plan om naar Engeland te gaan levert zeer veel feiten,
met daarnaast veel stemmings-momenten.
d. Het verlangen lets te beteekenen neemt vaster vorm aan. Hij
wil rijk zijn (*I3) en droomt van kunstenaarsschap (22). Onder
lnvloed van zijn vrienden en van school wordt zijn interesse gericht
op Iiteratuur (29). Zijn stijl is er reeds door bein yloed, vgl. by.
een vergelijking van *26 Febr. Maar dit is nog geen karakter-ontwikkeling. Hij wit i e t s worden, en nog niet i e man d. Hij wil
geen esprit fort zijn als dit moeite kost! (no. De toon is echte
puberteitstoon, b y. in woordenkeus als: bedonderd, verduiveld
naast lucied. Hij begint beter te schrijven ( 428) ook in brieven.
Hij blijft weg uit de catechisatie uit „ongeloof" (*21).
MAART 1876
a. Er werden 2747 woorden genoteerd in 31 dagen met een
daggemiddelde van 90 woorden. Hoogste aantal 384, laagste 20.
Voor het eerst breekt hij, als hij lets te zeggen heeft, door
de traditioneele ruimte heen. De toppen van 4 en 29 Maart
geven zijn levensopvatting, zijn theorieen (vgl. December 1875
onder d.).
b. Stemming, zelfkritiek, droom, behoefte aan vertrouwen,
literaire loopbaan; Moeder, familie, vrienden, meisjes; Muziek,
lectuur, kaarten, rooken, wandelen, gewichten tillen; Teekenen,
brieven, opstellen maken; Weer, natuur, school, geleerde gesprekken, sparen, adressen schrijven, Teylor, storm, collecte.
c. Door het feltelijke van de kroniek heen klinkt een diepere
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toon. De verschuiving naar het abstracte, naar het denken, is
merkbaar.
d. Hij ordent naar geluksmomenten en toekomst. Zijn oordeel
over vrienden en moeder wordt dieper. De puberteits tweespalt
wordt duidelijker. Aan de eene kant onzekerheid en angst voor
verandering van situatie (*30) met toch behoefte aan afwisseling
(24), aan de andere kant het besliste air van een volwassene.
Hij ziet zich in geluk en grootheid, by. als literator of als sterk
man (*9) en vindt godsdienst onzin (29).
APRIL 1876

a. Er werden 2444 woorden genoteerd in 30 dagen met een
daggemiddelde van 80 woorden. Hoogste aantal 228, Iaagste 15.
De curve is geheel veranderd door de toename van het aantal
toppen, die tot het normale beeld gaan behooren. Van belang Is
dat de toppen de meest beperkte selectie geven. Het dagboek
verandert van inhoud e n vorm. Aanvankelijk korte notities over
veel dingen, nu lange notities over weinig. Vroeger gaf hij indrukken
van buiten, n u het oordeel over enkele indrukken. Ook is van
belang dat de toppen Uwel literair zijn (I - natuurbeschrijving,
13 - een brand) of persoonlijk (26 - de misdadiger Jut. 19 - zeifbeschouwing).
b. Stemming, de dood, onzedelijkheid, eigen ideeen, neusbloeding; Ouderlijk huis, famille, vrienden, meisjes, Jut; Muziek,
lectuur, wandelen, kaarten, zeephandel, rooken, drinken; Teekenen,
brieven; Paviljoen; Weer, natuur, school, vrije dag, sparen, Kreuznach, Vrijstaat, Amsterdam, verjaardag, foto, bloembollenvelden,
oploopje, brand, poes.
c. De selectie blijft nog ruim, maar het aantal feiten, die van commentaar worden voorzien, wordt talrijker. De literaire vorm
wordt opzet. Sommige dingen noteert hij zelfs alleen maar om ze
in goed Nederlandsch to kunnen neerschrijven. Dagboek wordt
als het ware de literaire objectiveering van zijn levensopvatting
(ideeen).
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d. Hij wordt rijper. Hij oordeelt over zijn vrienden e n over
hun invloed op zijn uiterlijke vorm (*I7, 19). Zijn kijk op muziek
is dieper gefundeerd (29). Daarnaast de normale puberteitsverschijnselen: groote woorden (godendrank gezopen *22); Angst
voor verveling (*24); De belangstelling voor meisjes is nog niet
individueel. Het is nog het andere geslacht, al begint op 30 April
Ati, als voorbode van een verandering.
MEI 1876

a. Er werden 2278 woorden genoteerd in 27 dagen met een
daggemiddelde van 85 woorden. Hoogste aantal 255, laagste 2.
Het hiaat 28 t.m. 31 verklaart hij doordat zijn pen zoek is. Op
I Juni geeft hij hierover een kort overzicht. De toppen hebben
beperkte selectie. 3 - Engeland; 7- Frans (vriend); 8 - Kreuznach;
10 - „Idee" (branie); 14, 21 - Natuur; 23 - Botanie en Ati; 24- Zelfbeschrijving; 25 - Theorie.
b. Stemming, toekomst; Ouderlijk huis, familie, vrienden, Ati.
Muziek, lectuur, botanizeeren, wandelen, kaarten, rooken, zeepzaak; Teekenen, brieven, opstellen, vers; fluitjes maken; Wetenschap; Weer, natuur, school, examen, sparen, Engeland, nieuw pak,
praecipitaten.
c. Nog veel opsomming van feiten. Juist de kortste notities
geven de ruimste selectie. De literaire instelling wordt evident.
De natuurbeschrijvingen zijn er een gevoig van, invloed van het
maken van opstellen op het dagboek.
d. Zijn levenshouding is realistisch-verstandelijk, vol „theoriedn".
Het onechte blijkt uit de verstokijnschte branietoon. Hij wil
boven de kleinheid van het leven verheven zijn in de rustige sfeer
van tevredenheid en geluk. De middelen daartoe zijn: liefde,
wetenschap en kunst.
JUNI 1876

a. Er werden 2585 woorden genoteerd in 30 dagen met een daggemiddelde van ruim 85 woorden. Hoogste aantal 326, laagste 13.
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De groote top op 7 Juni is een uitzicht naar de toekomst met een
lijst van al zijn jeugdliefdes. 22, 27 en 28 zijn erupties van overgevoeligheid in het begin van de liefdes-periode met Ati.
b. Stemming, toekomst, zelfvorming, liefde, sexualiteit, eenzaamheid, neusbloeding; Ouderlijk huis, vrienden, meisjes, Ati;
Muziek, lectuur, wandelen, zwemmen, botaniseeren, croquet,
kaarten, rooken; Opstellen, brieven; Sententies; Weer, natuur,
school, huwelijk, eten en drinken, sparen, nieuwe stok, nieuw
pak, kermis.
c. De selectie blijft ruim. Hij noteert nog de meest uiteenloopende
invalletjes. Intusschen gaan de stemmingsmomenten overheerschen
in literaire vorm. Sententies en beeldspraak (*9, *23) worden van
belang. Het dagboek begint het karakter van liefdesannalen aan te
nemen.
d. Ofschoon er nog geen unificatie, geen ordening van notities
volgens een vast plan, is, wordt deze toch voorbereid. Toekomst
en liefde gaan overheerschen. Hij heeft een uitgesproken verlangen
groot en gelukkig te worden met het idee voor het geluk te zijn
geboren (*18). Met de liefde komen de eerste weifelingen tusschen
erotiek en sexualiteit (*25, *26).
JULI 1876

a. Er werden 2816 woorden genoteerd in 21 dagen met een
daggemiddelde van 135 woorden. Hoogste aantal 753, laagste 6.
De eerste hooge top op 13, die een uitstorting is van gevoel. De
hiaten vallen onder zijn vacantie in Roosendaal (bij Arnhem).
b. Weemoedige stemming, opgewektheid, toekomst, liefde,
droom; Ouderlijk huis, vrienden, Ati, familie, menschen; Lectuur,
wandelen, botaniseeren, croquet, zwemmen, spelen; Teekenen,
schrijflust; Godsdienst, wetenschap, tentoonstelling; Weer, natuur,
school, fuif, eten en drinken, café, geld uitgeven.
c. De voornaamste notities hebben plaats naar aanleiding van
Ati. Dit avontuur beheerscht de stemming en daarmede de selectie.
Het stimuleert bovendien zijn toekomstplannen. De kroniek van
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uiterlijke feiten wordt vervangen door een stemmingskroniek.
Feiten worden slechts terloops g e n o e m d.
d. Hij leeft in een weemoedige puberteitsstemming en hangt
tusschen verliefdheid en verstand. Op 13 Is hij explosief. Vanuit
zijn melancholia, die om Ati draait, veroordeelt hij dit ellendige
!even, omdat hij niet in een God gelooven k a n en w Er is
onmachts-gevoel, omdat hij het groote wil en er nog niet rijp voor
is. Hij wil k u n n e n en w e t e n, wil schrijven en rijk zijn. Deze
tendenz vinden wij in het godsdienstige terug. Het wordt een zaak
van prestige. Hij wil Ati's meerdere blijken in zijn verstandelijke
levenshouding (*8).
AUGUSTUS 1876

a. Er werden 1815 woorden genoteerd in 19 dagen met een
dauemiddelde van 95 woorden. Hoogste aantal 278, laagste 9.
De curve van deze maand is zeer onregelmatig en bestaat eigenlijk
alleen maar uit toppen en hiaten en een inzinking van 21-28 tengevoige van de vacantie. Het hiaat 10-17 is van belang, omdat het ligt
tusschen het einde van 't vorige en het begin van het nieuwe
boekje. De „dwang" tot dagelijks noteeren bestaat niet meer.
b. Stemming, toekomst, werklust; Ouderlijk huis, familie, vrienden, Ati, kennissen; Muziek, wandelen, zwemmen, zeilen, visschen,
schaken, spelen; Teekenen, dagboek; café, soos.
c. Het dagboek is hier doordrenkt van melancholic om AU.
De selectie is verengd, de stemming tot Weltschmerz opgeschroefd.
d. Hij is in hoogspanning. Het latente godsdienstige conflikt
heeft de onlustgevoelens versterkt. Daarnaast blijft hij „verstandige" praat eischen (18) en ziet hij het geluk als een evenwichtsgevoel, als tevredenheid (*28).
SEPTEMBER 1876

a. Er werden 1933 woorden genoteerd in 28 dagen, met een
daggemiddelde van 70 woorden. Hoogste aantal 252, laagste 2.
De curve wordt normaal. Top 16 is een toekomstdroom.
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b. Stemming, werklust; Ouderlijk huis, vrienden, Ati; Lectuur,
schaken, wandelen, kaarten, biljarten, electriseermachine; Opstellen,
brieven; Weer, natuur, school, rijkdom, zeep.
c. De stemming onder invloed van de verliefdheid overheerscht
alles en beperkt de selectie. De literaire vorm is normaal geworden
en verdiept. Hij objectiveert ervaringen tot „geval" (16) probeert
er boven te staan (17). Eidetische aanleg is waarschijnlijk. Hij z i e t
herinneringen (26).
d. Hij is prikkelbaar en onzeker. De literator wordt in aanleg
kenbaar in zijn uitingsdrang (I, *3, *5) en zijn zucht naar roem (16)
en zijn vele opstellen. Algemeene puberteitsverschijnselen blijven.
Zoo is Ati nog niet geisoleerd. Zij hangt nog samen met haar
familie, met het gezin. De stemming neemt de bekende overdreven
vormen aan, die hij soms zelf ironiseert, b y. „ben wijders bleek
en melancholiek." (*21).
OCTOBER 1876
a. Er werden 2581 woorden genoteerd in 30 dagen met een
daggemiddelde van 85 woorden. Hoogste aantal 224, laagste 13.
Top 10 behandelt zijn weigering „zich te laten aannemen" 13 en 14
zijn stemming met de wil „verstandig" te zijn.
b. Stemming, verleden, werklust, droom; Ouderlijk huis, familie,
vrienden, Ati; Muziek, lectuur, schaken, wandelen, kaarten, biljarten, croquet; Teekenen, opstellen, brieven; Godsdienst, biologie;
Weer, school, eten en drinken, Amsterdam.
c. Gedeprimeerde stemming rondom Ati beheerscht de selectie.
Hij leeft op spanning: wat heeft deze dag mij gebracht? De vorm
is literair (13).
d. De wil i e t s te beteekenen neemt vaster vormen aan door
de keuze der middelen: de kunst en het indringen in de !evensvorm van anderen (13, 26). De stimuleerende factor is de sfeer der
verliefdheid. Kenmerken der puberteit: Hij praat met Frans over
abstracte begrippen (*4), is hypersensitief ondanks het „verstandige" (*7, 12, 14), en leeft in het verleden (9, 13). Merkwaardig is
zijn on bewuste defin itie van de puberteit als „lablel evenwicht" (*24).
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NOVEMBER 1876
a. Er werden 2372 woorden genoteerd in 27 dagen met een
daggemiddelde van 90 woorden. Hoogste aantal 249, laagste 12.
Hiaat 20-21 wellicht wegens te groote spanning der stemming.
Toppen 6 - eigenwaan. Geluk is wijs-zijn. 10 - Melancholia. 1 I Strijd tegen Ati om de zelfstandigheid. 19 - muziek en kunst.
b. Stemming, werkiust, eigenwaan; Ouderlijk huis, vrienden,
Ati, kennissen; Muziek, lectuur, wandelen, kaarten; Teekenen,
opstel, verzen, brieven; Schilderijententoonstelling; Weer, Engeland, opening kanaal.
c. Felten als zoodanig spelen geen rol. De stemming van het
oogenblik overheerscht. Zelfs het i n d i v i d u Ati is minder
belangrijk dan de haar omgevende sfeer. De maand is in mineur.
Eike dag wordt gewogen naar de stemming (*3), die zoo gecuitiveerd
wordt dat zij ontaardt in literaire pose (12, 13).
d. Aarzelt soms met neerschrijven, omdat hij het j u i s t e wil
weergeven en dat niet kart (18). Zijn Ilefde voor kunst is puberiel.
Kunst is Rausch (19). In zijn verliefdheid bedrijft hij struisvogelpolitiek door moeilijkheden te willen omzeilen met de verhouding
als broer en zus (22).

DECEMBER 1876
a. Er werden 1687 woorden genoteerd in 18 dagen met een daggemiddelde van 90 woorden. Hoogste aantal 324, laagste 2. Hiaat
van 18-30 hangt samen met de zelfmoord van zijn Oom G. Top 30
is een verzamelpost met verslag van Oom G's zelfmoord.
b. Stemming, werkiust, zelfmoord, zlekte; Ouderlijk huis,
vrienden, Ati, meisjes, kinderen, famine (Oom G.); Muziek, wandelen, kaarten, schaatsen; Weer, school, Sinterklaas, Engeland,
schietvereen iging.
c. Het dagboek is het register van stemmingsmomenten. Hij
wil rust en tevredenheld, dus geluk. Op *11 en *12 noteert hij
alleen dat hij tevreden is.
8
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d. Zijn verliefdheid is kalverliefde, vol onrust naast tevredenheid.
Hij is in zijn literaire vormgeving rijp, rijpheid in een noodzakelijke
puberteitsvorm. Zeer sterk blijkt de objectiveeringstendenz daar
waar hij oom G. tot „geval" maakt (17). De zelfbeschouwing van
13 is een voorbeeld van gezonde puberteit: zelfvertrouwen, gepaard
met zelfkritiek.
JANUARI 1877

a. Er werden 2175 woorden genoteerd in 27 dagen met een
daggemiddelde van 80 woorden. Hoogste aantal 200, laagste 17.
Toppen worden normaal. Hiaten doordat hij meerdere dagen
tegelijk overziet.
b. Stemming, werkiust, toekomst, ziekte, droom; Ouderlijk
huis, vrienden, Ati; Muziek, lectuur, wandelen, schaken, kaarten,
biljarten, schietvereeniging; Opstellen, verzen, brieven; Weer,
school, examen, zelfmoord, kroeg, brand.
c. De dag is alleen van belang naar zijn stemmingswaarde. Ook
als hij terugblikt op vorige dagen, zoekt hij de stemming (3-4, 5-6-7).
Inhoud-gevende factoren zijn Ati en het weer. Het dagboek komt
daardoor op een tweesprong to staan. Vroeger alleen feiten, nu een
lange stemmingsnotitie met een korte aanhang van feiten.
d. Hij zoekt geluk en tevredenheid. Ondanks zijn aanleg voor
Iiteratuur blijft hij normaal pubescens. De twee verzen van deze
maand (*24 en 26) hebben niet de geringste voorspellende waarde.
Zij zijn integendeel stuntelig en onpersoonlijk en Ieelijk.
FEBRUARI 1877

a. Er werden 2211 woorden genoteerd in 27 dagen met een
daggemiddelde van 80 woorden. Hoogste aantal 234, laagste 14.
Top 11 is de literaire beschrijving van een uitgangsdagje. Top 17
geeft een gesprek weer met Ati.
c. Stemming, droom; Ouderlijk huis, vrienden, Ati, meisjes;
Muziek, lectuur, wandelen, schaken, schieten; Teekenen, opstel,
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brieven; Godsdienst; Weer, sneeuw, Engeland, eten, fuif, slapen.
c. Onder invloed van mineur-stemming en van de afwisseling door
veel uitgaan, ontstaat een inzinking naar het feitelijke. De literaire
vorm wordt beter.
d. Wat heeft de dag mij aan goeds gebracht? vraagt hij zich af.
Door de literaire vorm cultiveert hij zijn gevoelens, die daardoor
opgeschroefd worden. De beschrijving van het „conflict" met Ati
op 20 is met al zijn groote woorden literatuur en onecht verdriet.
Echt is het gevoel van „voorbij-zijn" (*2).
MAART 1877
a. Er werden 1560 woorden genoteerd in 31 dagen met eeni
daggemiddelde van 50 woorden. Hoogste aantal 156, laagste 7.
Met 27 begint het journaal van de reis naar Engeland, dat in April
wordt voortgezet. Dit journaal vormt een afzonderlijk stuk, dat
alleen reisjournaal wil zijn met een opeenhooping van feitelijke
gegevens over reis en landschap en menschen.
b. (zonder reisjournaal) Stemming, gezondheid; Ouderlijk huis,
vrienden, Ati, meisjes; Muziek, lectuur, wandelen, biljarten, gymnastiek, rooken; Opstellen, verzen; Weer, school, H.B.S.-fulf,
Engeland.
c. Minder omgang met Ati geeft hem aanstonds gelegenheid
weer ruim to zijn in feiten. Na ontmoetingen met haar breekt de
melancholieke stemming weer door (9, 10, 13, 14, 15). Vrienden
blijven op de achtergrond.
d. In mineur. De ongeluksmomenten overwegen.
APRIL 1877
a. Er werden 412 woorden genoteerd in 9 dagen met een daggemiddelde van 45 woorden. Hoogste aantal 112, laagste 16. Het
hiaat van II April-7 Mei is ontstaan onder invloed van de Engelsche
reis.
b. Reisjournaal.
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c. Feiten, die waarschijnlijk zijn bedoeld als steunpunten voor de
herinnering.
d. De beteekenis van deze tijd is grooter dan het dagboek zou
doen vermoeden. Ook uit de zeer materieele notities klinkt wrevel,
zoodra van godsdienst sprake is. Door het onmiddellijk contact
met een zeer orthodox gezin ontwikkelt zich zijn vroegere onverschilligheid t.o.v. het geloof tot uitgesproken afkeer. En men kan
ook in het algemeen zeggen dat deze plotselinge omgevingsverandering zijn ontwikkeling heeft verhaast.
MEI 1877
a. Er werden 2068 woorden genoteerd in 19 dagen met een
daggemiddelde van 110 woorden. Hoogste aantal 308, laagste 22.
Toppen 25, 28, 31 zijn overgevoelig en explosief wegens oneenigheid
met Ati. Top 7 ruimere selectie van het nieuwe begin.
b. Stemming, toekomst, gezondheld; Ouderlijk huts, familie,
vrienden, Ati; Lectuur, wandelen, schaken, kastie, gymnastiek,
schommelen ; Godsdienst, sch ilderkunst; Weer, natu ur, school,
hoed, citroenpudding.
c. De notities krljgen lets explosiefs. Levensproblemen in verband
met Engeland, Ati en godsdienst verschijnen in literaire vorm.
d. De belangstellingsrichtingen worden afgezocht naar neersiag
in het eigene. Kunstinteresse met een rijp en echt gevoel van
productie-onmacht (9). In al deze spanningen is de stemming
zeer gevoelig en onevenwichtig (* 14).
JUNI 1877
a. Er werden 2643 woorden genoteerd in 18 dagen met een
daggemiddelde van 150 woorden. Hoogste aantal 679, laagste 5.
Top 5 is een zeer melancholieke zelfbeschouwing met zijn verhouding tot God en de menschen.
b. Stemming, werklust, het Leven, liefde en hartstocht; Vrienden,
Ati, meisjes; Muziek, lectuur, wandelen, zwemmen, zeilen, boog32

schieten, croquet; Teekenen; Godsdienst; Weer, natuur, eten en
drinken, examen, de groote Beer.
c. Alle notities zijn gericht op het leeren kennen van het eigene.
De selectie wordt bewust hiertoe beperkt. „Er gebeurt niet veel
bijzonders tegenwoordig" (13). Stemming wordt beredeneerde
zelfontleding. Dit alles verschijnt in een uiterlijk literaire vorm,
de innerlijke houding is „intellectueel". Hij probeert levenswijsheid
te formuleeren.
d. Zijn houding t.o.v. de omgeving is in hoofdzaak negatief. Hij
ontkent het edele op grond van zijn materialistische Ievensbeschouwing. Hij staat afwijzend tegenover het godsdienstige en het
sociale, maar deze houding is geposeerd. Zijn overdreven woordenkeus bekritiseert hij reeds een jaar later in een toegevoegde
noot. Eigenlijk is de w e r k e I ij k e ontwikkeling nu juist verdlept.
Hij bestudeert zich zeif en dwingt zich zeif zorg te besteden aan
zelfontleding en aan zijn toekomst. Hij wit niet meer I e t s worden,
maar i e m a n d. Het gevoel van onzekerheid wordt geaccentueerd
(*17, *21).
JUL.! 1877

a. Er worden 2070 woorden genoteerd in 25 dagen met een
daggemiddelde van 85 woorden. Hoogste aantal 414, laagste 12.
Groote hiaat omdat hij een Engelsche loge moest bezig houden.
Top 12 verzamelt hierover de indrukken.
b. Stemming, werken; Ati, meisjes; Muziek, wandelen, zwemmen,
dansen, schaken, schieten, croquet; Vers; Opening Paviljoen;
Weer, eten en drinken, kermis, boottochtje.
c. Dagboek van een afzonderlijk geval nl. de Opening van het
Paviljoen, het werk van zijn vader. Oppervlakkig door pret en
verzet en feest. Maar daaronder blijft de spanning , geladen.
d. Naar aanleiding van het Iogeetje gnat hij meisjes vergelijken.
Ati spant de kroon. Het physieke gevoel van bevrediging of spanning
begint deze liefde te begeleiden, een onvermijdelijke consequentie
van deze omgang, die hij soms platonisch noemt.
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AUGUSTUS 1877

a. Er werden 2144 woorden genoteerd in 17 dagen met een
-daggemiddelde van 125 woorden. Hoogste aantal 358, laagste 19.
Hiaat 5-12. Hij was down, had last van „malaise".
b. Stemming, werkiust; Vrienden, Ati, meisjes; Schaken, zeilen,
roeien, zwemmen, schommelen; Vers, brieven; Godsdienst, tentoonstelling; School, examen, fuif, weer.
c. Door de zomervacantie op bezigheden gericht. Vooral sport
overheerscht.
d. Onder de feiten schuilt een spanning, die bijna physiek is.
Vandaar een hiaat omdat hij down is. In zijn verhouding tot
Ati wordt het physieke, zintuigelijke, zinnelijke als spanningselement steeds duidelijker (14 en *22). Dit verhoogt zijn
minderwaardigheidsgevoel (*31).

SEPTEMBER 1877

a. Er werden 1645 woorden genoteerd in 7 dagen met een
daggemiddelde van 235 woorden. Hoogste aantal 423, laagste 30.
De verandering van de curve is evident. Hij noteert alleen
als hij lets te zeggen heeft. Gevoig: toppen en hiaten. Hiaat
13-20 en 21-26 niet geslaagd voor examen en daardoor lusteloos (20).
b. Stemming, toekomst, gezondheid, zelfontleding, onsterfelijkheld, dood, eenvoud; Vrienden, Ati, meisjes; Lectuur, schaken,
wandelen, schieten; Teekenen; Godsdienst; Natuur, school,
examen, sterren.
c. De vorm is nog te bestudeerd. De stemming is geremd door
telkens terugkeerende religieuse overpeinzingen. Hij voorvoelt
ernstige moeilijkheden en heeft tegenzin in schrijven.
d. Was het vroeger: m ij n waarde voor de wereld (branie), nu
is het: de waarde van het leven voor mij. Nu pas ervaart hij de
kultuur als zoodanig en krijgt zijn zelfvorming een doel: de verovering van deze kultuur.
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OCTOBER 1877
a. Er werden 1115 woorden genoteerd in 6 dagen met een daggemiddelde van 185 woorden. Hoogste aantal 298, laagste 107.
b. Stemming, hiernamaals, vergankelijkheid, levensbeschouwing;
Ouderlijk huis, vrienden, Ati; Lectuur, wandelen; Blijspel maken;
Weer, natuur, school.
c. Volstrekt literair met een rijpheid, die echt is.
d. Alles is voor hem aanleiding tot nadenken. Het lezen van een
boek over het oude Egypte brengt hem tot filosofeeren over de
vergankelijkheid van het !even en over het waarom. Ingebed in
het latente religieuse conflict maakt het zijn opvattingen wrang.
(8. Wat beduidt toch al die onzin hier?) De poging om een blijspel
te maken is de eerste opzettelijke greep naar literaire productie.

NOVEMBER 1877
a. Er werden 1589 woorden genoteerd in 7 dagen met een daggemiddelde van 225 woorden. Hoogste aantal 700, laagste 68.
b. Stemming, het sexueele vraagstuk, droom; Ouderlijk huis,
vrienden, Ati, prostituees; Muziek, lectuur, wandelen, dansen,
croquet, gymnastiek; Kunst, schilderijen, tooneel; Weer, natuur.
c. De kroniek van zijn geluk. Geheel anders dan de vroegere
verscheidenheid. Ook als hij terugblikt over hiaten, memoreert
hij alleen wat voor hem zelf of zijn vorming (geestelijk en lichamelijk) van belang is.
d. Hij is in een geluksroes. Alles draait om AU, tot wie de verhouding serieuser wordt (19, *20). Daarom irriteert hem het zien
van publieke vrouwen in Amsterdam. Zij beinvloeden zijn gedachten
en hinderen hem als een dreiging voor de toekomst. Hij wil dit
a.h.w. sublimeeren door muziek en kunst.
Zeer rijp is zijn ervaring van het „voorbij-gaan". De tijd gaat te
snel. Hij wil zijn geluk vasthouden. De formuleering is literair,
maar nu niet meer opgeschroefd. (*3. 't Is nauwelijks morgen of 't
is weer avond. Het was).
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DECEMBER 1877

a. Er werden 1281 woorden genoteerd in 9 dagen met een daggemiddelde van 140 woorden. Hoogste aantal 251, laagste 58.
b. Stemming, liefde, de dood, werklust; Vrienden, Ati, meisjes,
familie; Lectuur, schaken, dansen, kaarten, gymnastiek; Tooneelstuk maken; Kunst, wetenschap, lezing; Weer, Kerstmis.
c. De geluksroes om Ati bepaalt de notities. Over de dagen, dat
hij haar niet ziet, zegt hij op 26 Dec.: „Vandaag en morgen zijn
geen dagen. Gisteren was het maar een halve dag."
d. Al zijn doen en laten is op zelfvorming gericht. Hij wil een
persoonlijkheid worden, zelfstandig en vrij van invloeden. Daarom
vraagt hij zich of hoe hij zeif is tusschen al die andere karakters.
Maar dat karakter moet hoogstaan en daarom onderzoekt hij zijn
geweten naar het goed en het kwaad dat hij gedaan heeft (21).
(Dus niet meer: dat hem de dag heeft gebracht!).
Vroeger had hij weinig te zeggen en vertelde alles; nu heeft hij veel
te schrijven, maar noteert sporadischer. (Vgl. 26/9 en 14/12). Het
comediestukje van October is in deze maand voltooid. Veel zegt
hij er niet van.

JANUARI 1878

a. Er werden 2261 woorden genoteerd in 8 dagen met een daggemiddelde van 280 woorden. Hoogste aantal 453, laagste 123.
Het hiaat 17-26 verklaart hij met de mededeeling dat hij zijn
sleuteltje kwijt was.
b. Stemming, terugblik, ziekte; Vrienden, Ati, meisjes; Muziek,
lectuur, biljarten, sneeuwballen goolen; Godscilenst; Eten en
drinken, feestvieren.
c. Hij wil doordringen in de werkelijke beteekenis van „het
andere". Hij tracht dit te bereiken door het leven objectief te
waardeeren. Deze objectiveering uit hij in literaire formuleering
van abstracte regels (11). Hij krijgt daardoor afstand, de ervaringen
worden „gevallen".
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d. Alles, ook Ati, is ondergeschikt aan zijn zelfvorming tot onafhankelIjk mensch met een eigen meening. Maar de toenemende
zInnelijke kant aan zijn avontuur met Ati maakt de sfeer onzeker
(malaise). Zijn vorm is literati- en materialistisch (z.g. verstandelljk).
Godsdienst is het resultaat van ons denken.
FEBRUARI 1878
a. Er werden 2262 woorden genoteerd in 9 dagen met een daggemiddelde van 250 woorden. Hoogste aantal 598, Iaagste 49.
b. Stemming, werklust, ziekte; Ouderlijk huis, vrienden, Ati,
meisjes; Muziek, lectuur, wandelen, schaken, pandspelen; schrijven;
School, foto, kooldruk-methode, stereometrie.
c. De stemming is in mineur om zijn tekortkomingen en de
onzekere verhouding tot Ati.
d. Hij vormt zijn wereldbeeld en zich zeif, het eerste door naar
objectieve normen te zoeken voor „het andere" (8), de zelfvorming
door zelfbeheersching (25). In deze maand het eerste
duidelijke geval van goed en edel te zijn voor een ander (zijn
vriend Cor * 18). Met deze positieve zelfvorming correspondeert
zijn literaire activiteit, nu hij voor een tijdschrift wil schrijven (*2).
De zelfbeheersching brengt strijd mee tegen het sexueele en de
genotzucht in het algemeen. Van Eeden vormt dus zijn natuurlIjke

deugden.
MAART 1878
a. Er werden 2735 woorden genoteerd in II dagen met een
daggemiddeide van 250 woorden. Hoogste aantal 527, Iaagste 55.
b. Stemming; Ouderlijk huts, vrienden, Ati; Muziek, lectuur,
wandelen, sport, gymnastiek, kaarten; Godsdienst, lezing; Weer.
c. Oppervlakkiger, in goede stemming en met veel gevoel voor
eigenwaarde.
d. Hij streeft naar de volmaaktheid door oprechtheid en
beheersching. Daarom is zijn opvatting over de Iiefde hoog (10, 12).
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Daarom wil hij goe d gymnastiseeren (*2 I). Daarom weigert hij
zich tegen zijn overtuiging in „te laten aannemen" (24, 28). Hij
belijdt zijn goddeloosheid. Maar hij i s niet volmaakt. Hij vindt
dat hij zich te gemakkelijk laat beinvloeden. (Wolf met de wolven
10). Hij kent zich zelf nog niet. Dit blijkt ook in zijn liefde. Zijn
hooge eischen aan de liefde zijn een poging deze te redden van het
gevaar der vrijerij.
APRIL 1878

a. Er werden 1941 woorden genoteerd in 9 dagen met een daggemiddelde van 215 woorden. Hoogste aantal 542, laagste 119.
Het groote hiaat 8-21 Is veroorzaakt door zijn plan minder te
noteeren. Maar het dagboek wint 't tenslotte.
b. Stemming; Vrienden, Ati, meisjes; Lectuur, wandelen, schaken,
zeilen, dansen; Dagboek, opstellen, teekenen; Weer, natuur,
verjaardag.
c. Zeer opgewekt en vol veelzijdige interesse. Hij vermijdt
bewust onprettige zelfbeschouwing (21).
d. Hij beschouwt zich zeif, zooals hij in het dagboek kenbaar is.
Hij noemt zich hier een slappeling, die geen zelfbeheersching
kent (21). Maar zijn doel is zeer hoog en om die grootheid te
bereiken wil hij veel lezen, veel teekenen en veel opstellen maken.
Zijn verhouding tot Ati is prettig, maar in toenemende mate
zinnelijk ingesteld.
MEI 1878

a. Er werden 1756 woorden genoteerd in 9 dagen met een daggemiddelde van 195 woorden. Hoogste aantal 351, laagste 108.
b. Stemming, de dood, droom; Ouderlijk huis, vrienden, Ati;
Muziek, Iectuur, schaken, sport, wandelen, magnetisme, godsdienst; Weer, examen.
c. Het dagboek is literair geworden in de zeer goede beeldspraak
(*9) in zijn oordeel over Werther (17) en verder in al zijn oordeelen
en hun uitdrukkingsvorm.
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d. In zijn doelstelling ziet hij zich als Uebermensch (*I9), in zijn
kritiek als lafaard (21). Dit vervallen van het eene uiterste in het
andere bewijst dat hij zijn stemming nog niet beheerscht, dat er
nog geen evenwicht is, maar ook dikwijls dat de stemming geposeerd
Is, Weltschmerz. Vandaar die „wereldwijze" uitdrukkingen als
21 - „dat de dood niet vreeselijker kan zijn dan het !even", terwiji
hij in allerbeste stemming is. Deze maand geeft zijn houding t.o.v.
Ati, godsdienst en wetenschap.
JUNI 1878
a. Er werden 2339 woorden genoteerd in 12 dagen met een
daggemiddelde van 195 woorden. Hoogste aantal 349, Iaagste 94.
b. Stemming, zelfvorming, zinnelijkheid; Ouderlijk huts, vrienden,
Ati; Proeven doen, wandelen, croquet, zwemmen, zeilen; Produceeren, teekenen; Weer, natuur, eten en drinken, tram.
c. Ati is de gelukkige sfeer, waarin hij zijn structuur gaat ontdekken. De vorm is uitgesproken literair.
d. De vraag: „Hoe ben ik" gaat aangevuld worden met de vraag:
„Wat kan ik". De notitie van *3 geeft een literair plan, dat zou
kunnen Iijken op een eerste concept van De kleine Johannes. In
zijn verhouding tot Ati groeit het zintuigelijke en de uiterlijke
vorm. De notitie van II is als een noodkreet om zijn zinnelijkheid,
die hij vooral ziet als gebrek aan zelftucht. Hij leeft in spanning en
is daardoor hypersensitief.
JULI 1878
a. Er werden 2553 woorden genoteerd in II dagen met een
daggemiddelde van 230 woorden. Hoogste aantal 336, laagste 163.
b. Stemming, zelfvorming, zinnelijkheid, werkiust, droom; Ouderlijk huts, vrienden, Ati; Muziek, lectuur, wandelen, roeien; Verzen
maken; Godsdienst, marionetten; Examen.
c. De vorm is in alle opzichten literair.
d. Het zinnelijke treedt in zijn verhouding tot Ati op de voor39

grond. Dit moest met de godsdienstige tegenstelling leiden tot
een conflict (I I, 29). De literaire aanleg blijkt in de eerste plaats
uit de algemeene dagboekvorm, maar ook uit de rijpheid van
opmerkingen over kunst (*2, 24).
AUGUSTUS 1878

a. Er werden 1397 woorden genoteerd in 6 dagen met een daggemiddelde van 235 woorden. Hoogste aantal 482, laagste 101.
Met 24 begint een nieuw boekje.
b. Stemming; Iiefde, de dood, zinnelijkheid, droom, philosofeeren;
Vr ien den , Ati; Lectuur, wandelen; Godsdienst; Weer, examen.
c. Literaire vorm. Felten worden zoo goed als niet meer genoteerd.
d. De heele maand wordt in beslag genomen door de regeling
van de verhouding tot Ati. De spanning tusschen erotiek en sexualitelt is gestegen. Hij wordt daardoor gedeprimeerd. Het sexueele
is immers een aanslag op zijn zelfbeheersching. Op grond van het
kwaad in de wereld verwerpt hij het bestaan van een goddelijke
voorzienigheid. Het kotnt nog niet tot een breuk met Ati, doordat
hij de beslissing vermijdt en het zinnelijke uitschakelt (zelfbegoocheling, 27).
SEPTEMBER 1878
a. Er werden 3800 woorden genoteerd in 9 dagen met een daggemiddelde van 420 woorden. Hoogste aantal 1044, laagste 189.
b. Stemming, hartstocht, Iiefde, werkiust; Ouderlijk huis, vrienden, Ati, menschen die hij haat; Lectuur, wandelen; Wetenschap;
Weer, examen, Amsterdam.
c. Hij schrigt in een eenigszins oppervlakkiger geluksstemming.
De vorm is literair (vgl. de zeer moose vergelijking 16) en intellectueel (3, 10, 27).
d. Het zinnelijke wordt op de achtergrond geschoven, waardoor
de verhouding tot Ati prettiger wordt. Toch onbewust een poging
Ati zinnelijk te beinvloeden door Naar Plato te laten lezen. De ver40

ontschuldigende zelfverdediging is te doorzichtig (27). Een nieuw
element in de verliefdheid is de jaloezie (26). De zelfvorming wordt
meer overwogen. „Waarom ben ik zoo" (27). In deze maand slaagde
hij voor examen toelating Universiteit.
OCTOBER 1878
a. Er werden 2481 woorden genoteerd in II dagen met een
daggemiddelde van 225 woorden. Hoogste aantal 664, laagste 71.
b. Stemming, droom, zijn plaats onder de studenten, moraliteit;
Vrienden, Ati; Muziek, college loopen, uitgaan, kamer inrichten,
wandelen, roeien; Verzen, productie; Groenentooneel, ander
tooneel; Natuur, cafe-chantant, studentendisputen, geld, groenloopen, Amsterdam.
c. Onder invloed van de omgevingsverandering krijgt het dagboek
in geringe mate het karakter van kroniek, nu echter als versiag
aan Ati, tot wie hij zich meestal richt.
d. De scheiding van Ati brengt een geleidelijke verwijdering met
zich mee (ouders leggen Ati een schrijfverbod op). Ondanks de
kroniek is er ordening. Hij wil beheerscht !even, goed en knap.
Telkens bezint hij zich op het fosse studentenleven am er stelling
tegenover te nemen. Hij wil goed worden (18). Maar de neutrale
tendenz: i e t s te beteekenen, speelde hem parten. Hij kreeg
invloed en kwam daardoor ander invloed (4). De literaire vorm uit
zich toevallig in de stijl, uitdrukkelijk in enkele verzen en in zijn
medewerken aan de Almanak.
NOVEMBER 1878
a. Er werden 2233 woorden genoteerd in 8 dagen met een daggemiddelde van 280 woorden. Hoogste aantal 630, laagste 62.
b. Sexualiteit, werklust; Ouderlijk huts, vrienden, meisjes, Ati;
College loopen, kroegbezoek, kegelen, uitgaan; Schrijver-worden;
Opera; Almanak, Ati's dagboek, geld, fuif, politie.
c. Het dagboek is nog feitenkroniek, maar nu uitvoeriger en met
meer ordening. Hij kiest positle.
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d. Ati las zijn dagboek (hiaat 9-19) en schreef er een voor hem.
Zij maakt zich langzamerhand los. Zijn zelfvorming is vooral tegen
het zinnelijke gevaar gericht. Hij walgde van de verdachte gelegenheden, die hij bezocht en wnde een goed moreel mensch worden (8).
Maar hij wil vooral een belangrijk mensch worden. Hij wil op de
voorgrond. Hij treedt naar buiten op. De periode van afsluiting
is voorbij. Hij bekleedt by. een leidende functie in de kegeiclubs.
Maar deze sociale verruiming is vooral to zien aan de waarde die
hij hecht aan nieuwe vriendschappen. Hij heeft publiek noodig.
DECEMBER 1878
a. Er werden 4578 woorden genoteerd in 8 dagen met een daggemiddelde van 570 woorden. Hoogste aantal 1271, laagste 91.
b. Stemming, volmaaktheid; Ouderlijk huis, vrienden, Ati, meisjes;
Kegelen, schaatsen, wandelen; Godsdienst, wetenschap; Fuiven,
college loopen, Amsterdam.
c. Onder invloed van het aan de Universiteit toon aangevende
materialisme en van zijn vriend Daan treedt de verstandelijke
„wetenschappelijke" levenshouding tegenover de religieuse. Hij
eischt een zelfstandig onafhankelijk oordeel.
d. De erupties in de curve zijn van anti-religieuse aard. Omdat
de vriendschap met Ati er mee gemoeid is, is de spanning hevig.
Elke notitie is gedeeltelijk een „objectief" pleidooi voor het materialisme met zijn theorieEn van kracht en stof en arbeidsvermogen,
gedeeltelijk een felle hartstochtelijke aanval tegen de godsdienst
en de geestelijkheid en ten slotte tegen den God van de Bijbel.
Zijn argumenten hierbij zijn de bekende opwerpingen'tegen het
kwaad en tegen enkele eigenaardigheden van het Oude Testament.
JANUARI 1879
a. Er werden 1078 woorden genoteerd in 4 dagen met een daggemiddelde van 270 woorden. Hoogste aantal 465, laagste 172. De hiaten
worden voor het voortbestaan van het dagboek verontrustend.
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b. Stemming, droom, verkoudheid, hypochondrie; Vrienden,
Ati; Schaatsen; Dagboek, vers; Godsdienst, wetenschap; Weer,
fuif, kroeg.
c. Hij noteert volgens de waarde aan zelfstandigheid, oorspronkelijkheid en onafhankelijkheid.
d. Het einde van het religieus conflict is tevens de breuk met Ati.
Hij is nu de draad kwijt. Het oude is weg en er is nog niets nieuws.
Vandaar hiaten. Het verdwijnen van de Weltschmerz, van het
sentimenteele is een vooruitgang, maar ook een verlies. Het
nuchtere stoot hem. Daarom kijkt hij terug op de bewogen perioden
van zijn eigen puberteit. lntusschen groeit de nieuwe dagboekinhoud, de productie. Belangrijke of interessante gebeurtenissen
ziet hij aanstonds als mogelijke hoofdstukken voor een roman.
FEBRUARI 1879
a. Er werden 2089 woorden genoteerd in 2 dagen met een daggemiddelde van 1045 woorden. Hoogste aantal 2063, laagste 26.
b. Vrienden, Ati; Godsdienst, liefde, Bijbel.
c. Hij uit zich in een zelfstandige literaire vorm. Het literaire
blijkt vooral uit zijn pogingen om zijn Gods-opvatting zuiver en
duidelijk te formuleeren.
d. Hij vecht om een nieuwe levensvorm zonder God. Daan is
hem hierin een voorbeeld. Zijn bezwaren tegen de religie zijn de
bekende sophistische waanbegrippen, die vooral het accidenteele
aanvallen. Hij verliest daardoor Ati, die de sfeer uitmaakte waarin
hij zich gelukkig voelde. Het dagboek dreigt uit te sterven. In
Maart 1879 noteert hij niets.
APRIL 1879
a. Er werden 1248 woorden genoteerd in 3 dagen met een daggemiddelde van 415 woorden. Hoogste aantal 502, laagste 315.
b. Ziekte; Vrienden, Ati; Lectuur; Schrijven; Godsdienst en
wetenschap; Fuif.
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c. De vorm is literair.
d. Hij wil in zich de deugd van zelfbeheersching vormen. De
motiveering daarvan is: zelfstandigheid. Godsdienst is het terrein,
waarop hij dit „zelfstandig" denken wil bewijzen. Hij Feest geheel
in deze geest „Ideeen" van Multatuli. Dit zelfstandig-zijn beteekent
ook dat hij zich niet wil laten beheerschen door het gevoel. Hij wil
zich verharden. Hij wil, na Ati's afscheid, niet „versentimenteelen".
MEI 1879

a. Er werden 1274 woorden genoteerd in 3 dagen met een daggemiddelde van 425 woorden. Hoogste aantal 450, laagste 392.
b. Stemming, droom; Vrienden, Ati; Muziek, wandelen; Vers;
Godsdienst; Feest, Amsterdam.
c. Literair met eidetische kenmerken. Hij herinnert zich
co m plexen.
d. Het Godsprobleem obsedeert hem. Hij praat er met iedereen
over. Overal zoekt hij bevestiging van zijn materialistische opvattingen. Hij stoot bij zijn vriend Gunning op de tegenstand van een
geloovige. Zijn zucht naar zelfstandig en onafhankelijk denken
verzet zich tegen diens „geloof". Het is merkwaardig dat in deze
tijd van veel denken het dagboek zoo schamel is. Hij mist Ati, die
sfeer en achtergrond was, tot wie hij zich in gedachte richtte.
Het complex-denken kan zijn kunstenaarsaanleg typeeren. Het
ziet het geheel in de ordening van zijn deelen.
JUNI 1879

a. Er werden 252 woorden genoteerd in 2 dagen met een daggemiddelde van 125 woorden. Hoogste aantal 203, laagste 49.
b. Stemming, terugblik; Ati; Wandelen; Dagboek; Examen.
c. Hij Is down en noteert omdat het dagboek er nu eenmaal is.
d. De geluksfactor AU ontbreekt. Alles is daardoor onbelangrijk
geworden (10). Zelfs zijn examen, dat hij met gunstig gevoig aflegt,
kan zijn stemming niet op peil brengen.
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JULI 1879
a. Er werden 1262 woorden genoteerd in 4 dagen met een daggemiddelde van 315 woorden. Hoogste aantal 523, laagste 124.
b. Sexualiteit; Vrienden, AU; Lectuur, zeilen; Dagboek; Examen,
vacantie-trektocht.
c. Hij leeft in het verleden, in de gelukkige Atl-tijd.
d. Zijn wil een goed mensch te worden blijkt uit zijn reactie tegen
zijn vroegeren vriend Carl, die hem om zijn immoreele opvattingen
tegenvalt. Hij voelt zich eenzaam in zijn verlangen naar reinheid.
Hij begint objectief te staan tegenover zijn dagboek en ziet het
verschil tusschen den somberen zwaartillenden dagboekschrijver en
den luchtigen, opgewekten jongen in zijn milieu. Het dagboek
draagt als het ware een Ati-sfeer over aan zijn notities (29). De
literaire groel blijkt uit een zeer moose formule voor zijn verlangen
naar Ati (29) en uit zijn praestatie-drang (30).
AUGUSTUS 1879
a. Er werden 712 woorden genoteerd in 2 dagen met een daggemiddelde van 355 woorden. Hoogste aantal 472, laagste 240.
b. Stemming; Ouderlijk huis, vrienden, Ati; Schaken; Verzen;
Godsdienst; Natuur, Haarlem.
c. De literaire gewenning wordt een tweede natuur.
d. De oude sfeer dooft langzaam ult. De herinnering aan Ati
drukt hem en op de achtergrond van zijn denken staat het rellgieuse probleem. Waarschijnlljk schrijft hij nu al veel literair
bedoelde stukjes buiten het dagboek om. Zoo schreef hij o.a. van
deze tijd een afzonderlijk reisjournaal 1).
SEPTEMBER 1879
a. Er werden 558 woorden genoteerd in 2 dagen met een daggemiddelde van 280 woorden. Hoogste aantal 358, laagste 200.
1) Dit reisjournaal is bij de druk in het dagboek ingelascht, maar komt in
het origineel niet voor.
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b. Stemming; Ouderlijk huis, vrienden, Ati, vrouwen; Lezing,
teekenen, vers, dagboek; Natuur, Friesland.
e. Het dagboek is in alle opzichten literair geworden.
d. Dit literaire is evident. Hij noteert alsof er een of ander belangrijk werk in hem ontwaakt is. Dit is van belang omdat hieruit de
nieuwe taak voor het dagboek zal groeien: de gedachten rond
zijn productie to verzamelen. Hij constateert zeif dat hij gemakkelijk
schrijft. De opmerking van Augustus, dat hij waarschijnlijk buiten
het dagboek schrijft, wordt hier bevestigd. Het dagboek blijft
voor hem zeif, het andere last hij lezen (23).
OCTOBER 1879
a. Er werden 623 woorden genoteerd in 5 dagen met een daggemiddelde van 125 woorden. Hoogste aantal 187, laagste 22.
b. Studie en werklust; Ati; Dagboek, schrijver; Godsdienst;
Feesten, college loopen, groentijd, geld, verstuikte voet.
c. Hij drukt zich literair uit, zuiver de beteekenis der woorden
wikkend en aanvoelend.
d. De kunstenaarsaanleg blijkt weer uit zijn eidetische aankg.
Hij ziet alles met zijn begeleidende omstandigheden. Zijn terugverlangen naar Ati is invloed van de oude dagboeken met hun
gelukssfeer. Het werkelijke !even van de dag en zijn werkelijke
taak daarin nemen hem zoo in beslag, dat hij geen tijd heeft voor
onvruchtbaar en sentimenteel gemijmer.
NOVEMBER 1879
a. Er werden 1991 woorden genoteerd in 5 dagen met
een daggemiddelde van 400 woorden. Hoogste aantal 750,
laagste 216.
b. Stemming, studie, zinnelijkheid, liefde, Uebermensch en wereldbeschouwing; Ouderlijk huis, vrienden, Ati, Clara; Muziek, zang;
Dagboek, brieven; Vivisectie; Weer, ijs.
c. Hij ordent de notities in literaire vorm van het standpunt van
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een zelfstandig en onafhankelijk denker en kunstenaar, die zelfbeheersching bezit (7).
d. De vroegere bran ie-opvatting over egoisme keert terug, maar
nu rijper, overdachter, meer volwassen, met als middel zelfbeheersching. Deze is vol trots en vol verachting van het menschelijke
(vgl. De Noordenwind). Zeer voiwassen is zijn formuleering van
zijn Ievensdoel, dat „Of aanschouwen en weten Of zuiver genot
en liefde" (28) zal zijn 1). Ook in het literaire is hij rijp, minder
om zijn allegoric over AU (4) dan om enkele karakteristieke
kunstenaarstrekken. Hij neemt distantie (7). Als bij kunstenaars
gaat zijn gevoeligheid samen met een tijdelijke ongevoeligheid,
een objectiviteit en distantie, die voor de waardeering van het
geval als geval noodzakelijk is. Ook de autobiographische belangstetting voor de eigen ontwikkeling (die hij door zijn dagboek
kan constateeren) is een ken merk van veel lyrische kunstenaars.
Met 18 November begint de invloed van Clara, zijn latere verloofde.
DECEMBER 1879
a. Er werden 861 woorden genoteerd in I dag.
b. Stemming; Clara, Ati, de vrouw als schrijfster; Dagboek;
God, kunst en kunstenaars.
c. De vorm is literair.
d. Zijn instelling blijkt uit zijn oordeel over Clara. Hij v e r w ij t
haar: gebrek aan zelfbeheersching, en p r ij s t in haar: zelfstandigheld, oorspronkelijkheid en literaire aanleg. Hij wil groot worden,
maar gelooft niet aan zijn vroeger bovenmenschelijk does. Het
distantiegevoel neemt toe. Hij ziet het als een tweeledige
levensvorm. Hij beleeft en ziet tegelijk toe. Hij verzet zich tegen
het verwijt van anderen, die hem om deze houding stokijnsch
noemen.
In Januari 1880 noteert hij niets.
Vgl. J. Maritain: Les degres du savoir, biz. 15. „C'est le probleme de Faust.
Si la sagesse humaine ne chavire pas en haut dans I'amour de Dieu, elle declinera vers Marguerite.
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1EBRUAR1 1880
a. Er werden 106 woorden genoteerd in I dag. Een toevallige
notitie.
b. AU; Iectuur; dagboek.
c. De formuleering is literair.
d. Het dagboek was Ati. En deze notitie is als een bloem op het
graf van hun Ilefde. In al zijn materialisme verlangt hij naar de podzie
van de Ati-tijd.
MAART 1889
a. Er werden 43 woorden genoteerd in I dag.
b. Herinnering aan Ati.
c. en d. De vorige notitie bepaalt de vorm van deze en was er
aanleiding toe. Ook Kier weer is het dagboek een graf van zijn
liefde. Het dagboek dreigt uit to dooven, omdat het geen nieuwe
functie heeft. Er volgt een gaping tot Juli.
JULI 1880
a. Er werden 549 woorden genoteerd in 2 dagen met een daggemiddelde van 275 woorden. Hoogste aantal 288, Iaagste 261.
Hij begint een nieuw boekje.
b. Terugblik, eigen tekortkomingen; Clara, Ati; Dagboek.
•c. De toon is geheel anders geworden, beheerschter en meer
ingehouden.
d. Van Eeden heeft zich zeif gedesillusionneerd. Hij bleef
beneden zijn verwachtingen. Hij wil nog zelfvorming, maar met
beperkter doel. Het dagboek wordt defensief, tegen zijn gebreken vooral, tegen zijn zinnelijkheid. Zijn Iiefde voor Clara
ondervindt hij als geheel anders dan die voor Ati. Erotiek en
sexualiteit zijn een complex geworden. Voor het voortzetten
van het dagboek is van belang dat hij na 3 maanden aan een
nieuw boekje begint.
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AUGUSTUS 1880

a. Er werden 1882 woorden genoteerd in 9 dagen met een daggemiddelde van 210 woorden. Hoogste aantal 485, laagste 110.
b. Stemming, toekomst, zelfbeschouwing, werkwil en luiheid;
Clara, vrienden, meisje; Lectuur, tennis; Teekenen, schrijven.
c. Het dagboek is zijn Iiterair schetsboek, waarin hij ervaringen
en gedachten formuleert.
d. Hij w i I zichzelf vormen in wilskracht en beheersching tot
een goed en rechtschapen man. Maar de drang in elk geval lets te
beteekenen, desnoods liever sterk dan rechtschapen te zijn, blijft (4).
Hij verheelt niet dat hij onderweg is gestruikeld. Hij wil nog reinheld, maar nu als om deze te herwinnen. De notities suggereeren
de gedachte dat hij naast Clara een vriendin had, van wie hij zich
met moeite en verdriet losmaakt. Zijn kunstenaars-temperament
ult zich in de overgevoeligheid die blijvend Is. Het literaire blijkt
tat zijn stiji, uit de zorg, die hij aan brieven besteedt en uit de
veelvuldiger wordende aphorismen. Ofschoon deze een algemeen
puberteitsverschijnsel zijn, is de vorm zoo verfijnd, dat zij een
speciale aanleg verraden. Alles omkleedt hij met een verhaal
(vgl. 7). Zijn zelfkritiek richt zich vooral tegen zijn lulheid op verplicht terrein. Hij ziet dit als gebrek aan beheersching (12). Lui is
hij overigens niet, vooral niet in het literaire.
SEPTEMBER 1880

a. Er werden 483 woorden genoteerd in 2 dagen met een daggemiddelde van 240 woorden. Hoogste aantal 252, laagste 231.
b. Luiheid; Clara en de „andere".
c. De vorm is literair.
d. De tendenz tot korte formuteering wordt duidelijker. Hij zet
stellingen op, tracht ult de ervaringen levenswijsheid te distilleeren.
Dit is niet zoozeer intellectueel dan wel het indringen in het
wezen van menschen en omstandigheden voor literaire objectiveerende doeleinden. Daarom eischt hij van zich zeif concentratie
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op het essentieele, daarom eischt hij tegenover zijn „Iuiheid"
werken, ingespannen werken (16). In de maanden October en
November noteerde hij niets.
-DECEMBER 1880

a. Er werden 894 woorden genoteerd in 3 dagen met een daggemiddelde van 300 woorden. Hoogste aantal 684, laagste 34.
b. Geluk, terugblik, levensplan, luiheid; Clara; Dagboek, brieven;
Godsdienst, kunst.
c. De vorm is literair.
d. Hij wil heerschen door goedheid. Het materialistische heeft
afgedaan. Dr. Cijfer is overwonnen. Hij verdedigt het geloof zonder
logischen steun (vgl. Mei 1879). Hij is zkhzelf geworden en maakt
een balans op van vroeger en nu. In alles klinkt een voiwassen
toon. Hij kiest bewust de kunst als levensvorm. Het literaire werd
hem een tweede natuur. Elke overtuiging dwingt hem tot literaire
formuleering (27).
Er volgt een zeer groot hiaat van 7 maanden.
AUGUSTUS 1881

a. Er werden 727 woorden genoteerd in 2 dagen met een daggemiddelde van 365 woorden. Hoogste aantal 659, laagste 68.
b. Stemming, toekomst, studie, terugblik, luiheid, geluk; Lectuur;
Dagboek, productie; Reis.
c. Hij wil formuleeren, literaire vorm geven aan zijn ervaringen.
d. Het dagboek wordt bewust hernieuwd na het lange hiaat.
Vroeger was het liefdesannalen, nu zal hij er zijn Ievenskijk in
neerschrijven. Het dagboek zal zijn vooruitgang registreeren op
zijn vorming tot groot man.
SEPTEMBER 1881

a. Er werden 1796 woorden genoteerd in 3 dagen met een daggemiddelde van 600 woorden. Hoogste aantal 927, laagste 74.
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b. Stemming, levensbeschouwing, toekomst, droom, eenzaamheid;
Clara, vrouwen; Lectuur; Boetseeren; Literatuur, kunstvorm;
zelfmoord.
c. De literaire objectiveerIng worth doel.
d. Het dagboek geeft het superiorkeitsgevoel van den grooten
„eenzame". Wat in de puberteit gewoon is, heeft Kier een andere
vorm aangenomen. Hij is eenzaam omdat hij onbegrijpelijk en niet
te benaderen is. Hij heeft het gevoel een „gezondene" te zijn.
In verband met zijn rijpe productie (De kleine Johannes) is dit
volwassen he id.
De vorm van dit gezonden-zijn is de literaire kunst. Zijn gedachte
hierover en over „vorm" zijn volwassen.
Dit doel is hoog, eischt uiterste beheersching. Het staat zwart op
wit. Voortdurende en onvermijdelijke nederlagen drukken zijn
stemming. Het dagboek mislukt weer. De drie voigende maanden
vindt men er niet in terug.
JANUARI 1882
a. Er werden 537 woorden genoteerd in I dag.
b. Stemming, toekomst; Clara; Dagboek; Weer, examen.
c. Hij noteert bespiegelend, zoekend naar algemeene waarheden
achter de feiten van de dag.
d. Zijn geluksstemming Is gebaseerd op liefde, studie en productie.
Hij is meer voiwassen geworden en aan het verleden ontgroeid.
Er is ordening in zijn leven en In zijn dagboek, gericht op het
voortbrengen van lets blijvends, als vrucht van het zoeken naar
de kern der dingen.
FEBRUARI 1882
a. Er werden 960 woorden genoteerd in I dag.
b. Zinnelijkheid, Clara.
c. Hij noteert onder de druk van de strijd tegen het zinnelijke.
d. Nu pas ontstaat de werkelijke strijd tusschen geestelijke en
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lichamelijke liefde, tusschen erotiek en sexualiteit. Het is bij van
Eeden niet in de eerste plaats een strijd om reinheid, om het moreele,
maar wel een strijd tegen een vernedering, een nederlaag. En hij
wil gaaf zijn om de schoonheid van het ongerepte. Tenminste
naar de wil. Want het is merkwaardig dat hij „zijn" reinheid tracht
to redden door een splitsing in geest en lichaam, die tegen elkaar
strijden ondanks ons zelf. Het ideaal is het domineeren van de
geest. Zoolang dit nog niet het geval is, is hij niet aansprakelijk.
MAART 1882
a. Er werden 295 woorden genoteerd in I dag.
b. Vergankelijkheid, tijd, leven en dood.
c. Hij noteert wijsheid, stellingen.
d. Het dagboek brengt hem het idee van de vergankelijkheid.
Alles vliegt voorbij. En de „wetenschap" doodt alle illusies over
een hiernamaals (Kleine Johannes). Waarschijnlijk onder indruk
van bittere ervaringen (zinnelijkheid?) huldigt hij een bittere
levensfilosophie, die in haar literaire formuleering geposeerd
aandoet. Carpe diem.
APRIL 1882
a. Er werden 1366 woorden genoteerd in 4 dagen met een daggemiddelde van 340 woorden. Hoogste aantal 724, laagste 150.
b. Geluk, oprechtheid, werklust; Clara, vriend, huiselijke omstandigheden; Lectuur, zingen; Dagboek, productie, vers; Weer,
natuur, PariJs.
c. Hij objectiveert het leven in stellingen.
d. Hij is eigenlijk geen pubescens meer. Zijn beschouwing over
Clara (* 18) is zoo rustig en overwogen, dat alleen deze reeds bewijst
hoe ver hij aan de eigenlijke puberteit is ontgroeid. Zijn beschouwende tendenz heeft hem distinctie geleerd. Wat hij eens in
Clara prees, nI. haar zelfstandigheid, ziet hij nu als koppigheid, als
gebrek aan volgzaamheid. Dat de vorm van den literator wordt
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De tuin van de dames van Eeden in Haarlem.
De tuin uit „De Kleine Johannes".

afgesloten blijkt ook hieruit, dat werken voor hem produceeren
beteekent. Hij is bezig met een comedic.

MEI 1882
a. Er werden 438 woorden genoteerd in 3 dagen met een daggemiddelde van 145 woorden. Hoogste aantal 213, laagste 97.
b. Clara, vrienden; Wandelen, zingen; Productie; Examen,
feesten.
c. Opgewekte kroniek van zijn eigen werk.
d. Het dagboek gnat zich opnieuw oriEnteeren. Hij noteert bijna
ultslultend opmerkingen over zijn productiviteit. De comedie,
die hij de vorige maand begon, is voltooid. v. Eeden schreef Been
drama, want dat Impliceert het geloof In een held. Hij hekelt en
Is bitter ironisch, een eigenschap, die hij nook geheel heeft afgelegd.
Toch schrijft hij niet om de tendenz, maar om de heerlijkheid van
het maken (2).
JUNI 1882
a. Er werden 419 woorden genoteerd in 2 dagen met een daggemiddelde van 210 woorden. Hoogste aantal 328, laagste 91.
b. Geluksroes; Clara; examen, feest.
c. Alles wordt stelling.
d. Hij wordt volwassen en bouwt voort op wat hij bereikt heeft.
Zeer veel uit zijn stellingen vinden wij in De kleine Johannes
terug (vgl. 23).
JULI 1882
a. Er werden 70 woorden genoteerd in I dag.
b. Vacantie to Mijnsheerenland.
c. Literaire schets.
d. Zijn toon is volwassen.
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AUGUSTUS 1882

a. Er werden 1633 woorden genoteerd in 4 dagen met een daggemiddelde van 410 woorden. Hoogste aantal 791, laagste 225.
b. Terugblik, edel-zijn; Vrienden, Clara, Ati, vrouwen; Lectuur;
Productie; Literatuur; Natuur, feesten, logeeren.
c. Hij noteert als een voiwassene.
d. Het dagboek wordt de „waarde"-meter van het leven en heeft
daarnaast de taak to noteeren wat hij concipieert. Zijn „Het Rijk
der Wijzen" werd gedrukt. Hij begint „Het Poortje". Produceeren
Is leven (28). Zijn humor is satyre, en hij weet dat (3 Aug., vgl.
Mei 1882). September ontbreekt.
OCTOBER 1882

a. Er werden 283 woorden genoteerd in I dag.
b. Geluksroes, studie en liefde, toekomst; de mensch; Literatuur.
c. Literair.
d. Hij wil zijn de goede mensch, de profeet, op het voetspoor
van Jesus (De kleine Johannes). November ontbreekt.
DECEMBER 1882

a. Er werden 312 woorden genoteerd in I dag.
b. Geluksroes, roem, ijdelheid, rector van het corps; productie.
c. Hij is literator.
d. Zijn leven is rijk, rijk aan werk en rijk aan beteekenis. Zijn
producten worden gelezen en het rectorschap van het corps geeft
hem aanzien in het oog van anderen.
JANUARI 1883

a. Er werden 277 woorden genoteerd in I dag.
b. Studie, toekomst, hypochondrie; Muziek; Productie; Literatuur;
Vacantie.
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c. Literair.
d. Het is hetzelfde probleem dat hem trekt in de kunst en in
zijn beroep: de mensch met al zijn fouten en zijn verlangen naar
het goede geluk. Zeer voiwassen is zijn terugverlangen naar het
inturtieve schoonheidsgevoel der jeugd tegenover het door to veel
denkarbeid beredeneerde van den volwassene.
Gedurende 8 maanden zwijgt het dagboek.
OCTOBER 1883

Er werden 181 woorden genoteerd in I dag. Een engeische schets,
vol „kosmisch" denken, zooals wij dat van de jongeren kennen.
Het is de kleine mensch met zijn kleine strijd in de ontzaglijke
wijdheid van de kosmos, de natuur „holding on her calm Inexorable
way, in unmoved and terrible beauty."

DECEMBER 1883

a. Er werden 394 woorden genoteerd in I dag.
b. Terugblik, roem, de dood.
Het is de terugblik van een voiwassene, voor wie de eigen puberteit
vreemd en onbegrijpelijk wordt. Het onbevangene is voorbij.
Hij heeft een doel bereikt, een stuk is opgevoerd. Hij is een groot
man geworden in zijn kring. Is hij voldaan? Voldoet roem? En de
dood?

JANUARI 1884

Er werden 252 woorden genoteerd in I dag.
Beschouwingen over zijn productiviteit en zijn groeiende faam.
Hij ziet dat zijn kunstvorm: de satyre, in de eerste plaats eischt
dat hij zeif boven „dat alles" staat. Het Uebermensch-idee, het
profeet-willen-zijn dwingt hem tot zelfbeheersching, maar ook
tot het tegenhouden van ontijdige onaffe producten.
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FEBRUARI 1884

Er werden 233 woorden genoteerd in I dag.
Stemming en natuur. Een notitie als uit het oude dagboek, maar
nu door een literator. Hij ziet zich als droomenden kunstenaar en
als nuchteren medicus.
MEI 1884

Er werden 65 woorden genoteerd in 1 dag.
Het jeugddagboek is uit. De medicus van Eeden beschrijft hier de
geiukkige geboorte van De kleine Johannes. Hij heeft er, na zijn
blijspelen, de beteekenis van gevoeld. De puberteit is voorbij.
Als hij na een hiaat van 13 maanden weer begint, is het dagboek
geheel van karakter veranderd.

§ 2. HET DAGBOEK VAN JAAR TOT JAAR.
1875

De curve begint met April. In 9 maanden werden 14.764 woorden
genoteerd in 269 dagen met een maandgemiddelde van 1640 woorden (hoogste aantal 2444, Iaagste 1217) en een daggemiddelde van
5.5 woorden. De curve is, mede onder invloed van de gebruikte
H.B.S.-agenda, tamelijk vlak. Dit jaar loopt van 15;0-15;9.1)
De algemeene indruk over de keuze der notities is dat van Eeden
eigenlijk nog zonder systeem de meest uiteenloopende gegevens
noteert. Het dagboek is een kroniek van zeer veel alledagsfeiten,
met misschien lets meer belangstelling voor menschen dan voor
dingen. Pas in October wordt het stemmings-karakter duidelijker.
Opmerkelijk is alleen dat hij vooral geluks- en tevredenheidsmomenten noteert. Door katatyme selectie is hij nog in staat het
onprettige to elimineeren. De persoonlijke reactie op de begonnen
Deze cijfers geven, ook in het vervoig, de leeftijd aan; 15;9 beteekent
dat de pubescens 15 jaar en 9 maanden oud is.
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puberteit is nog in het beginstadium. Hij kan het !even nog aan.
Het verband met het eIgene Is vooral uiterlijk. De heele omgeving
is hem van belang en het meest interessante daarin is hijzelf. Tegen
het einde van het jaar vinden wij het bekende puberteits-kenmerk:
het In stemming-zijn, in spanning-zijn zonder duidelijk motief.
Ook het gevoel to veranderen bewijst dat de werkelijke puberteit
is aangevangen.
1876
In 12 maanden werden 26550 woorden genoteerd in 321 dagen
met een maandgemiddelde van 2210 woorden (hoogste aantal
2816, laagste 1347) en een daggemiddelde van 85 woorden. De
curve is lets meer gevarieerd, meer echter onder invloed van de
ruimte in het nieuwe boekje dan van innerlijke omstandigheden.
Dit jaar loopt van 15;9-16;9.
In dit jaar valt de spaarkroniek voor zijn reis naar Engeland. Hij
begon er mee op 21 Januari en zette dit met telkens grooter wordende hiaten door tot 19 Juni. Het gewone dagboek werd er
weinig door veranderd.
Vanaf Maart constateeren wij een geringe verschuiving van feiten
naar „gedachten", terwijl de literaire vorm bewust wordt nagestreefd. In Jul( begint het belangrijke Ati-avontuur. De indruk
van het geheel Is dat de persoonlijke notities (de „gedachte")
een meer overwogen vorm hebben. Hij beoordeelt „waarden".
Ook ontdekken wij reeds het gevoel van twee-held, dat de puberteit meestal kenmerkt. Een der voornaamste oorzaken biervan is het felt dat de pubescens ontgroeid is aan de zekerheid van
den jongen en nog niet rijp is voor een nieuwe vorm. Deze onrekerheid uit zich in angst en air tegeiijk. Hij voelt zich klein en
wil just daarom een groote toekomst, hij is overgevoelig en wil
rich daarom verstandelijk en beheerscht gedragen. Met de verliefdheid wordt deze onzekerheid weemoed. Rijp is zijn formuleering van dit gevoel. Geluk is evenwicht, en de puberteit ziet
hij als labiel evenwicht.
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In het algemeen staat hij nog als eischer tegenover het !even.
Hij komt nog niet tot diepgaande overwegingen over de eischen
waaraan hij zeif moet voldoen, en over de middelen om dit ver.
eischte te vormen en te versterken. Zijn vraag is nog wat hem
de dag heeft gebracht.
1877
In 12 maanden werden 20913 woorden genoteerd in 202 dagen
met een maandgemiddelde van 1742 woorden (hoogste aantal
2643, Iaagste 412) en een daggemiddelde van 105 woorden. De
curve slult tot Mel aan bij de vorige. Na ,zijn refs naar Engeland is
er echter een opvallende verandering. Kleine hiaten worden
normaal en de toppen worden explosief. Deze curve-verandering
is door de inhoud verantwoord. Dit jaar loopt van 16;9 tot 17;9.
Ofschoon het dagboek tot Mei nog het rustige kroniekkarakter bewaard heeft, treden de feiten toch hoe langer hoe
meer terug voor de begeleidende stemming. Hij leeft in mineur,
maar de gewild-literaire uitdrukking daarvan is geposeerd,
zoodat de stemming In werkelijkheid nog al drage c zal zijn
geweest.
Na de reis naar Engeland verandert dit. Wellicht gaf de nadere
kennismaking met de starre religie-vorm der Molony's hem een
stoot in een nieuwe richting. Hij Is gegroeid. Nu pas begint hij zich
te „vormen" door afbakening van het eigene naast het oneigene,
het andere. (Hoe ben lk nu zelf). Hij tracht dit tangs twee wegen te
bereiken nl. door stelselmatige zelfkennis en door in te dringen
In de waarden van de kultuur. In vergelijking met het vorige jaar is
een groote vooruitgang te constateeren in de ethische zelfvormIng.
(Wat kwaad, wat goed heb ik vandaag gedaan?) Nu toetst hij zich
zeif aan de waarden der kultuur, steit hij zich zeif eischen.
Het is een tijd van zeer groote spanningen, waarin hij de moeilijkheden van het godsdienstige probleem en van de groelende zinnelijkheid door een tamelijk simplistisch materialisme tracht te
omzeilen zonder hierin voldoening te vinden.
58

1878
Er warden gedurende 12 maanden 30336 woorden genoteerd in
III dagen met een maandgemiddelde van 2528 woorden (hoogste
4578, laagste 1397) en een daggemiddelde van 275 woorden. De
curve Is een voortzetting van de tweede helft van 1877 en bestaat
uit toppen zonder diep-ingrijpende hiaten.
Het bekende puberteits-dualisme uit zich in zeer scherpe vormen.
Maar wat in al die tegenstellingen van zelfvertrouwen en zelfkritiek wel zeer duidelijk wordt, is zijn wil tot onafhankeiijkheid,
tot meer dan gewone grootheid, tot beheersching van menschen
en dingen, van menschen vooral. Vandaar telkens de vraag: Wat
kan ik? in allerlei formuleeringen gesteld. Dit grootheids-idee geeft
hem een houding, de houding van den 19e eeuwschen materialist
(van 18 jaar dan!): Hij wil verstandelijk !even, boven de kleinheden
des [evens verheven. Maar die kleinheden des !evens spelen hem
parten. En in oogenbiikken van bezinning ziet hij zijn tekortkomingen, zijn zwakheden. Dit deprimeert hem voor een oogen bilk,
maar Is anderzijds een stimulans tot vorming van de natuurlijke
deugden van zelfbeheersching en matigheid. Hij wil een goed rnensch
worden. Dit to vertalen als: ethische Ievensbeschouwing Iijkt ons
echter gevaarlijk, gezien de machts-motieven, de wil tot (be)heerschen, die de inhoud uitmaken van deze goedheid. Dit geldt ook
voor zijn strijd tegen de zinnelijkheid, die een strijd is tegen een
eventueele nederlaag van zijn „verstandelijk" gedrag. In zijn
universiteits-periode blijkt dit zoowel in zijn verzet tegen de zinnelijkheid als tegen de onlogische religie.
De vorm, waarin zich dit onzekere dobberen tusschen grootheid
en zelfkritiek uit, is Weitschmerz. Weltschmerz, die een algemeen
puberteitsverschijnsel is (tenminste van de kultuurpuberteit), is
voor een groot deel pose, dus overdreven, onecht. Bij van Eeden
is dit zeer evident. juist deze gevoelspassages zijn overwoekerd
door het literaire. Hij oefent zich in sterke gevoelens en hun vertolking. Echte smart wondt, van Weitschmerz geniet de pubescens.
lntusschen vormt zich de kunstenaar, niet in het bewuste cultiveeren
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van de stip, maar in de onbewuste wijze, waarop hij zijn ervaringen
objectiveert, tot gevallen maakt, waarop hij afstand neemt van de
onmiddellijke realiteit in zijn formuleeringen.
1879
Gedurende 11 maanden werden 11948 woorden genoteerd in
33 dagen met een maandgemiddelde van 1086 woorden, (hoogste
2089, laagste 252) en een daggemiddelde van 362 woorden. De
curve is door weinige maar lange notities geheel veranderd. Het
dagboek dreigt telkens te eindigen.
Tot nog toe werd er in een sfeer genoteerd, die met Ati wegviel
(vgl. Juli). De hierdoor ontstane tegenzin of remming in het noteeren
handhaaft zich gedurende de geheele nog volgende puberteit.
Als het dagboek weer leeft uit een vast omschreven funktie, is de
adolescentie begonnen.
Dat Clara niet in staat was deze sfeer te herscheppen, bewijst dat
haar beteekenis voor van Eeden een geheel andere was. De realiteit
der liefde vervangt de romantiek der Schwarmerei.
Veel van het oude bleef, maar nu scherper uitgedrukt. Hij wil
zich zelf vormen tot zelfstandig, oorspronkelijk en onafhankelijk
wezen, onafhankelijk ook van gevoelsinvloeden. Hij wil hard worden.
Zijn nederlaag tegenover Ati heeft tot deze houding zeer veel
bijgedragen. Ook daarom obsedeert hem het godsdienstige probleem. Hij w i 1 gelijk hebben.
De literator groeit. Het reeds in 1878 aangeduide distantie-nemen
is zeer rijp. De literaire vorm is vanzelfsprekend geworden. Het
dagboek begint de eerste teekenen te vertoonen van herorienteering naar zijn productie en wat daarmee samenhangt.
1880
Gedurende 6 maanden werden 3897 woorden genoteerd in 18
dagen met een maandgemiddelde van 650 woorden, (hoogste 1882,
laagste 43) en een daggemiddelde van 216 woorden. Deze vast60

houdendheid ondanks maandenlang zwijgen is typeerend. In normale omstandigheden (d.w.z. bij pubescenten zonder drang tot
literaire objectiveering) zou het dagboek hier zijn geeindigd.
Van Eeden rijpt, wordt zich zeif. De onechte materialistische
„verstandelijke" houding Iegt hij of voor een „religieuze", die
sociaal wil zijn, maar in werkelijkheid vooral literair is. Dit jaar
wordt gekenmerkt door een beheerschte Ingehouden toon in de
literaire formuleeringen (aphorismen). De wil om iets te beteekenen
blijft natuurlijk, maar in normaler verhoudingen. Ervaringen hebben
hem getoomd. Ten opzichte van de zinnelijkheid is het dagboek
zelfs defensief geworden.
1881

In 2 maanden werden 2523 woorden genoteerd, verdeeld over
5 dagen met een maandgemiddelde van 1262 woorden (1796+ 727)
en een daggemiddelde van 505 woorden. Eigenlijk kan men van
een curve niet spreken, hoogstens van een losse band tusschen
1880 en 1882.
De voiwassenheid nadert. De vorm is in alle opzichten literair en
de inhoud bereidt den lateren literator voor. Hij meet voortdurend
zijn vooruitgang op den weg naar grootheid. Grootheid door
uitverkiezing tot brenger van een nieuwe boodschap. Eigenlijk is
dit al de voiwassen van Eeden, die zich altijd heeft beschouwd als
een gezondene, die een opdracht had te vervullen. Wij rekenen
het nog tot het einde der puberteit, omdat van Eeden pas volwassen is als hij rijp is tot literaire formuleering van deze levensopvatting, en omdat deze houding nog onzeker is, nog toevallig
temidden van een maandenlang zwijgen, dat waarschijnlijk mede
veroorzaakt werd door zijn nederlagen en tekortkomingen.
1882

In 10 maanden werden 6313 woorden genoteerd, verdeeld over
19 dagen met een maandgemiddelde van 631 woorden (hoogste
5
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1633, Iaagste 70) en een daggemiddelde van 332 woorden. Na de
zeer groote gapingen van '81 maakt deze curve weer den indruk
van samenhang, al bleef het aantal notities meestal tot een of
twee keer per maand beperkt. Het is alsof van Eeden na een
perlode van onzekerheid een nieuwe taak voor het dagboek heeft
gevonden, nl. de voorbereiding van zijn literaire werken. Dat na
'82, dus na de voorbereiding, het dagboek weer keg wordt, mag
ons daarom niet verwonderen. De productie ligt dan elders.
Met de vorm is ook de inhoud veranderd. De indruk van volwassenheld van 1881 wordt nog meer evident. Het superieure en kritische
heeft zijn branie-karakter afgelegd en verschijnt in de vorm van
levenswijze stellingen, die nu reeds een voorkeur verraden voor de
menschelijke psyche en het groote Waarom van het leven. Dit
vindt zijn concrete neersiag in zijn productie, die de kern van zijn
denken wordt. Wat hem gelukkig maakt is: de wetenschap lets te
presteeren, lets te maken dat blijft. Ofschoon werk van den beginneling, draagt het de onmisken bare sporen van den begenadigden
kunstenaar (Het Poortje).
Het rijpe van dit jaar blijkt ook hieruit, dat sommige notities rechtstreeks aan De kleine Johannes herinneren In hun formuleering,
terwiji de vorige jaren alleen feltenmateriaal leverden. Ook de
profetenroeping, die tot de wezenlijke opzet van De kleine Johannes
behoort, Is hier sterker dan in '81 te vinden.
Wie het dagboek zou willen gebruiken voor een bestudeering van
het scheppingsproces bij van Eeden, zou met het jaar 1882 moeten
beg in nen.
Voor de algemeene puberteitspsychologie is het van belang, dat de
werkelijke sexueele strijd pas acuut wordt als de puberteit eindigt.
1883

In 3 maanden werden 852 woorden genoteerd, verdeeld over 3
dagen met een maand- en daggemiddelde van 284 woorden (hoogste
394, Iaagste 181).
De weinige, en betrekkelijk korte notities van dit jaar houden
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verband met kunst en zijn groeiende beteekenis als literator.
Dit grootheidsidee gaat samen met een gevoel van onvoldaanheid.
Het is de kunstenaar die hooger wit dan naar een applaus alleen,
hoezeer hij dit ook heeft begeerd.
1884
In 3 maanden werden 550 woorden genoteerd, verdeeld over
3 dagen met een maand- en daggemiddelde van 183 woorden
(hoogste 252, laagste 65).
Met '83 is dit jaar een duidelijk einde, vooral nu hij hierna !anger
dan een jaar (tot 30 Juli 1885) zwijgt. Het weinige, dat in het dagboek
neersiag vindt, is productie. Van Eeden heeft zijn vorm gevonden
en is voiwassen. De pubescens werd de schrijver van De kleine
Johannes.
Het zal vreemd aandoen, dat juist bij de rijpere jaren de beschrijving
zoo kort is. Afgezien van de literaire ontwikkeling, valt deze rijping
nu eenmaal buiten het dagboek. Het is reeds geen puberteitsdagboek
meer in engeren zin.
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HOOFDSTUK IV

In de inleiding tot Hoofdstuk III wezen wij er reeds op, dat Hoofdstuk IV een gedragsanaiyse wil geven. Wij zullen trachten na te
gaan hoe de ontwikkeling, in het vorige Hoofdstuk aangetoond,
is terug te vinden in de verscheiden aspecten van zijn vorming.
De volgorde der verschillende paragrafen is gebaseerd op een
groeiende abstraheering. Wij zullen den pubescens volgen vanaf
zijn stellingname t.o.v. dingen en menschen en cultuurwaarden
tot het uiteindelijke doel: de kennis en de vorming van het eigen
zeif ni, en in de toekomst.

§ I. UREN VAN LEDIGHEID
Ofschoon het bezig-zijn van den pubescens eigenlijk alleen door
systematische observatie grondig bestudeerd kan worden, geeft
het dagboek van v. Eeden toch voldoende materiaal om er conclusies
uit te trekken. De telkens grooter wordende hiaten, gepaard met
een steeds toenemende selectie leveren de grootste moeilijkheden
op. Toch is een belangrijke verschuiving aanwijsbaar, die in de
ontwikkelingsgang op andere gebieden bevestigd wordt.
Wij kunnen de bezigheden in twee groepen verdeelen, nl. I. de
bezigheden met spelkarakter, die de ontwikkeling van beneden of
voortzetten en 2. de werkzaamheden, die met toeleg verricht, een
practisch indringen en een verovering van de kultuurwaarden der
omgeving beteekenen. Als aanhang zullen enkele gedragseigenaardigheden genoemd worden, die slechts gedeeltelijk bezigheden
kunnen worden genoemd.
Deze indeeling is nagenoeg chronologisch. Het accent verschuift
met de jaren naar de geestesbezigheden, die in het begin, vOOr het
ontdekken van het eigen kunnen, weinig beteekenden. Kees (zoo
noemde men Frederik als jongen) knutselde. De eerste twee Jaren
geven er eenige voorbeelden van. Hij plakte figuren van postzegels
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CURVE VAN HET AANTAL WOORDEN, DAT
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(18-1-75; 1-2-76; 142-76), maakte samen met zijn vriend een zuu rkist (24-4-75), maakte flu/ties (6-5-76) en hakte hout (23-1-76),
maar dit laatste deed hij om geld te verdienen. Van de echte kinderspelen in gezelschap noemt het dagboek alleen blindeman (7-7-76).
Bakken (11-3-75), legkaart (3-10-75), ganzebord (19-12-75) en pandspel (2-2-78) waren ook bij volwassenen in de gunst. (Vgl. zijn
reactie hierop in De Student thuis).
Het kaartspel is belangrijker. Het is een volwassenen-spel en geeft
dus den pubescens gelegenheid groot te zijn. Bij van Eeden is een
groei te constateeren van gemakkelijke spelen naar het moeilijke
whist, dat na 1876 het monopolie heeft. Het dagboek noemt
omberen (241-75), jassen (242-75; 8-5-75; 27-10-75;
19-12-75; 2-2-76; 16-2-76; 1-3-76) z e s t. n zest i g e n
(26-8-75; 26-12-75; 25-2-76; 3-3-76; 6-3-76); ban ken (16-1-76)
bezique (5-2-76; 9-2-76; 13-2-76; 12-3-76; 10.9-76); ezelen
9-6-76). Soms staat er alleen k a a r ten (12-5-75; 2-9-75; 8-9-75;
16-9-75; 6-10-75; 2410-77). Whist begint in de tweede helft van
1875 (13-7-75; 16-6-75; 3-10-75; 15-10-75; 21-10-75; 7-11-75; 14-11-75;
21-11-75; 13-2-76; 20-2-76; 9-3-76; 16-4-76; 25-4-76; 11-5-76; 1-10-76;
8-10-76; 29-10-76; 26-11-76; 8-12-76; 5-2-77; 5-2-78; 19-3-78). Naast
kaarten neemt s c h a k e n een belangrijke plaats in, dat nog meer
voiwassenheids air geeft dan het kaartspel. (9-10-75; 10-10-75;
14-10-75; 25-2-76; 30-8-76; 49-76; 1-10-76; 7-10-76; 19-10-76;
21-10-76; 25-10-76; 2-1-77; 19-1-77; 20-1-77; 27-1-77; 3-2-77; 42-77;
8-2-77; 16-2-77; 20-5-77; 17-7-77; 3-8-77; 12-8-77; 13-8-77; 22-8-77;
28-8-77; 12-9-77; 21-12-77; 20-2-78; 5-4-78; 19-5-78; 148-79).
Als derde in deze rij staat de sport. Sport meer als eigen Iichamelijke
en maatschappelijke ontwikkeling en ontspanning dan als wedstrijd.
Het is zelfs merkwaardig hoe weinig spelen hij beoefende met
wedstrijdkarakter. Zich meten met anderen deed hij liever op ander
gebied.
De eerste plaats wordt ingenomen door de watersport. Wij volstaan
bij schaatsen met de mededeeling alleen. Tot de eigenlijke
watersport behooren zijn geliefkoosde sport zei len 1) (21-475;
1) Vgl. het zeer autoblographische werk: De Nachtbruid.
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12-5-75; 26-6-75; 4-9-75; 14-9-75; 19-9-75; 9-10-75; 18-10-75; 17-11 75; 18-8-76; 26-8-76; 3-3-77; 20-6-77; 21-6-77; 24-6-77; 30-6-77;
12-7-77; 30-7-77; 27-7-77; 12-8-77; 19-8-77; 20-8-77; 24-4-78; 8-5-78;
17-5-78; 16-6-78; 1-7-79; 14-8-79) r o e i e n (4-4-75; 11-4-75;
'8-5-75; 12-5-75; 15-8-77; 8-7-78; 8-10-78); v i s s c h e n (10-5-75;
12-5-75; 16-5-75; 22-6-75; 23-8-75; 25-5-76; 22-8-76; 24-8-76) en
zwem men (21-9-75; 7-6-76; 8-6-76; 12-6-76; 13-6-76; 14-6-76;
17-6-76; 19-6-76; 23-6-76; 8-7-76; 18-7-76; 7-8-76; 8-8-76; 9-6-77;
31-7-77; 20-8-77; 16-6-78).
Ook de sport met de bal werd door hem druk beoefend. Hij no-teerde croquet (13-7-75; 15-7-75; 17-7-75; 1-6-76; 3-6-76;
10-6-76; 30-6-76; 6-7-76; 9-7-76; 14-7-76; 25-10-76; 26-10-76; 29-1076; 31-3-77; 8-5-77; 18-5-77; 25-5-77; 25-6-77; 12-7-77; 3-11-77;
19-11-77; 10-5-78; 1-6-78; 16-6-78); kastie (7-5-77; 4-3-78) en
het toenmalige society-spel tennis (12-8-80). Hiernaast zorgde
hij voor een algemeene lichaams-training door systematische
.g y m n a s t i e k (9-3-76; 16-3-77; 20-3-77; 23-3-77; 8-5-77; 10-1177; 16-11-77; 23-11-77; 15-12-77; 12-3-78; 21-3-78; 17-5-78). Tenslotte
moet nog onder sport gerekend worden s c h i e t e n, vooral met
pip en boog en met de buks. Van de schietvereeniging Wilhelm Tell
was hij een tijdlang bestuurslid (4-6-75; 10-6-75; 15-6-75; 16-12-76;
20-1-77; 3-2-77; 24-2-77; 15-5-77; 2-7-77; 12-7-77) en kege le n
(27-11-78).
in het beoefenen van al deze sportsoorten Is naast het directe genot
het groot-doen een zeer belangrijk element. De pubescens gedraagt
zich uiterlijk als groot mensch. Wij zagen dit bij kaarten, bij b 11j a r t e n blijkt deze instelling nog duidelijker (6-8-76; 8-8-76;
22-8-76; 24-8-76; 2-9-76; 27-9-76; 8-10-76; 11-10-76; 18-10-76;
22-10-76; 14-1-77; 5-3-77; 4-1-78; 26-9-78). Wij raken Kier grensland, de klemtoon verschuift van bezigheid naar gedrag, houding.
D a n s e n kan men eigenlijk al niet meer onder bezigheden
noemen (14-2-77; 20-7-77; 22-7-77; 10-11-77; 6-12-77; 7-3-78; 3-4-78;
30-4-78; 29-7-79). Hier zullen wij nog eenige eigenaardigheden
aanstippen, die den pubescens het air geven van een volwassene. Dit
branie-karakter is ook de reden waarom deze gedragingen alleen
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in het begin voorkomen. Later is er wel wat anders te noteeren.
Met bravour noteerde van Eeden het r o o k e n, vooral van betere
merken (4-4-75; 9-4-75; 10-4-75; 11-4-75; 15-4-75; 17.4.75; 28-4-75;
16-10-75; 17-10-75; 24-10-75; 1-11-75; 4-11-75; 7-11-75; 16-11-75;
21-11-75; 9-12-75; 30-12-75; 2-1-76; 8-1-76; 11-1-76; 6-3-76; 3-4-76;
13-5-76; 4-6-76; 9-6-76; 14-6-76; 12-3-77; 13-5-77). D r i n ken en
fuiven verschijnt ook hoofdzakelijk in het begin (24-10-75;
7-11-75; 16-11-75; 9-12-75; 30-12-75; 22-4-76; 9-6-76; 14-6-76;
8-8-76; 6-10-76; 14-1-78; 19-5-78). Als student spreekt hij van
k r o e g (12-2-77; 242-77; 30-6-77; 2-8-77; 25-8-77; 14-6-78) en
societeit (10-6-77; 24-6-77; 16-7-77; 24-8-77).
Naast deze praktische, om zoo te zeggen phsyieke bezigheden komen
al spoedig de activiteiten, die soms nog spelkarakter dragen, maar
tenslotte een diepere waarde hebben. De puberteit heeft iets, dat
op de Ernstspiele van het kind Iijkt, alleen is het grooter, rijper.
Het zijn die bezigheden, die voor den pubescens of de omgeving
aanleiding kunnen zijn tot toekomstplannen. Bij van Eeden ontmoeten wij in het begin scheikundige proeven, proeven met electriciteit en microscopen enz. (31-12-74; 12-3-75; 4-475; 22-5-75;
27-6-75; 26-8-75; 27-8-75; I -9-75; 22-9-75; 29-10-75; 10-9-76; 16-6-78).
Een oogenblik is in hem de handelsgeest gevaren als hij met zijn
vriend een zeep-affaire opzet, gedeeltelijk om geld te verdienen voor
zijn voorgenomen refs naar Engeland (30-4-76; 1-5-76; 2-5-76;
3-5-76; 5-5-76; 6-5-76; 15-5-76; 17-5-76; 18-5-76; 19-5-76; 22-5-76;
23-5-76; 18-9-76; 19-9-76; 29-11-76). Van doorwerkende invloed is
deze vlaag niet geweest.
Belangrijker worden de bezigheden en liefhebberijen als zij tevens
contact geven met de kultuurwaarden. In dit opzicht kan men een
passieve houding onderscheiden als bereidheid om invloeden en
indrukken te ondergaan, en een actieve deelname. Tegenover
beInvloeding door personen staat de pubescens sceptisch.
Zoo het oordeel van v. Eeden over lezingen (16-11-75; 24-11-75;
9-12-75; 16-12-75; 21-12-75; 13-1-76; 27-1-76; 29-2-76; 23-11-77;
16-12-77; 4-3-78). Geheel anders stond hij tegenover i n d r u kk e n van de kultuurwaarden zeif, by . tentoonstellingen (15-3-75;
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12-7-76; 17-8-77), vooral op het gebied van schilderkunst (3-10-75;
8-12-75; 26-12-75; 19-1-76; 12-2-76; 19-11-76; 11-5-77; 16-11-77).
Tot deze bezigheden moeten natuurlijk ook gerekend worden zijn
interesse in m u z i e k, zoowel productief in piano- of viool-spel
als receptief bij concert-bezoeken, en in I e c t u u r, waarover
elders uitvoeriger zal warden gehandeld. In de actieve bezigheden
kan men toekomstindicaties vinden, indien bewezen kan worden,
dat zij voortdurend en regelmatig in diepte en breedte groeien
(intensiteit en extensiteit) en dat zij andere waarden op de achtergrond dringen (centraliteit). Met zijn schei- en natuurkundige
proeven is dat niet het geval. Zij blijven incidenteel, behouden
hun spelkarakter en staan niet in een samenhangende groeiende
structuur. Daarentegen werd, ook bij de waardeering van andere
interesse-richtingen, de literaire vormgeving van deze waardeering het voornaamste.
Frederik nam viool- en pianoles (12-1-75; 13-8-75; 14-10-75; 20-12-75;
22-1-76; 19-2-76), probeerde zelfs even „te knoeien op muziekpapier" (2-9-75). Op dit gebied voelde hij echter zijn onmacht,
evenals in het b o e t s e e r en (15-9-81). Hij struikelde over het
gebrek aan technische vaardigheid. Deze moeilijkheid leverde het
t e e k e n en niet op (2-7-75; 13-8-75; 10-9-75; 15-10-75; 21-11-75;
25-11-75; 26-11-75; 27-11-75; 1-1-76; 19-1-76; 22-1-76; 25-1-76;
12-3-76; 15-3-76; 18-3-76; 22-3-76; 23-3-76; 16-4-76; 5-5-76;
6-5-76; 3-7-76; 2-8-76; 6-8-76; 7-8-76; 8-8-76; 7-10-76; 3-11-76;
14-11-76; 1-2-77; 4-2-77; 7-2-77; 13-6-77; 26-9-77; 5-4-78; 16-6-78;
8-8-79; 12-8-80).
Zijn literaire interesse uitte zich in declameeren (5-6-75;
9-6-75) in verzen maken, b r i e v e n schrijven, opstellen
maken, reisbeschr ij vinge n, lezen totdat werkelijk
literaire productie dit „spel" tot diepste ernst liet worden.
§ 2. VAN SCHOOL TOT UNIVERSITEIT
Van Eedens dagboek is zijn kasboek van vorming en zelfvorming,
al worden niet alle posten bekeken. En ook de school draagt daartoe
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het hare bij. Aan de creditzijde noteert hij zijn werklust en vorderingen, zijn prestaties in lievelingsvakken en zijn overwinningen
in moeilijke vakken. Aan de debetzijde vinden wij zijn schulden,
die door werken en toeleg moeten worden betaald. Wij zien er
zijn luiheid en moeilijkheden, zijn zorgen en slechte noten. Hij
heeft de ambitie gehad tenslotte met een batig saldo te sluiten,
zelfs in zijn studententijd, die, voor zoover het dagboek betreft,
meer staat in het teeken van uitgaan en literaire productie, dan in
college loopen en vakwerk. Het was gewoon dagelijksch werk
geworden en moest daarom in het dagboek het veld ruimen voor
het minder gewone.
Als Pater Padberg in zijn studie over v. Eeden 1) zegt, dat van Eeden
in zijn yak niet meer studeerde dan noodig was, zegt hij hiermee
slechts een halve waarheid, daar hij de indruk suggereert alsof van
van Eeden uit tegenzin er de kantjes of trachtte te loopen. lnderdaad
kostte de speciale vakstudie hem moeite om velerlei redenen, maar
toch was hij in normale tijd klaar, terwijI hij daarnaast zeer veel
werk verrichtte, vooral op fiterair gebied, zooals ook Padberg toegeeft. Misschien was van Eeden niet altijd een hard werker, maar
hij was een goed student.
Op het Gymnasium behoorde hij tot de besten. Nu eens zat hij
„vrij hoog", zooals hij dat noemde (5-10-75), dan op de derde plaats
(1-11-75), even later is hij tweede (30-11-75) en op 3-6-76 zelfs
eerste.
In de afzonderlijke vakken is een normale verschuiving merkbaar
van doe-vakken naar denk-vakken, van schei- en natuurkunde naar
talen. Aanvankelijk noemde hij scheikunde en teekenen zijn voorkeurs-vakken (2-9-75), maar in de talen, vooral in Nederlandsch,
was hij ook vrij goed (29-2-76). De groote moeilijkheid was wiskunde. Toen in zijn oude doe-vakken het wiskundig denken een rol
ging spelen, verdwenen zij uit zijn interesse-kring. In Februari 1878
constateerde hij, dat zijn belangstelling voor scheikunde geheel
verdwenen was. Een tijdlang trokken onder invloed van zijn prive1) H. Padberg: Frederik van Eeden, biz. 92.
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Ieeraar v. Vliet, Latijn en Grieksch zijn aandacht, maar de moderne
talen met Nederlandsch voorop wonnen het. Zijn werkelijke
interesse voor philosophie en psychologie kwam pas op het einde
der puberteit.
De verhouding van v. Eeden en zijn kiasgenooten schijnt gewoon
te zijn geweest, al nam hij er, in tegenstelling met de studentengemeenschap, geen vooraanstaande plaats in 1).
Hoe grijpt de school en wat daarmee samenhangt in van Eedens
levensplan in? In hoeverre behoort zij in deze analysete verschijnen,
die een analyse is van den persoon van Eeden?
Zijn dagboek, dat hoe !anger hoe meer stemmingen in plaats van
feiten noteerde, was het register van werkiust of luiheid met de
correspondeerende stemmingen van tevredenheid of wrevel. Wij
kunnen er in zien, dat hij moeite had met luiheid op gebieden, die
hem niet direct aantrokken, maar ook dat hij zich tegen deze luiheid
verzette, alleen reeds door het felt, dat hij ze als „luiheid" erkende.
Hij werkte, ook waar dat moeite kostte en weerlegde praktisch
daarmee de suggestie van Padberg.
Er is groei in deze zelfvormende kritiek. In de eerste jaren werd
ons die luiheid alleen maar als feat medegedeeld, op een lijn gesteld
met een schaatsmiddag en een flinke verkoudheid. Het is de tijd,
die voorafgaat aan de werkelijke ontdekking van het eigen bestaan
en kunnen. Deze tijd geeft feiten, constateeringen van omgevingstoestanden en eigen toestanden zonder deze innerlijk te verwerken, zonder persoonlijke reactie, dus eigenlijk nog zonder
werkelijke zelfvorming. Onder de schijn van objectiviteit schuilt
1) 9-1-77 (16;9) 't Is nu anders goed, 't school is begonnen. 't Is wel vervelend, maar toch vrij wat beter voor mij. lk maak er pret, ik lath er, zingend ga ik er in en er ult. Wij doen dolle streken, zijn gezamenlijk in de
grootste benauwdheid als er hachelijke oogenblikken komen en juichen
ook gezamenlijk als er een vrije dag nadert.
*26-9-77 (I7;5)....ik ben blij weer op school te gaan, een school is een
goed ding; 't is een geregelde degelijke werkkring, waaraan ik van mijn
jeugd of gewend, ik ben er onder mijns gelijken, wij hebben pret onder
elkaar, vervelen ons gezamentlijk in enkele lessen maar hebben ook gezamentlijk des te meer jool als wij er uit komen.

70

hier de grootste subjectiviteit in een gevangen-zijn door feiten,
waarmee hij geen raad weet. Pas als de subjectieve reactie als zoodanig bewust wordt, is de grondsiag van het objectieve denken
gegeven. Het dagboek der eerste jaren is een dagboek van feiten,
die nog niet voldoende, d.i. met voldoende inzicht, in het algemeene
levensplan zijn ingelijfd, omdat dit plan nog in wording is. Van Eeden
leerde nog geen lessen om der wille van „later". De school was nog
niet bewust in zijn levensplan opgenomen. Hij zag ze niet als een
middel tot volmaaktheid, maar als een bezwaar, als een last, die
zijn vrijheid belemmerde. 1)
Wel werd de luiheid bestreden, maar deze strijd was niet diep,
niet doelbewust. Het was nog te veel kritiek uit angst houding te
verliezen tegenover anderen met een nog vage stemming van
onbehagen, die hij „geweten" noemde. Pas toen achter het werken
voor de school de beteekenis begrepen werd van het onderwijs
voor de zelfvorming en zelfverrijking, begon de bewuste bestrijding
van de luiheid, vaak met een verrassende kijk op eigen gebreken. 2)
Zooals tat de citaten zal blijken, heeft de ommekeer plaats om en
1) 8-4-75 (15;0) 't School en verdere bezwaren gaan vrij goed.
9-5-75 (15;1) Soms voel ik een soon hoop in mij opkomen om toch maar
niet door mijn examen te komen, vandaag eigenlijk voor het eerst. Niemand
zou het m ij wijten, ik ging nooit weer de le klasse door, was dus van
H. af etc.
3) 3-1-76 (15;9) Laat ik nu toch goed werken en niet laf en lui zijn. Alles
hangt er van af, ik weet toch wat ik wil?
6-6-76 (16;2) lk ben niet bijzonder tevreden, les niet geleerd, 4 gekregen.
20-9-76 (16;5) lk ben bij Hoffmann geweest en heb de tanden op elkaar
gezet, als het moet dan moet het. lk heb nog nooit letterlijk geblokt van
mijn Leven, ik zal er nu aan moeten.
26-6-77 (17;2)....1k denk altijd dat ik hard werk en dan komt het dikwijls
uit, dat ik het niet doe. 't Is voornamelijk omdat ik mijn gedachten zoo
moeil ij k nog bij mijn werk kan bepalen, viug begrip heb ik genoeg, maar
weinig taaie voihardende werkgeest.
20-9-77 (17;5) (niet geslaagd voor examen)....ik schaam mij schipbreuk
te lijden op lets, dat ik met al mijn krachten wilde bereiken.
23-11-77 (17;7) Gisteren had ik een gevoel alsof de dag zoo nutteloos voor
mij was voorbijgegaan, dat is een lamme gewaarwording, het bewustzijn
van eigenlijk weinig te hebben uitgevoerd.
21-3-78 (17;11) ....werk weer niet veel en ben weer in tan woord een
lummel.
1-5-78 (18;1) lk heb nog niet geheel de slag om zonder leiding goed te
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om November 1877 (17;7), met een voorbereiding in Juni 1877,
Hiermee had van Eeden bereikt, dat hij zijn botsing met de omgeving (in casu de school) oploste in de resultante: zelfvorming door
verovering en aanpassing, een proces zonder werkelijk einde. Het
besluit van de puberteit is niet de overwinning, de volkomen
harmonie. Niemand bereikt die in dit leven, en wie deze meent
bereikt te hebben, geeft daardoor blijk de puberteitscrisis niet geheel ontgroeid te zijn. Het einde van de puberteit is: het bewust
worden van de verantwoordelijkheid der zelfvorming.
De school is voor den pubescens een van die bezwarende dingen,
die hij nu eenmaal door moet, en de overwinningen of nederlagen
worden regeimatig uitgedrukt in goede of slechte cijfers. In de
school wordt zijn waarde getaxeerd. Daarom werd haar in van
Eedens dagboek een tamelijk ruime plaats toegemeten. Het universitaire leven was geheel anders. Hier telde niet in de eerste plaats
zijn kennis, maar de plaats, die hij innam in de studentengemeenschap. Niet de student, maar de studiosus werd door anderen
gewaardeerd. Ofschoon het dagboek weinig vermeidde over zijn
vakstudie, blijkt uit enkele citaten, dat hij wel degelijk werkte, al
zijn deze citaten negatief 1). Omdat hij toeleg genoeg had, voltooide
hij zijn studie In de normale did. Met schaarsche notities is het In
zijn dagboek terug te vinden. Er was een ander leven, dat aan zijn
kunnen werken, maar daar ik niet versiap in mijn inspanning om er toe te
komen, denk ik wel dat het nog bijtijds lukken zal. Het kost mij nu nog
moeiten.
1-6-78 (18;2) — en dat ik voortdurend te strijden heb om aan mijn werk
te blijven, vind ik wel aardig, dat houdt mij levendig, dat vechten, het
oefent mij en iedere overwinning is een groot genot.
1) 12-8-80 (20;4) Als ik bedenk, dat er geen minuut is voorbijgegaan, waarop ik mij die luiheid niet verweet en mij stellig voornam mij te beteren,
Als ik bedenk, dat ik grondig overtuigd ben, dat het al mijn Ievensvreugde
kan bederven en mij ongelukkig kan makes en dat het toch weinig veranderd is, dan wordt het mij wel eons angstig om het hart.... iichamelijk
lui ben ik ook niet, maar physica te werken en niet de helft te versoezen
en uitvluchten te zoeken, valt mij ontzaglijk lastig.
16-9-80 (20;5) Wordt het dan nooit beter, 't is om radeloos te worden.
lk w i 1, ik moet er komen, ik heb nog zooveel te doen en het nadert
gauw. Maar die zwakheid tot werken is nog niet weg. Het gaat zoo stroef,
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persoon glans verleende. Hij werd, op verzoek, lid van het dispuut
Baco (25-10-78), werd praeses van een kegelclub (27-11-78) en lid
van een zangvereeniging (25-11-79). Hij werd zelfs in 1882-83 rector
van het corps. Niet in het studeeren, maar in het studentenleven
kon hij zijn waarde toonen. De meeste notities behandelden groenloopen en feesten en fuiven. Vooral z ij n houding hierbij trad
naar voren 1), doordat hij zich al gauw een plaats had veroverd.
Hij fuifde en maakte lawaai, hij was een student, over wien gesproken werd. En het is deze Frederik van Eeden studiosus, die het
voorrecht heeft in het dagboek te worden vereeuwigd.
§ 3. TE MIDDEN VAN MENSCHEN
A. Thuis.
De sfeer in het gezin van v. Eeden was niet in alle opzichten gunstig.
Voortdurende oneenigheden tusschen vader en moeder door hun
zeer ver uiteenloopende karakters en levensopvattingen, ongelijke
houding t.o.v. de beide jongens Johan en Frederik ontnamen aan
deze groep menschen het saamhoorigheidsgevoel, dat een der
voornaamste voorwaarden is voor een gelukkig huisgezin. Indien
Frederiks puberteit in zeer veel aspecten gekenmerkt is door het
ontbreken van een norm, van houvast, is dit voor een groot deel
te wijten aan het gebrek aan norm en eenheid in het gezin. In de
plaats van eenheid was er verdeeldheid 2). De kinderen kozen partij
of stonden heelemaal buiten het gezin. Johan, het zwarte-schaap
zoo moeilijk, als bezwaard door een aangangsel van nuttetooze gedachten.
Uren kan ik zitten suffen over mijn werk met den ernstigen wit om werkelijk lets te doen. lk denk aan alles, waaraan ik niet denken mag en het werk
boezemt mij weerzin in.
1) VgI. 4-10-78; 23-10-78; 25-10-78; 2-11-78: 6-11-78; 7-1-79.
3)*249-76 (16;5) Hoe vreemd! buitenshuis denken ze hoe aardig wij onder
elkaar toch zijn en thuis.... op 't oogenblik staat Johan te huilen Ietterlijk
tegen de kast en zijn ze allemaal gedecontenanceerd en boos als spinnen.
*22-10-76 (16;6) Veel twist In huts.
*1-3-77 (16;10) Een groot verdriet Is het voor mij die voortdurende oneenIgheid hier te zien.
*245-78 (18;1) lk mis zeker wet een groot geluk en dat is: een goedhartig,
toegevend, tevreden huisgezin en vrede daarin.
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van de familie, had daardoor een uitermate zware jeugd en vertoont
(in zooverre het dagboek gegevens verstrekt) eigenaardigheden,
die niet in alle opzichten normaal genoemd kunnen worden. In
hoeverre deze omstandigheden van invloed zijn geweest op zijn
zelfmoord later, is niet vast te stellen.
Frederik, die het geluk zocht en zich met alle middelen verzette
tegen de melancholieke sfeer, die de vader aan het gezin dreigde
te geven, verzette zich daarmee tegen den vader zelf, die in zijn
leven zoo onberekenbaar veel heeft beteekend.
Johan lijkt in zijn onbeheerschte l) en a-sociale, 2) onplooibare3)
melancholie 4) het meest op zijn vader.
Maar ook op Frederik heeft de vader een groote invloed. Hij ziet
tegen hem op en verzet zich tegelijk tegen zijn fouten. Frederik
ziet deze wisseling van vereering en verzet chronologisch, maar
dit is het gevolg van zijn gebrek aan overzicht 5). Hij vereerde in zijn
vader niet in de eerste plaats den mensch, maar den man-metinvloed. De positie van zijn vader maakte het voor hem eervol zijn
zoon te zijn. Hij bewonderde zijn energie en zijn kennis 6). Maar
hij verzette zich tegen zijn godsdienstige idealen, omdat deze niet
eerlijk waren 7). Hij verzette zich tegen zijn fantastische theorieen 8),
tegen zijn opvliegendheid en humeurigheid tegen zijn melancholien, die soms ontaardt in wantrouwen tegen iedereen 11). Hij
veroordeelde zijn gebrek aan zelfbeheersching 12), zijn gebrek aan
1) 4-2-77. 2) 30-476; 16-7-76. 3) 20-2-76. 4) 26-4-76; 9-1-78; 6-6-78.
5) 3-8-82 (22;4) (Bij een kritische beschouwing over Goethe zegt hij). .Hij
is een ijdel man geweest.... Hij was een egoist.... Die geestelijke aristocratic boezemt mij een afkeer in en des te meer omdat ze meestal voorkomt bij personen, die ik om hun kennis of talent zeer hoog wilde stellen
en die ik nu niet onvoorwaardelijk meer kan achten.... Het heeft zich tegen
mijn vader verzet voordat ik er mij rekenschap van kon geven.
6) 25-3-75.
7) 19-3-76. 9) 10-5-76; 14-12-76. 9) 25-9-76; 5-2-78; 26-2-78; 22-7-78.
10) 31-3-75; 7-4-75: 25-3-77.
9 3'28-1-77 (16;9) Jammer dat hij zoo gauw lets kwalijk neemt en zoo weinig
van mij kan aanhooren, van iedereen eigenlijk.
13)98-5-77 (17;2) Papa ontving mij niet erg vriendelijk, hij kan zonder het
zelf te willen iemand zoo ruw en hatelijk afsnauwen, maar naderhand spijt
het hem zelf.
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vorm 1). Hij verdroeg van zijn vader niets, wat hem naar beneden
zou kunnen halen.
Dit verzet lijkt zoo ethisch, maar tenslotte is het hoofdmotief de
strijd om de zeifstandigheid. En deze strijd is feller naarmate het
gevaar van invloed grooter is. Frederik, zeif in het autoritaire stadium
van de puberteit, verweet zijn vader dat hij zich een houding wilde
geven, dat hij wilde heerschen, dat hij alleen eigen gezag erkende 2),
dat hij, die in het dagelijksche leven kleinmenschelijk zijn kon, zich
de schijn van geestelijke aristocratic gaf (zie boven). Achter dit verzet
schuilt angst onder de voet te raken, en daarom vinden wij in het
dagboek deze merkwaardige verbinding van vereering en verzet
in zijn verlangen nog meer te bereiken dan de vader 8). Wat hij
met 15 jaar openlijk neerschreef, trachtte hij met 18 jaar weer te
geven in den vorm van een protest (zie 2) ).
Tegenover de moeder constateeren wij eveneens vereering en verzet, ofschoon In geheel andere vorm en verhouding. Frederik hield
van zijn moeder, maar hij zag niet tegen haar op. Hij vereerde haar
niet om haar hoogstaand karakter of om haar successen in het
leven, hij verzette zich niet tegen haar om het behoud der eigen
zelfstandigheid.
Zlj omringde hem met liefde en zorg, met v o o r liefde vooral.
1)*22-7-78 (18;4) 't Spijt me dat ik het zeggen moet, maar Papa kan mij
vreeselijk hinderen, ik verlang bepaald van mijn vader dat ik hem kan en
moet respecteeren en tusschenbeide maakt hij het totaal onmogelijk en
dan zeg ik dingen die alleen verontwaardiging mij op de lippen brengt. lk
kan niet velen dat mijn vader zich tegenover ons, bijna volwassen zonen,
zich aanstelt door veel wijn te wilIen drinken, door platte aardigheden,
door gekheden met jonge meisjes, door kleuren te krijgen als er over zoo
lets gesproken wordt.
2)*26-2-78 (17;10) Papa is wel good, maar tusschenbeide zou men denken
dat er geen knorriger, onbillijker onverdragelijker mensch bestond. Toch
zou ik het best met hem kunnen vinden, als ik alleen met hem was en als
hij niet zoo uit de hoogte op mij neerzag. Maar hij is te pauselijk, hij wil
nooit erkennen dat een ander gelijk heeft.
3)25-3-75 (14;11) Papa doet toch veel en met zooveel tegenkantingen van
alle zijden. Den vorigen keer heeft zijn energie overwonnen, nu zal het
wel weer gebeuren. Kees, laat den appel niet ver van den stam rollen....
Als je gezondheid je niet in den weg zit, kan je het zooveel doen als je
vader, misschien nog meer, a Kees.
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En hij gunde zich zelf graag die bevoorrechte plaats. Maar diep en
werkelijk overwogen werd zijn liefde voor haar niet Zij gaf hem
gezelligheid en trad in de Ati-periode weer op den achtergrond 1).
Zij was zijn toevlucht, als hij alleen gelaten werd en haarvereerende
liefde behoefde. Zoo zocht hij 8-9-79 te midden van de moeilijkheden
met Ati zijn troost weer bij haar en vond het een weldaad samen
met haar te kunnen huilen om een geslaagd gedicht.
Deze liefde impliceerde geen vertrouwen. Als de pubescens bij
het bewust worden van zijn werkelijk eigen en origineel bestaan
zich opsluit in zich zelf, beteekent dit tevens een buitensluiten van
anderen, die tot nog toe vertrouwde personen waren. Bij van Eeden
vinden wij met zijn 16 jaar hiervan de eerste sporen, ofschoon de
vorm van de notities niet wijst op een conflict 2). Zoodra bij het
begin van de puberteitscrisis de behoefte ontstaat een stuk geestesleven te verbergen In dagboek of eigen kamer, wordt de reactie
tegen de moeder, die in het vertrouwen wil blijven, scherper 3).
Een begeleidend verschijnsel van de zelfbezinning is, dat de pubescens het recht opeischt over eigen doen en laten te beschikken.
1) 4'13-11-75 (15;7) Goede spreuk: Goede moeder beter dan 100 schoolmeesters. *4-1-76 (15;9) Ze ('n nichtj e) weet niet wat het is een moeder
te hebben. 13-1-76 (15;9) Wat houdt zij toch van mij! Wat een onbeschrijfelijk geluk is het toch, zoo een moeder te hebben! lk ben zoo dankbaar.... 20-3-76 (15;11) Hij (Johan) kent niet dat genoegen om door een
moeder te worden opgewacht, die hem liefkoost en hem honderdmaal
vertelt, dat ze zoo ontzettend van hem houdt. Hij weet niet wat het is met
zoo iemand samen in een zonnige, gezellige kamer koffie te drinken en
mekaar aan te kijken en te zeggen: „Wat ben ik blij, dat ik je heb. Wat
zou ik zonder jou zijn," enz. 25-3-76 (15;I I) 't Is zoo prettig te hooren:
„o Kees, als ik jou niet had."
*)*9-3-76 (15;I I) Is er eigenlijk wel iemand op de wereld aan wien ik alles
zou kunnen en willen uitstorten, ik geloof dat het getal heel klein zou
zijn; mijn moeder? — neen! — Waarom weet ik niet. Niet dat ik niet van
haar hou, meer dan er ooit van iemand kan gehouden worden, maar z o o
is mijn liefde tot haar weer niet.
11-6-76 (16;2) lk geloof echter, dat ze die woorden ook wel aan dit boekje
ontleent. Als ze nog meer snuffelt, dan stop ik dit weg. Versta je, moedertje!
*)*2-2-78 (17;9) En hoe ze mijn gedachten zoo raden kan? ik weet het niet,
maar ik kan haar ongelukkig nooit geheel vertrouwen. 't Is niet prettig dat
van je moeder te moeten zeggen, maar het zou niet in mijn hoofd opkomen
als ik niet dikwijIs had ondervonden, dat ze in een leugentje of bedriegerijtje „volstrekt geen kwaad" zag.
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Een conflict met de wenschen van de ouders is onvermijdelijk, vooral
omdat de pubescens meestal „onredelijk" is, d.w.z. anders wil
dan de ouders uit eigengereidheid. Bij het godsdienstig conflict was
Frederik's verzet principieel, maar het tweede citaat is reeds een
voorbeeld van „onredelijkheid"1).
Ook de verhouding tot zijn broer Johan draagt de kenmerken van
aantrekken en afstooten, beide als resultant van zijn zucht naar
zelfstandigheid. Hij voelde zich superieur en uitte dit in minachtend
schouderophalen of in beschermende goedwillendheld. Als een
enkele keer een zweem van respect to hooren is, gebeurde dit niet
om de persoon 2).
De verdere familie nam in het dagboek geen overwegende plaats in.
Frederik was niet familie-ziek. In aansluiting op de reactie in het
huisgezin was zijn houding tegenover ooms en tantes tamelijk opstandig en zijn oordeel over hen weinig vlelend 3).
Belangrijker is zijn oordeel over oom G. Frederik heeft dezen
zwakken man, die 17 December 1876 zelfmoord pleegde, bijna
gehaat, in elk geval geminacht. Zeer opmerkelijk is de afstand, die
van Eeden neemt bij het beschrijven van dezen man. Hij werd voor
hem een interessant geval 4).
1) 24-3-78 (17;11) Als Mama het hoort, dan zal ik weer wat krijgen. „Bespottelijk conscientleus, je moet wel meer eens zooiets doen in de wereld;
als je zoo mal nauwgezet bent, dan zal je verdriet genoeg hebben." Goad,
mamaatje, dan maar verdriet.... lk heb het al eens gezegd, ik wil geen
theorieen van „een beetje slecht moet je zijn" of dergelijke, ik wil geen
leugen, geen onbillijkheid, geen onrechtvaardigheid, ik heb liever verdriet
dan dat, geloof ik.
*27-9-78 (18;5) Bovendien heeft Mama weer, vreezende dat Naar zoontje
de naam zou krijgen van een grillig of humeurig kereltje, eens gaan vertellen dat mijn gedrag heel wijs en verstandig was en dat ze wel wist waarom
het was enz. enz. Juist daardoor zag ik in dat mijn gedrag noch het een
noch het ander was en dat ik verkeerd en laf deed.
2)*24-4-75 (15;0) lk zal het met Johan wel kunnen vinden. je moet hem
zoo'n beetje snappen, maar 't is een goede jongen.
*25-9-76 (16;5) Johan is niet slecht, maar niet erg kaim en beredeneerd.
Hij wordt hier slecht begrepen en geheel verkeerd behandeld.
3) 247-75 (15;3) Belangrijk nieuws, tante dood. Verlies er niet veel aan,
misschien komt er weer wat geld door.
4)*5-3-76 (15;11) 's Middags kwam oom G„ de vent ontstemde mij ge-
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Samenvattend kan men de verhouding ten opzichte van gezin en
famine zien als een manifestatie van de eigen zelfstandigheid en
onafhankelijkheid. In tegenstelling met het vrienden-milieu vinden
wij tegenover het gezin vooral verzet. De pubescens barst u it tegenover iedereen, die zijn werkelijke of vermeende rechten niet voldoende erkent 1). Juist in het gezin is immers het gevaar niet denkbeetdig, dat de ouders hem niet voor vol nemen, in hem !anger dan
hij wenscht het kind zien. Zoo handhaafde hij b.v. vrienden tegen
de wil van zijn ouders (27-1-75) of regelde zijn plannen buiten
hen om 2).
B. Vrienden.
Evenals de puberteit een algemeen geldend noodzakelijk „natuur"verschijnsel is in persooniijke vorm, kan men in de jeugdvriendschappen algemeene en bizondere aspecten onderscheiden, met dien
verstande dat met de groei der persoonlijkheid de bizondere vormen
duidelijker worden.
In de eerste periode, die in karakter aansluit aan de zekerheid
van den jongen, worden vrienden genoemd diegenen die tot eenzelfde min of meer uitgebreide groep behooren. De belangstelling
ducht, want hij was bepaaid half bezopen, ik vond dat niets aardig.
26-4-76 (16;0) Met oom G. pat het ook niet goed, hij zal ook den verkeerden
weg opgaan, wat zal het einde zijn?
•3-12-76 (16;8) Met oom G. is het nu ult. Hij zal niet meer komen, hij is op,
hij stinkt naar chloor alsof hij bang is te verrotten voordat hij dood is. Als
hij nu niet binnen vier weken weg is, dan zal hem nog 7} cent overblijven
om een end touw te koopen.
17-12-76 (16;8) 't Is merkwaardig zijn toestand te bestudeeren. Duizenden
gedachten kruisen tegelijk door zijn arm, vermoeid hoofd, hij weet niet
wat te zeggen, hij kan zich niet geregeid uitdrukken, tusschenbeide raakt
hij geheel in de war en haalt alles door elkaar. Hij is diep ellendig en heeft
bitter berouw. Dat zijn nu de gevolgen van besluiteloosheid, zwakheid van
karakter, te groote edelmoedigheid en te veel zelfvertrouwen.
30-12-76 (16;8) (Na de zelfmoord) Dat hij vreeselljk heeft geleden weet ik,
dat hi' reden er voor had, weet ik ook, maar toch blijft de daad onnatuurlijk en de laffe toevlucht van een zwak karakter.... lk denk aan hem als
aan een goedhartig man, zonder wil en zonder levensvatbaarheid.
1) 6-5-75 (15;I) Toen heb ik alleen thuis gezeten tot een uur of tien, toen
Mama en Papa kwamen, daardoor werd ik zoo boos dat ik alle stoelen en
tafels omschopte, deuren dicht sloeg en als een razende naar bed vloog.
2) 25-1-76 (15;8) (81j een bespreking van de mogeiijke bezwaren tegen
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voor de vrienden acs soort-begrip genomen gaat vooraf aan die voor
de origineele aard van leder der vrienden. Zoodra de pubescens
echter ondanks alles de beperktheid van het zoo hoog gestelde
eigen „zeif" smartelijk ervaart, heeft hij een ander noodig om zich
zeif omhoog te trekken. Is in de eerste periode het samen-doen
uiterlijk kenmerk, in de tweede zijn het vooral discussies, die de
vrienden samenbrengen of gemeenschappelijke ondernemingen, die
een sanctie geven aan eigen initiatief en eigen kunnen. Nog ontdekt de pubescens zichzelf en zijn waarde aan anderen. De voiwassene
kiest zijn vrienden in de eerste plaats om h u n specifieke waarde,
om h u n karakter. VOOr die tijd geldt in de eerste plaats, dat de
vriend een ander is en nog niet een be p a a I d e andere.
Vriendschappen kunnen nog wisselen zonder een merkbare leemte
achter te laten.
Het felt, dat de pubescens zich zeif ziet in de spiegel der vriendschap, zijn vooruitgang meet aan de ontwikkeling, die hij bij zijn
vrienden constateert 1), bewijst dat de „waarde" van de vrienden
in hooge mate de karaktervorming van den pubescens bepaalt en
dat des te gemakkelijker wijI de invloeden van den ander in affecttoestand werkzaam zijn.
Bij van Eeden was in 1875 nog geen sprake van werkelijke differentiatie in de vriendschap. Het op de voorgrond treden van Andries
had deze alleen te danken aan zijn ziekte en dood, die hem tot een
aangrijpend geval maakten. De nawerking was gering. Het is de
periode van de primaire functie, niet van blijvende Indrukken.
In deze eerste periode noteerde hij in een adem samen wat later
in de meer overwogen tijd niet mogelijk was 2). Zijn andere vrienden
zijn Engelsche plannen).... of de oudelui; maar daar ben 1k niet bang voor;
ik word zoetjesaan geen kind meer. Vgl. de veelzeggende notitie van 16-9-78
(18;5). Ze stonden mij nu toch dadelijk toe om na een goed examen z elf
mijn plaats van studie te kiezen. Ze dachten nota bene, dat ik altijd van
Leiden sprak, omdat z ij nu juist Amsterdam hadden genoemd.
1) Vgl. Prof. Th. Rutten in Ons Kind. Gids voor jonge ouders blz. 156 vlgg.
2) 31-10-75 (15;6) Bij oom geweest en bij Andries. Geen hoop meer, niet
het minste, arme, arme jongen! 's Avonds Herman, zeer dwaas, erg gelachen en schik gehad. Arme, arme jongen!
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noemde hij vooral in verband met bezigheden en wandelen 1). Het
verschil, dat hij hierin maakte, was niet bewust. Dat het meer
opperviakkige vooral samen met Cor geschiedde en het meer
ernstige met Frans, ontdekte hij pas later 2). Maar het verschil w a s
er en beteekende een voorbereiding voor de werkelijke puberteit.
Bij Frans zocht hij zijn toevlucht en de eerste groote gesprekken,
die de puberteit inluiden, had hij met hem 3). In de eerste periode
diende de vriend. Hij verschafte van Eeden een toehoorder voor
zijn redeneeringen en opvattingen en bracht hem, evenals zoo vele
dingen uit de omgeving, tot opgewektheid 4).
Geleidelijk ontstond er echter een verschuiving in de belangstelling
van de vrienden in het algemeen naar den bepaalden vriend in het
bijzonder. Het verschil, dat reeds in de eerste periode aan te wijzen
was, wordt nu door den pubescens opgemerkt. Hij wordt kritischer
als hij zich zelf vergelijkt met zijn vrienden. Men kan daarom zeggen,
dat de zelfontdekking de grond is van deze groeiende differentiatie.
Karakterverscheidenheid trekt de aandacht. Was Cor Coningh de
vroolijke kwant, Frans Waller was de gedistingeerde jonge man, die
zich wist te bewegen 5). Maar nog lag de klemtoon meer op de ver-
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b.v. 24-1-75; 6-2-75; 243-75; 1-4-75; 25-475; 1-5-75 enz.
5) Even dringt het tot hem door in zijn notitie van *26-8-75 (15;4) 's avonds
heb ik met Coningh gekietst en 66 gespeeld. Hij is een geestige jongen.
lk heb altijd zoo'n lust in lets dolzinnigs met hem.
9 De discussies beginnen reeds 22-3-75 met een duidelijk bewijs dat de
vrienden zich aan eikaar meten.
22-3-75 (14;11) 's Avonds naar Frans gegaan, wat zitten luieren en gesproken
over onze wederzijdsche flegma. Hij vindt Cor flegmatiek, maar ik weet
beter, hij is het veel meer en ik ben het wel het minst van alien.
4) 12-3-75 (14;11) — toen natuurlijk naar Frans, dat vroolijkte mij weer
wat op. 243-75 (14;11) 's Avonds wat opgevroolijkt bij Frans.
30-4-75 (15;0) Frans weg, dus mijn vreugde natuurlijk ook.
1-5-75 (15;0) Frans nog weg dus vreugde ook weg. 19-7-75 (15;3) Geloof
Matthaei is mijn voornaamste kameraad tegenwoordig. Gelukkig dat ik
er zoo een gevonden heb, hij geeft mij veel genoegen.
5) In een necrologie van Dr. Waller, in !even Directeur der Delftsche
Koninklijke Gist- en Spiritusfabrieken, lazen wij: „Er is een tweede karakteristiek, die dr. Waller markeerde. Hij was .een „gentleman". Hij droeg
in heel zijn wezen de diepe bekoring eener onnadrukkelijke voornaamheid."
Vgl. 24-1-75 (14;9) Frans werd om zijn netheid geprezen, maar toch meer
om zijn innemende en ongedwongen manieren.
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scheldenheid, dan op de karakters. Van Eeden ging zijn vrienden
catalogiseeren, maar de rangorde was nog weinig gemotiveerd 1).
De pubescens ziet tegelijk met de karakter-verscheidenheld de
karakterverandering. Deze ervaring Is een verschijnsel van volwassen- w o r de n. Vooral dagboekschrijvende pubescenten zien
hun vrienden veranderen en zij gaan eischen stellen aan hun vrienden
vanuit het gewenschte eigen toekomstige levensbeeld, d.i. vanuit
hun ideeel 1k 2). Zij gaan positie-kiezen t e g e n o v e r hun vrienden en hun mogelijke invloeden. Zij worden meer zelfstandig.
De pubescens ervaart, dat in het onderscheid tusschen de vrienden
een onderscheid van invloed Iigt opgesloten. Het zien van de
karakterverscheidenheid heeft tot gevoig, dat de pubescens de
verschillende waarden van de verschillende karakters gaat overwegen. In deze periode is reeds de grondsiag van een eigen levensvorm gelegd. Het zien der verschillende karakters beteekent daarom
een keuze.
Dat bij van Eeden Coningh moest afvallen, waste voorzien. Hij moest
in verzet komen tegen zijn mentaliteit 3). Hiermee is de waardeering
van de karakters begonnen en wij naderen de eerste groote knik
in de curve. Ook in de vriendschap wordt het inzicht verdiept.
In de notities trachtte Frederik vooral het karakter en de invloed
van Frans to peilen. In zijn objectieve houding, die deels accepteert, deels verwerpt, is reeds lets voiwassens. Er klInkt een
geluid uit, dat echte vriendschap kon inluiden. Nog weegt hij
1)*1-1-76 (15;8) Mijn beste vriend is Carl, dan Frans, dan Coningh.
*6-1-76 (15;9) Nu wordt het M(atthael), F(rans), Th(eodoor) en C(oningh).
') 30-3-76 (15;11) Frans vond ik vandaag weer zoo vervelend. Alles wat
grooter wordt, alles wat groeit en veroudert is mij zoo onaangenaam.
Vroeger was hij veel aardiger, nu is hij comp, ruw en vervelend.
16-9-76 (16;5) Cor en Frans zijn beiden types, maar mankeeren hetgeen ik
wit hebben: gevoel en wat men noemt „hart". Ze staan allebei op een zelfstandige hoogte, Cor houdt de lul voor den gek, Frans bekommert er zich
niet om. Cor is slimmer, Frans heeft meer energie.
1'2 17-4-76 (16;0) Coningh was landerig, hij had geen geld. 't Is droevig dat
je je geheel laat ter neer slaan doordat je niet in een kroeg kunt loopen
en geen duurdere sigaren rooken dan van 21 cent. 7-1-77 (16;9) Cor kan
niet meer buiten een kroeg, dan blijf ik wel alleen.
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de vrienden tegen elkaar af, maar de motiveering is uitvoeriger 1).
Het is de tijd van de bewuste hergroepeering. Carl Mitthaei valt
om zijn immoreele opvattingen af 2), terwijI de nieuwe vriendschappen met Daan de Clerck en Chap van Deventer het begin der
voiwassenheid beteekenen. De vriendschap met van Vliet, van wien
hij bijlessen in de kiassleken kreeg, is van voorbijgaanden aard
geweest. Ook bij de andere vriendschappen is het moeilijk over
hun duurzaamheid te oordeelen. Echte vriendschap wordt in de
adolescentie zeldzaam.
C. Gezelschappen.
De menschen, gezelschappen, de society vormen de buitenste cirkel
van de menschelijke omgeving, waarin de pubescens binnengroeit.
Van Eeden, die eerder te veel dan te weinig zelfvertrouwen had,
breidde gretig de kring van zijn kennissen uit. Daarmee voelde
hij zich zelf groeien; hij verruimde zijn kennis en won aan beteekenis 2). Terwijl bij anderen om dezelfde zucht naar zelfstandigheid
1)*19-8-77 (17;4) — ik geloof wel dat wij (F red en Fran s) van elkaar
houden, 't is zoo'n ernstige, nooit besprokene, stil begrepene maar toch
innige vriendschap. *28-8-77 (17;4).... en niet kleingeestige jongens zooals
Frans houden er niet minder om van mij. *15-10-77 (17;6) Frans begin ik
hoe langer hoe meer te waardeeren, een prettige, flinke, degelijke jongen.
21-12-77 (17;8) lk zweef altijd tusschen twee partijen in. Het kalme beredeneerde, wetenschappelijke gevoel, waarin Frans mij meestal brengt en het
gevoel, waarin Ad me brengt. — lk kan met die koude, leuke levensopvatting niet gelukkig zijn, ik wil poezie en liefde. lk ben gelukkiger, tenminste tevredener dan Frans, zou dat niet aan het Iaatste liggen? 10-3-78
(17;11) (Wat een onderscheid) tusschen een avond bij Carre of een Zondagmorgen bij Frans — lk weet niet wat mijn eigenlijke karakter is, het ruwe,
zooals met jongens zooals Jan, of het meer beschaafde, zooals met Frans
en Ati en andere menschen. 21-4-78 (18;0) En een Frans is duizend Frederiks
waard. 20-7-78 (18;3) (Daan) heeft lets van Frans, behalve dat hij verstandiger en braver en Frans weer aardiger en knapper is. 1k houd wel van Daan,
maar voel mij soms erg ver van hem af. Cor trekt mij dikwijls nog meer
aan. *16-9-78 (18;5) lk voel mij zoo oud, zoo geposeerd als ik met hem
(F r a n s) loop, eigenlijk wel wat trotsch. Niet dat ik bepaald zoo trotsch
op hem ben, maar als ik er aan denk dat ik toch eigenlijk „zijns gelijke"
ben, voel ik zoo lets hooghartigs. 14-8-79 (19;4) 't Was mij een genoegen
Frans weer te zien. lk gevoel mij veel meer groot mensch met hem.
2) 9-7-79.
2)96-10-75 (15;6) Brief eindelijk weg, met pen houd ik mijn kennissen als
met zooveel armen vast.
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een revolutionnaire tendenz tegenover hun milieu overweegt,
trachtte hij juist in de meeste gevallen invloed te krijgen door
aanpassing met een beminnelijke maar eigenlyk superieure houding.
Het voorbeeld van Frans Waller (die daaraan immers zijn invloed
had te dan ken) gaf de doors lag 1). De notitie van 9-9-77 man ifesteerde
duidelijk de polariteit van objectieve en subjectieve momenten in
de motiveering van het gedrag. Verlangen naar eenvoud stond
naast menschelijk opzicht. Achter de eenvoud straalde de daardoor
steeds ruimer wordende kring random hem zeif.
Van Eeden was niet blind voor de gevaren van deze aanpassing.
Tegenover het accepteeren van het nieuwe milieu waakte de zorg
zijn zelfstandigheid niet te verliezen. Tusschen de polen van verrijking en verarming van het eigene pendelt zijn waardeering. Het
is als een voortdurend aantrekken en afstooten, een spel van schaduw en Licht, totdat de elgen houding sterker is geworden. De toon
van zijn wereldverachting is geposeerd 2). Hij is te hard en te scherp
om waar te zijn.
De plaats, die het dagboek aan het meer verwijderde milieu inruimde, is te gering om belangrijke conclusies te trekken. In het
begin trad het uiterlijk gedrag en de aanpassing op de voorgrond,
latere jaren werden gekenmerkt door het superioriteits-idee, dat
van Eeden nooit geheel heeft afgelegd.
D. Meisjes.
In de jongensjaren, vO6r de puberteit, speck het meisje als zoodanig
gewoonlijk nog geen duidelijke rol. Als, op dezen leeftijd, jongens
1) 19-476 (16;0) (bij Frans thuis) — ik gevoel er altijd aandrang om ook mijn
beste beentje voor te zetten. *16-6-76 (16;2) — mijn beste beentje voorgezet, dat doe ik altijd bij Walters. 4-3-76 (15;11) Mijn steiregel is dus, leef
kaim, met verstand en overleg, weet je te plooien, als het te pas komt en
ook toe te geven. — Zorg, dat de menschen een goeden dunk van je krijgen.
*249-76 (16;5) Als ik mij good voor kan doen ben ik tevreden. *9-9-77 (17;5)
lk moet mij alleen maar niet zoo in 't hoofd halen om mij aardiger voor te
doen dan een ander. lk ben er veel te veel op uit om mij „aardig voor to
doen". — Eenvoud, eenvoud ontbreekt me, o heerlijke eenvoud, ge maakt
een mensch zoo gelukkig en zoo edel in de oogen van anderen, meer dan
de meeste tact en het grootste savoir-vivre.
2) 43-76; 6-3-76; 26-476; 20-8-76; 14-9-76; 16-9-76; 5-6-77.
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en meisjes samen zijn in een groep (bende), staan zij praktisch als
gelijken naast elkaar. Meestal echter vinden wij bij de overgang
naar de puberteit een tendenz tot afzondering bij beide geslachten.
Hoe complex het vraagstuk van deze afzondering ook is, een der,
meestal onbewuste, motieven is dat de pubescenten een vaag
vermoeden hebben van een onderscheid, een anders-zijn. Dit vermoeden zal slechts bij uitzondering vooral op het Iichamelijkgeslachtelijke zijn gegrond. De verwijdering wordt in den regel
vc5Or de ontwikkeling van waarneembare secundaire geslachtskenmerken geconstateerd. De pubescens heeft een tijdlang een
huivering voor alles wat anders is en niet direkt te overzien, dus
ook voor het meisje. Het verschil in ontwikkelingstempo is bier
van belang. Als het jongenslichaam nog bezig is zich langzaam uit
zijn stijve en onharmonische proporties te bevrijden, genieten de
meisjes van een gave verschijningsvorm met beheerschte gebaren.
Eerst daarna wordt de aandacht voor het onderscheid der geslachten verscherpt, doordat de lichamelijke verschillen duidelijker
aan den dag treden.
Hetzelfde nieuwe, dat aanvankelijk een verwijdering teweeg bracht,
werkt nu een toenadering in de hand. De pubescens wil zich ontwikkelen, zich verrijken, en hij zoekt daartoe omgang met anderen,
ook met meisjes, en aliereerst om de psychische beInvloeding.
Bij van Eeden is de periode van afzondering moeilijk te constateeren. Ult een bepaalde notitie zou men zeifs geneigd zijn te
concludeeren, dat hij die tijd niet heeft gekend 1). Misschien kan
dit verkiaard warden uit het felt, dat hij altijd gevoel heeft gehad
en behouden voor schoonheid, voor vorm en gratie, voor kinderlijke
zachtheid 2). In de puberteit onderscheidt zich de eerste periode,
1) 7-6-76 (16;2) Met wie zou ik trouwen' lk b e n van een amoureuze gevoelige complexie, denk maar aan de menigte van eerste liefdes, Mary de
Lange voor wie ik armbanden maakte en met wie ik gearmd van school
kwam. Daatje Hogendijk, waarmee ik altijd ezel reed, appels plukte en
wandelingen door Vlaardingen deed, van wie ik zoo naief mijzelf overtuigde
niet te houden, maar wel graag een zoen te krijgen. Lotty, op wie ik mijn
eerste zotte gedichten maakte, met wie ik in een rijtuig naar Scheveningen
reed, enz.
2) Vgl. 8-7-75; 4-11-75; 17-1-76; 1-4-76; 26-4-76.
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wat de verhouding tot het meisje betreft, in niets van die van
andere normale pubescenten.
Het zijn de harmonische qualiteiten van het meisje, die den pubescens treffen. De beperking tot ken of enkele meisjes wil zeggen,
dat hij door haar qualiteiten b ij z o n der wordt getroffen. Er is
de afstand van de dweepende begeestering, die een sfeer van geluk
schept 1).
Wat van Eeden in de eerste periode bij het meisje waardeerde,
waren de typische gedrags-eigenschappen, meer geestelijk dan
lichamelijk gezien. Hij genoot van het moose en gracieuse 4), van het
frissche jonge en kinderlijke 8), van het vriendelijke, eenvoudige
en verstandige 4). Dit alles vond hij vooral in Alice, die in het dagboek
vaak werd genoemd. Maar zij maakte hem nog niet blind voor
anderen 4).
Hij mist haar niet graag, maar werkelijk m i s s e n doet hij haar
niet 6). Zijn qualificatie: „aardige meld" past inderdaad voor deze
periode. (3-4-76).
In deze zelfde tijd begon de belangstelling voor Ati, die langzaam
maar zeker een bizondere plaats ging innemen. Alice was de verpersoonlijking van „het vrouwelijke", maar in Ati ging hij de
p e r s o o n I ij k e harmonische qualiteiten waardeeren. Tegenover
I) 31-12-74 (14;8) Alicie is mijn levensgeluk, mijn alles, ik ben daardoor
steeds levenslustig.
2) 30-7-75; 3-4-76; 11-6-76.
3) 4-11-75; 245-76.
3) 30-7-75; 411-75.
3)*23-9-75 (15;5) Christine is gekomen. ik vind het nog al aardig. 't Is weer
een opvroolijking. *16-10-75 (15;6) (De O's) trekken mij niet erg aan, zelfs
de meisjes niet. 4-12-75 (I5;8) — jaloersch op een aardigen scheurkalender,
natuurlijk weer een jong meisje. 245-76 (16;1). Die tijd van illusies, van zalige,
droomen, van kersen en meikevers, van stoeien en vechten, van vrienden
en jonge meisjes. 11-6-76 (16;2) Mama zeide, dat ik eerder zou trouwen
dan Johan, omdat ik vertelde van een mooi meisje.... *25-6-76 (16;2) lk
ben in adoratie van een Bloemendaalsche schoone; ik heb gewandeld met
een roos in mijn knoopsgat.
3)*17-4-76 (16;0) Alice weg, diepen weemoed achterlatende benevens een
goed portret en een ongeeindigde philippine. *11-476 (16;0) Jongejuffrouw
Alice nog eens gezien en gesproken en daardoor eenigszins tot het idee
gekomen dat ze eigenlijk nog maar wat Kier moest blijven.
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Alice toonde hij een dweepende begeestering, die niet diep ging,
Ati vereerde hij met alle symptomen van de kalverliefde. Met eenige
zekerheid (vgl. 23-5-76) mogen wij veronderstellen, dat deze liefde
voor Ati hem na zijn 16e jaar bewust werd. Het eerste citaat reeds
toont een vervuld-zijn van een geheel nieuwe ervaring. Teekenend
Is dit begin met die eerbiedige en ietwat schuchtere afstand, dat
verlangen haar te zien, dat voortdurend spreken over „haar" 1).
Ofschoon de rol van Alice nog niet geheel is uitgespeeld, is die
van Ati begonnen. Maar haar rol is een geheel andere. In Ati zag hij
van begin of aan het meisje, dat zijn vrouw zou kunnen worden 2).
Wij moeten deze verandering terug kunnen vinden in de funktie,
die Ati in zijn leven vervulde. Het eerste, dat opvalt, is dat hij
in haar een gelijkwaardige zag. Tegenover Alice was hij tenslotte
de superieure man, zij bezorgde hem prettige uren. In Ati zag
hij meer. Zij had een levensopvatting, die niet met de zijne overeenkwam, Alice had er geen, tennninste niet in het dagboek. En daar
komt het hier op aan. Alice was speelgoed, met Ati kon hij zich
meten 3). Zij was voor hem de vertrouwde, het klankbord voor
alles wat er in hem woelde. Tegenover haar kon hij zich uitspreken
en daardoor zichzelf leeren kennen.
Van de vroegere funktie van het meisje bleef vooral: dat zij rondom
hem een sfeer schiep van geluk 4). Maar in dit geluk schuilt tegelijk
1) 4-4-76 (16;0) lk loop overal rond om haar te ontmoeten, maar tot dusver
is het mij nog niet gelukt. 23-5-76 (16;1) lk kan nooit laten, weer over Ati
te beginnen.
2)*21-6-76 (16;2) En 's avonds ben ik met Ati naar de societeit geweest. Als
ik ooit zoo'n vrouw kreeg was ik al heel content, al is ze niet mooi. 9-8-76
(16;4) lk voel, dat ik verliefd ben erger dan ooit en wet op iemand, die zeker
de beste vrouw zou zijn, die ik ooit kan krijgen, maar ongelukkig kan ik dat
niet en dat maakt mij kwaad. lk wil haar echter niet zoo zeer als vrouw, als
wel haar liefde, haar bescherming, haar vriendschap!
s) 6-7-76 (16;3) Maar ik z al een harden dobber met haar principes hebben —
*17-7-76 (16;3) (gaf haar zijn ideeen over religie op papier). 't Is haar waarachtig in handen gekomen! Heilige Maria Keversnuit! Wat zal er toch van
komen, maar 't kan m ij Wets verduvelen.
4) 28-6-76 (16;2) lk ben zoo blij iemand te hebben, waar het vooruitzicht
om mee te wandelen en te praten mij al gelukkig maakt.
*8-7-76 (16;3) lk troonde Ati mee naar huis en was de geheele avond weer
gelukkig en tevreden. *3-2-77 (16;9) — zij was met vader thuis. 't Was er
zoo lief. lk voel er mij als op een meimorgen in de zonneschijn.
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het groote verschil met de voor-puberteit. De periode van de
onstuimige gevoelswisselingen is begonnen. Het meisje is een van
de factoren, die de ontwikkeling van het gevoelsleven bevorderen.
De pubescens oefent zich als het ware in stemmingen. Maar wij
staan nog aan het beg i n, waar de geluksmomenten over-wegen 1).
Deze polariteit van geluks- en wanhoopsstemmingen is een gevoig
van de toenemende onzekerheid, die vooral de tweede periode
kenmerkt. En het meisje wordt, evenals sommige vrienden, de
veilige haven, de toeverlaat, de v e r t r o u w d e 2). Bij van Eeden
verkiaarde dit echter niet voldoende waarom hij zich tot Ati beperkte in zijn verliefdheid. Vertrouwen-schenken ging bij hem gepaard met een zucht tot zelf-objectiveering, dus ook tot zelfkultiveering (narcisme 3) ), die niet normaal was 4). Ati was niet de
een ige vertrouwde, al was zij de eerst e. Zoo was zij ook
de eerste, maar niet de eenige, die hem de sociale aan pa ss i n g mogelijk maakte. Het a-sociale aspect, dat de puberteit
1) Vgl. naast elkaar. *24-6-76 (16;2) lk ben weer bijzonder gevoelig en weemoedig. 20-8-76 (16;4) Vandaag ging het weer woest en wild toe van binnen.
Eerst een half uur haar zitten aankijken en mij ongelukkig voelen, dan in
een geschil raken en mij ongelukkig voelen, dan op de Societeit nog stiller,
nog droomeriger haar zitten aanstaren en bittere ideetn krijgen.... op
het laatst wordt ze wee zoo, dat ik geheel in de war raak. Thuis ben ik
plotseling bizonder jolig en bij het teruggaan ontzettend kwaad en sla alle
boomen uit al mijn macht. 29-8-76 (16;4) 1k wou, dat ik dood was!.... lk
wist niet, dat een mensch mij zoo beroerd kon maken. 6-9-76 (16;5) Dein
ist mein Herz and wird es ewig bleiben. Hoe vreemd, hoe wonderlijk Is
het nu tusschen ons, ik snap het zelf niet recht.
*29-11-76 (16;7) — ik ben lustig, ik heb lust in mijn lever, lust in mijn work,
lust in vertalen, in leeren, in zeep verkoopen, in sparen, in schaatsenrijden,
In alles.... Ich bin so lustig, ich bin noch niemals so lustig gewesen.
1) *24-6-76 (16;2) Ati heb ik het kunnen vertellen, 't was een verruiming.
28-6-76 (16;2) (Moeder) vindt het naar, dat ik alles aan Ati had verteld van
Engeland.
3) Vgl. M. Debesse. Crise de l'originalite juvenile blz. 206. Deze auteur ziet
ook in het voortgezette dagboek een teeken van „narcissisme".
') 4-11-75 (15;7) Burgers geweest met dochtertje. lk ben er zeer op gesteld
met dat kind vertrouwd te raken. lk wou niets liever, als geheel in haar
vertrouwen te raken, ze is zoo verlegen en eenvoudig.
24-6-77 (17;2) (Neeltje) is een meisje met een bizonder helder verstand en
met manieren, die je alle veinzerij of gemaaktheid verleeren. lk kan niet
anders spreken, dan als ik denk tegen haar. lk keer mijn hart gewoon binnenste buiten.
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meestal vertoont, moet in de eerste plaats positief worden gewaardeerd als verlangen om het eigene veilig te stellen tegenover
beinvloeding van buiten. De normale pubescens heeft behoefte
aan menschen en aan deze behoefte komen in de eerste plaats vrienden en vriendinnen of d e vriendin tegemoet.
Aan zijn vrienden en vooral aan Ati leerde van Eeden menschen
achten om h u n levensvorm 1). Aan de opeenvolging van verzet
en toegeven oefende hij zich in geven en nemen, zooals het maatschappelijk leven bij voortduring eischt. In tegenstelling met het
soms felle verzet tegen ouders en school en godsdlenst, was zijn
critiek op Ati beheerschter, dus meer sociaal 2). Hier ontweek hij
de moeilijkheden niet, die uit tegenstellingen moesten ontstaan.
Daar hij in haar een tegenstandster vond, met wier oordeel hij
rekening hield, werd hij gedwongen zijn eigen opvattingen zuiver
te formuleeren.
Ofschoon al deze aspecten de verhouding tot Ati tot een andere
maakten dan die tot Alice, geven zij nog geen bewijs dat haar
functie een andere was dan die der vrienden. Maar wij zagen reeds,
dat hij in Ati het meisje zag, die zijn vrouw zou kunnen
worden. Van een conflict tusschen erotiek en sexualiteit is er in
deze periode echter nog geen sprake a). Het verlangen naar voortdurend samenzijn kan hoogstens gelden als voorlooper van een
belangstelling, die meer zinnelijk wordt. Waar echter dit zinne1) 28-6-76 (16;2) lk geloof, dat ik zoo iemand noodig heb. Als ik lets deed,
wat niet goed was, zou ik mij voor haar schamen en bovendien kan zij mij
zoo (link opvroolijken en opgeruimd maken voor heele dagen. *28-8-77
(17;4) Leert zij mij geen eenvoud en oprechtheid en doet zij niet mijzelve
schamen dat een meisje mij in braafheid verre vooruit is. Zelfs kracht en
flinkheid prent ze mij in en ook daarin meen ik gewonnen te hebben.
2)*19-10-76 (16;6) 't Is alleen dat ik haar geen 0. zou willen hebben, niet
orthodox, niet trotsch en stijfhoofdig, niet zoo wonderlijk, nu eens aanhalend dan weer afstootend. VgI. verder 31-10-76; 8-12-76.
8) Misschien wijst het volgende citaat op een vaag aanvoelen van deze
puberteits-moeilijkheid. Het werkelijk bewuste verzet er tegen ontstaat
pas later. 9-8-76 (16;4) — en denk aan mijn laatsten droom van dezen nacht,
waarin ik nu duidelijk en onverbloemd van haar droomde, dan bijt ik op
mijn lippen en tracht mijn stok stuk te knijpen van woede of van verdriet
of zoo.
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hike een gevaar kon worden voor hun omgang, namen zij, zich zeif
bedriegend, hun toevlucht tot het broer-en-zus comprimisi).
Bijna onmerkbaar werd omstreeks zijn 17e jaar de verhouding
anders. De kalverliefde werd tot verliefdheid. De stemmingswisselingen van de le periode werden onstuimiger en minder
geposeerd 4). Ati veroorzaakte die spanning gedeeltelijk, maar zij
was van den anderen kant het rustpunt in al die bewogenheid.
Meer dan in de eerste periode was zij de vertrouwde 3), aan wie
hij zich mat en meten wild e, omdat hij haar achtte 4) zelfs in
zijn vergoelijkende kritiek 4). Haar invloed op zijn sociale vorming
1) 22-11-76 (16;7) Beschouw me ais je zuster, zeide zij mij en 't was alsof zij
mijn ouden levenslust door een tooverwoord terugriep.
3) 5-6-77 (17;2) De dag began allerellendigst en bleef het tot den avond toe.
1k had te strijden met mijn veriangen naar haar, met mijn lafhartigheid en
mijn dwaasheid. lk voelde, dat ik het recht volstrekt niet op mijn zijde
had, ik heb geen reden om te kiagen en ben toch zoo akelig en zoo Ietterlijk
wanhopig, dat ik niet geloofde, dat ik ooit meer verdriet zou kunnen hebben.
3-9-78 (18;4) 0! Wat maakt zij mij het leven zonnig en heerlijk.
a) 16-9-78 (18;5) Mama — dacht, dat ik uit een soon hulpeloosheid mijn nood
aan Ati ging kiagen. Nu was het mij totaal onmogelijk om haar aan het verstand te brengen, dat het volstrekt geen noodklacht was en dat ik gewoon
over alles met AU praatte, dat Ati alles weet wat ik weet en dat ik dan
toch volstrekt niet het gevoel heb, alsof ik iets aan „een vreemde" heb
oververteld.
3) 14-12-77 (17;8) Jongen, jongen, je bent te gelukkig, zorg dat je niet verwaand wordt door haar vriendschap, maak je die waard en bedenk, wat
een voorrecht het is, zoo'n meisje als vriendin te hebben en uit haar mond
te hooren, dat zij een trouwe vriendin zal zijn je heele leven lang.
11-1-78 (17;9) — sinds Ati kwam is het beter geworden en nu voel ik een
zeer sterke zucht naar oprechtheid in mij. *245-78 (18;1) — maar wie heeft
ook een Ati, die voor hem is wat zij voor mij is, die alles verheldert, vervroolijkt om mij heen, die mij altijd tevreden maakt, omdat ik altijd aan haar
kan denken, die mijn geestkracht opwekt, mijn levensmoed, mijn opgeruimdheld, mijn vroolijkheid.... Die mij doet gelooven dat er zooveel goed is
op de wereld, door haar eigen trouw en eenvoud, door haar eigen gezonde,
opgewekte levensbeschouwing. 19-6-78 (18;2) Als ik haar zag, dat zij mij
beter maakt, dan lieg ik niet (enz.) 16-9-78 (18;5) Haar ziel doet mij denken
aan een glanzend metaal dat, als men er op ademt, dadelljk den aanslag
weer verliest, die het dof zou maken.
6) 5-4-79 (19;0) Toch doet ze soms niet goed, dat weet ik wel. Ze was, toen
ik Iaatste met haar praatte, bepaald niet flank en niet verstandig. Ze heeft
me lets beloofd, en ze Iaat het varen, ze wil niet nadenken, niet onderzoeken, niet haar best doen, om krachtig te zijn, ze wil niet.... en dat
is toch stellig niet goed van haar.
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blijkt uit de Kier geciteerde notitie van 24-5-1878 zeer duidelijk.
Maar het meest op de voorgrond tredende nieuwe van deze periode
is dat de strijd tusschen erotiek en sexualiteit in een nieuwe phase
is gekomen. De belangstelling voor haar verschijningsvorm 1)
maakte het bekoorlijke tot bekoring. Het voortdurend sannenzijn
der l e periode werd verlangen naar lichamelijk contact 2). AIs vanzelf moest de gedachte aan lichamelijke vereeniging hem door
het hoofd spelen 3). Zijn felle reactie hiertegen is een bewijs
van hun nog onrijpe verhouding. De verliefdheid was nog geen
echte liefde geworden.
Door de breuk met Ati in 1879 eindigde deze tweede periode in
een overgang. Haar liefde had het dagboek bijna geheel gevuld,

1) 4-4-78 (18;0) Ze is zoo'n prettige verschijning, zoo opgewekt, zoo frisch
en helder. *2-7-78 (18;2) Zij was zoo vreeselijk lief, ik vind haargezicht iederen
dag liever, zij draagt haar haren zoo aardig en zij heeft zulke keurige nette
pakjes.
3)*12-7-77 (17;3) Het was heerlijk, op en neer te wiegelen in dat lichte bootje
en haar wangen naast mij te zien gloeien en haar oogen te zien schitteren van
genoegen, terwij1 haar adem, die fangs mij streek, mij deed sidderen van
domme opgewonden vreugde, die toch weer tot een akelig gevoel overging.
*22-8-77 (17;4) — zij vergeet ook nog al eens hoe zij zich houden moet. 't Is
wonderlijk, maar mijn onmiddellijke nabijheid brengt haar soms geheel
van streek. Toen ik op het paviljoen haar eens een hand gaf en in de oogen
keek, kreeg ze een geweldige kleur, rukte zich gejaagd los en vloog weg.
Boven op het beroemde kamertje, toen ik bij haar kwam, trilde ze van top
tot teen, maar liet zich toch een zoen geven. Nu, toen ik met haar op de
schommel stond, wilde ze er plotseling af, raakte van haar stuk en wist niet
hoe zich te houden. 21-4-78 (18;0) — wij loopen dikwijls hand in hand, wij
liggen naast elkaar op 't warme zand, soms met haar hoofd op mijn arm.
*11-7-78 (18;3) — nu ik iederen dag haar adem voel, haar lippen kus of mijn
gezicht verberg in haar dichte lange haren als zij die als een zeenymph in de
zon Iaat drogen. 29-7-78 (18;3) — terwip ik dagelijks zie en gevoel, dat zij
hartstocht en niet enkel vriendschap voor mij voelt. Want hartstocht toont
zij, als ze mij vraagt haar te kussen, als ze over haar heele gestalte trilt en
het bloed haar naar de wangen stijgt, als ik haar aanraak.
3) 25-2-78 (17;10) ik merk, dat mijn menschennatuur wezenlijk in mij de
overhand heeft. Als ik Ati zie, voel ik akelige dingen in mij omgaan, die mij
vreeselijk landerig maken. 24-8-78 (18;4) 0 Ati, je waart mij het toppunt
van reinheid en mijn liefde tot U een heilige schat. En nu — heb ik het toppunt van reinheid door mijn hartstocht ontheiligd en die heilige liefde....
geslachtsdrift.
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zoodat daarna de notities schaarscher werden. Hij teerde nog lang
op weemoedige herinneringen 1).
Ati is zijn steun geweest juist in de meest kritieke jaren van de
puberteit. Haar taak was niet zijn vrouw te worden, maar de
geliefde te zijn, die hem de aanpassing aan anderen gemakkelijk
moest maken. Frederik heeft dit weten te waardeeren en de herinnering aan haar was na zeer veel jaren nog steeds een herinnering
aan lets zeer moots en heiligs. 2).
De derde periode draagt alle kenmerken van de naderende volwassenheid. Frederik van Eeden is kritischer geworden en maakt
daardoor een meer berekenende indruk. Beheersching en verstandelijk overleg staan hier tegenover de onbeheerschte gevoelsreacties van vroeger. Hij heeft door ervaring geleerd en is minder
onbevangen in de liefde. Zijn kennismaking met Clara heeft niets
van het schuchtere aanbidden, waarmee de Ati-periode begon 3).
1) 29-7-79 (19;3) V e r I a n g e n doe 1k, zoo heftig, zoo aanhoudend, en zoo
smartelijk, als nooit te voren.... lk verlang naar haar zooals.... neen, niet
zooals naar lets anders, ik verlang naar haar, zooals ik naar haar verlang.
7-2-80 (19;10) 1k schrijf hier wat in, zooals 1k een bloom zou leggen op het
graf van iemand, die ik lief heb gefiad. 't Is een bezoek aan een graf, maar
toch ligt mijn liefde niet geheel hier begraven. 27-7-80 (20;3) — diep op den
bodem van mijn hart slaapt het oude heilige gevoel nog, gereed om te ontwaken bij 66n bilk, 66n handdruk, dat weet 1k.
Als hij met Clara verloofd is, kan bij door den afstand van de adolescentle
Ati's taak objectief zien. Sprekend over haar gezin, zegt hij: 16-8-82 (22;5)
Pijnlijk doet het mij aan, als ik denk hoeveel ik verloren heb in den dagelijkschen omvang met hen en hoezeer ik eigenlijk ben achteruitgegaan op
dat punt. — Nooit ben ik meer geneigd, edele gezindheid en een rein liefdevol
hart boven een verlicht hoofd te stellen dan daar.
') 1-12-1916 (56 jaar) lk had een sterke ontroering, toen ik bij Ati logeerde.
Eindelijk — voor 't eerst in veertig jaren — sprak ik over den ouden tijd,
de voor mij heiligen ouden tijd van mijn zuivere en sterke jongensliefde.
$) 18-11-79 (19;7) Gisteren kreeg ik een brief van Clara, een lieven, hartelijken
brief. Zulke brieven zijn de beste, die ik ken, brieven die men bijna niet weg
durft sturen, omdat men vreest indringerig te zijn, brieven die volstrekt
geen geheel vormen en waarvan sommige menschen zouden kunnen zeggen:
„Nu ja, maar wat wou je nu eigenlijk?" en die toch meer uitdrukken dan de
duidelijkste vertoogen. lk had niet gedacht, dat ik die nog weer zou krijgen.
Ze moest eens weten, dat juist die brieven het begin zijn geweest van mijn
ellende. Dat juist die behoefte aan genegenheid, die mij ongelukkig zoo
bizonder eigen is, mij zoo droevig heeft bedrogen. Nu twijfel ik er wel niet
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Al bleef van het vroegere het verlangen naar vertrouwen, nu kwam
er bij, dat hij deze vrouw zag en waardeerde als zijns gelijke. Nooit
vonden wij bij Ati zoo'n diepgaande beschouwingen als bij Clara.
Hij wilde haar in alle opzichten leeren kennen 1). Hoezeer de botsingen met het sexueele leven nog hinderden, hun invloed was
ondergeschikt 2). Op de woelige spanningen van de verliefdheid
aan of Clara's sympathie en genegenheid zal mij nooit ongelukkig maken,
maar ik huiver er voor om mijn hart aan haar uit te storten. ik weet niet
waarom eigenlijk. lk vertrouw haar volkomen en het doet mij toch goed, dat
zij zooveel belang in mij stelt.
1)*12-12-79 (19;8) Ze is niet zoozeer hartstochtelijk als wel somber en wild,
zou ik haast zeggen. Ze beheerscht zichzelven niet en scheldt soms op alles
waaraan ze toevallig denkt.... ze windt zich dikwijls op en zegt wat ze niet
verantwoorden kan. Als ze haar best deed om I a n g z a m e r te schrijven,
dan kwam er meer helderheid en kalmte in.... Ze heeft de groote deugd
zichzelven te zijn en haar gedachten, hoe onsamenhangend en zonderling soms, dragen het kenmerk van een oorspronkelijken, vrijen, krachtigen
geest.... Zij gooit er uit wat er in is, zooals het haar in het hoofd komt.
Ze is verward soms, maar daardoor genialer. 4-8-80 (20;4)Wat schrijft dat
kind vlot en geestig. Het rolt er hals over kop uit met uitwijdingen, afdwalingen, tusschenzinnen om dol van te worden, maar altijd even gemakkelijk. Zij kan willekeurig gemakkelijk schrijven. Zij schrijft, zooals zij denkt.
Dan moet zij erg geregeld denken, want hoe verward het nog is, toch haalt
het niet bij de zonderlinge roezemoes in mijn hoofd. Maar zij denkt met
meer beteekenis. *18-482 (22;0) Het is zulk een eigenaardig karakter—ik heb
soms zulk een onbegrensd medelijden met haar, en zulk een dankbaar gevoel,
dat ik in staat ben haar leven te verhelderen. Er zijn in haar twee verschillende
werkingen in voortdurenden strijd, die beide in een ander afzonderlijk veel
goeds zouden kunnen voortbrengen, maar te samen voortdurend dissoneeren. Het is of uit de vereeniging van twee zuike ulteenloopende personen
als haar ouders nimmer een harmonisch rustig geheel heeft kunnen voortkomen. Maar dat is niet meer dan een opmerking zonder grond, want van
haar moeder heeft zij al zeer weinig, behalve haar groote goedhartigheid en
zachtheid misschien. En dat zwijgen, die angst om haar binnenste met de
menschheid in aanraking te brengen, die schuwheid en weerzin zelfs tegen
de menschen in het algemeen, hoe zijn die eigenschappen in haar gekomen?
Is dat haar aangeboren? Of heeft ondervinding, gebrek aan wezens, die haar
begrepen, pijn die haar gevoelig karakter telkens ondervond, die teruggetrokkenheid langzamerhand veroorzaakt? Is haar hart van den beginne of
gesloten geweest, of hebben ruwe handen het aangeraakt toen het zich
wilde openen? .... Het nageslacht — ja, dat zal zeker niet het juiste begrip
van ons krijgen — ik kan je ook onmogelijk weergeven, lief kind, met je duizend
soms zonderlinge, soms zoo lieve eigenaardigheden. Maar ik wil er in elk
geval voor hen bij zeggen, dat je een onbeschrijfelijk goed en edel hart hebt
en dat ik daarom ook onbeschrijfelijk veel van je houd.
2) 18..2-82 (21;10) Tegen den avond kon ik eigenlijk niet meer rustig blij92
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Is de rust van de liefde gevolgd, waarover het dagboek nagenoeg
zweeg. Van Eeden werd volwassen.
Het leek mij wenschelijk aan het slot van deze paragraaf te wijzen
op de voorkeur, die van Eeden in het algemeen had voor meisjes
en vrouwen. Deze houding was m.i. een zeer belangrijke factor bij
zijn ingroei in de gemeenschap. Ofschoon het begrijpelijk is dat
van Eeden nneisjesgek heette, wijzen de volgende citaten in de interesse voor de vrouw geen geslachtelijke, maar aesthetische elementen aan, die verder gaan dan een waardeering van de uiterlijke
verschijningsvorm alleen. Het was de geheele vrouwelijke levensvorm, die van Eeden trok en waaraan hij misschien bizonder was
verwant. Van Eeden was niet verwijfd, maar hij nam in zijn gedragingen soms on misken baar vrouwelijke allures aan. Hij leefde
op in vrouwelijk milieu. Thuis was het moeder, onder kennissen
meisjes of het meisje, in de wereld de vrouw 1).

§ 4. A. FINANTIEEL BEZIT
Van Eeden stond als pubescens niet onverschillig tegenover rijkdom. Maar geld vertroebelt de juiste bedoeling placht hij te zeggen
uit onbewuste angst voor te groote invloed van de munt.
Bij den volwassen van Eeden vinden wij dezelfde houding nog
aanwezig. Hij koos niet rijkdom boven soberheid, maar vrijheid
ven. De oude slang, die mij zoo zelden verlaat en nog steeds even afschuwelijk
schijnt, begon mij te martelen.... lk streed. Tegen de gedachten en plannen,
die in mijn hoofd opkwamen. 0, zij, die zoo rein is, als zij in mijn hoofd
had kunnen lezen op zulk een oogenblik, zou zij mij vergeven?
1) 9-6-75 (15;2) Dan zat ik eens netjes gekleed met een mass y dames naar
Hill te hooren.... 10-2-77 (16;10) Vandaag heb ik bij 0. koffie gedronken,
ik kom er schrikkelijk veel en sta altijd in een kring van meisjes. *30-3-77
(16;11) Naar de kerk, erg aardig, heerlijke reuk, moole dames, mooi gezang.
24-5-79 (19;1) 't Is daar wel heerlijk in dat paleis voor Volksvlijt, juist lets
voor mij. Zoo lets feestelijks, vol dames, koffiedrinken in den win, heerlijke
muziek. 23-9-79 (19;5) 't Is er (n.l. in Friesland) buitengewoon plat, het land,
de menschen en de taal.... Maar ik vind er ook veel aardige, hartelijke
menschen. Vooral zijn er lieve, lieve vrouwen.
7
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boven afhankelijkheid. Hij verlangde naar rijkdom, die onafhankelijk maakt, die machtig maakt, die mogelijkheden schept; rijkdom,
niet om te he b be n maar om er mee te le v e n en om andere
waarden te d i e n e n. 1) Hij verlangde naar v e e I geld en had een
grondige afkeer van rekenen en berekenen. In het ouderlijk huts
heeft hij ervaren, dat al dit rekenen een belemmering kon zijn
voor den huiselijken vrede en een rem voor zijn wenschen 2).
De genezing van zijn ernstige oogziekte was voortdurend afhankelijk van geld 3). Geld werd een complex
Indien hij tot het economische type van Spranger had behoord,
zouden deze omstandigheden hem zeker geprikkeld hebben tot
geld v e r d i e n e n. Zijn verlangen naar rijkdom was een ander.
Zijn opvatting was: als geldbeslomnneringen eens door overvloed
vermeden konden worden. Praktisch ontkwam hij niet aan deze
onaangename moeilijkheden en hij reageerde dan met onlust.
Geldsituaties toonden hem niet van zijn beste kant 4). Soms maakte
hij een gierige indruk, zooals bij onecononnische naturen meer
voorkomt. Hij begeerde vrijheid en opgewektheid, en geld kon
9*13-2-76 (15;10) — dat rijke en weelderige trekt mij altijd ontzettend aan.
't Spijt me, maar ik zou schrikkelijk graag rijk zijn. 25-7-76 (16;3) — en ik
wou, dat ik rijk was. Acht millioen op zijn minst. *11-9-76 (16;5) Het is misschien minder goed voor mij geweest, dat ik het zoo goed heb gehad, ik
verlang zoo om rijk te zijn. 25-10-76 (16;6) Als ik mij verveel, stel ik mezelf
voor, of schatrijk.... 2-7-77 (17;2) Als ik rijk was, deed ik misschien heel
veel gekke dingen.
9 24-7-75 (15;3) — tante dood. Verlies er niet veel aan, misschien komt er
weer wat geld door. 18-11-75 (15;7) (Pianoles) Moet ik nu uitscheiden of
niet? Het kost hun veel geld en ik doe er bitter weinig aan. *22-1-76 (15;9)
lk vind het alleen vervelend om de oudjes zoo te moeten plukken. lk kost
hen al zoo veel. *22-10-76 (16;6) Veel twist in huis, zuinig rondkomen. *5-2-77
(16;10) 's Middags hadden we een Hare middag gehad. Zooveel gehaspel
met moeder over vleesch nemen en over geld; als wij eens rijk waren, zou
het dan goed gaan? 27-11-78 (18;7) lk eet en drink hier als een riJke jongen
en zij hebben het thuis vrij wat eenvoudiger, omdat I k hun zooveel geld
kost.
8) Vgl. 3-5-75 en 13-6-75.
4) 11-3-75 (14;9) (hij verloor met kaarten) — omdat ik ongelukkig speelde
met het bakken en toen de boel door elkaar gooide en kwaad heenliep.
't Is allemachtig dwaas, maar ik schijn er niet tegen te kunnen, vooral nu
ik mijn geld zoo hoog noodig heb.
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vrijheid en genot beteekenen. Zijn verjaardag was soms bijna
synoniem met geld-dag 1). Hij noteerde de keeren, dat hij geld
ontving voor reizen en andere dingen 2), en soms zeer geringe
uitgaven als een stok, een speld enz. 3). Er was in het finantieele
voor hem lets irriteerends 4). Niet om het bezit, maar om het
gemak of om de belemmering. Duidelijk blijkt dit ult zijn kritlek
op een vrlend, voor wien geld als zoodanig groote waarde had 5).
Het dagboek was gedurende eenige tijd finantieel balansboek.
Maar in die periode speelde het economische slechts toevallig een
voorname rol. Het moest alleen maar moeilijkheden uit den weg
ruimen. Een voorgenomen reis naar Engeland dwong hem die niet
rijk was, geld te sparen. Hij had geld noodig om te reizen, om
Engeland, om de wereld te zien. En toen de Engelsche reis te
lang Het wachten, stierf het finantitel dagboek 6) een zeer natuurlijke dood, zooals op de curve van 1876 te zien is 7). Geld sparen
behoorde een tijd lang tot de dagorde. Geld verdienen werd een
sport. Hij hakte hout .voor geld (23-1-76), verkocht een gouden
haakje (24-1-76) teekende voor geld (25-1-76) schreef adressen
1) 3-4-75; 44-76.
') 243-77; 25-3-77.
5) 11-7-75; 31-7-75; 19-9-75; 12-6-76; 26-6-76; 2-7-76.
4) 24-5-76 (16;1) lk wil nu de zaak wat te gauw en te onverstandig doorzetten en stuit daardoor natuurlijk op allerhande dingen, b.v. geld en werd
een beetje melancholiek. 25-5-76 (16;1) — het scheen mij, dat het niet gauw
genoeg ging; ik voelde mijn gebrek aan geld juist doordat ik er zooveel van
had, dat ik niet uitgeven kan. 22-10-76 (16;6) 's Middags biljarten en geld verteeren, dat mij begint te vervelen.
5) 17-4-76 (16;0) Coningh was landerig, hij had geen geld. 't Is droevig, dat
je je geheel laat ter neer slaan doordat je niet in een kroeg kunt loopen en
Been duurdere sigaren rooken dan van 2it cent.
Deze naam gaf ik het om de wijze van noteeren aan het begin of einde
der aanteekeningen, b.v.: Heb heden f 33.10 (19-3-76) of h.h. 46.10 (4-4-76).
7) Hij noteerde zijn kasstand in 1876 op 21-I; 22-I; 23-I; 24-1; 25-I; 26-1;
27-I; 28-1; 29-I; 30-I; 31-I; 1-2; 2-2; 3-2; 4-2; 5-2; 8-2; 10-2; 11-2;
13-2; 16-2; 17-2; 20-2; 27-2; 28-2; 1-3; 4-3; 5-3; 8-3; 12-3; 15-3; 17-3; 19-3;
20-3; 25-3; 26-3; 30-3; 2-4; 3-4; 4-4; 18-4; 21-4; 1-5; 4-5; 7-5; 8;5; 9-5; 10-5;
13-5; 15-5; 2-6; 3-6; 5-6; 19-6; 23-6-76 (16;2) Hoef ik eigenlijk nog te sparen?
Onwillekeurig doe ik het nog.
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voor geld 1). Hij nam zelfs van Johan een „zeepaffaire" over, die
hij met zijn vriend Coningh ging exploiteeren. Zoolang sparen
engeld verdienen zin had, ging het goed, maar daarna verdween
jit zeephandel uit het dagboek 2).
ook zi
Na deze eerste jaren, die grootendeels vielen voor de onstuimige
tweede periode, noteerde van Eeden weinig over geld. In den
aanvang van zijn studententijd bezag hij het geldprobleem van
de humoristische kant 3). Maar tegen de adolescentie komt de
tegenstelling van het begin in heviger mate terug. Tegenover de
wensch om geld te hebben werd het verlangen er vrij van te
zijn meer dringend. Hij verweet zich het berekenende als een
onvolmaaktheid 4). En toen zijn literaire productie ook finantieel
productief werd, volgde na de aanvankelijke voldoening — geld is
immers ook een soort waardeering voor je prestatie! 5) — een
ze lfveroordee I ing 6).

B. DE NATUUR
Tot de opvallende eigenaardigheden van van Eedens dagboek
(ook van de rijpe jaren) behoort zijn belangstelling voor weersomstandigheden. Zeer vele van zijn notities openen met een
opmerking over regen, zon of wind. Hieruit alleen conclusies
te trekken in een psychologische analyse is moeilijk, maar wij
mogen wel veilig beweren, dat de natuur en haar omstandigheden
hem veel hebben beteekend. In het licht van deze algemeene
1) In 1876 op 8-2; 14-2; 15-2; 16-2; 17-2; 18-2; 20-2; 21-2; 24-2; 25-2; 26-2;
27-2; 2-3; 3-3.
2) In 1876 op 1-5; 2-5; 3-5; 5-5; 6-5; 15-5; 16-5; 17-5; 18-5; 19-5; 22-5; 23-5;
18-9; 19-9.
5) I -1 I -78; 24-10-79.
4)*29-7-80 (20;3) lk reken soms als een koffie-koopman. lk moet het helligste
niet zoo beduimelen.
5) 15-8-82 (22;4) — mijn finantien staan goed in de toekomst en mijn liefhebberijen hebben succes.
4) 20-12-82 (22;8) — Roem . . .. Goidmoos.
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interesse ontvangen de uitvoerige natuur-notities een dieper
accent. Reeds in de eerste jaren hebben zijn beschrijvingen lets
eigens. Vader van Eeden had op de vele tochten en wandelingen
de bilk van Frederik gescherpt voor het vele mooie en afwisselende van het buitenleven 1). Zoolang de eerste crisis nog niet
is uitgebroken, bleef het echter bij een verhoogde belangstelling,
die nog geen ruimere woorden kon vinden dan prachtig en heerlijk. Zelfs de aan indrukken zoo rijke reis naar Bad Kreuznach
moest het daarmee doen. Toen voelde hij het werkelijk opgaan in
de natuur als lets, waarvoor hij niet rijp was :). V66r de natuur
achtergrond werd van zijn leven, had deze interesse tot resultaat,
dat hij reeds vroeg het eigen karakter zag van het Hollandsche
landschap 4). Het waren vooral de duinen die hem trokken en
trekken bleven zijn leven lang. In hun stilte en eenzaamheid vond
hij zichzelf in een eerste contemplatie, die kenmerk was van de
ontwakende puberteit 4). Van nu of werd de natuur tot droomenland, waar de pubescens inkeerde tot zich zeif en zijn stoutste
1) Vgl. by. 6-4-75 (15;0) 't Is een heerlijke tijd, nu alles zoo heel langzaam
weer begint groen te worden; ik verlang weer erg naar de zomer, als
ik onder groene boomen in het gras kan gaan liggen en mij in het zweet loopen
op de hel. 6-5-75 (15;1) Het was prachtig weer en de Hout was indrukwekkend
moos groen, die lente is toch heerlijk. *I-4-76 (15;11) Wat is het toch zalig,
de boomen te zien uitbotten, de viooltjes weer te ruiken en de warme
zonneschijn weer te genieten. lk wandelde overal rond, hoorde weer het
schelpzand kraken in de tuinpaden, zag open ramen met kinderen er voor,
hoorde lijsters weer zoo zuiver en liefelijk fluiten in de stille avondiucht.
2) *10-8-75 (15;4) Papa bewondert hier alles zoo als ik het had willen bewonderen, maar zooals ik nog niet kan.
8) *11-9-75 (15;5) Heerlijk buiten geweest. Naaldeveld, dennen, gras, dirkjesperen, frissche lucht, vochtigheid. Onze Hollandsche lucht en wandelingen
heeft voor mij lets buitengewoon heerlijks, zoo lets als ik nooit gevoeld heb
daar (ni. in Kreuznach). 13-1-77 (16;9) Heerlijk met moeder gewandeld
langs het Zuider-Buiten Spaarne, zoo'n mooie, echte Hollandsche weg.
28-1-76 (15;9) lk dwaalde door het Naaldeveld en ging onder de dennen
op het mos liggen. Het was doodstil en de zon scheen heerlijk, alles zag
er zoo kalm, zoo helder en frisch ult. Wat ik daar gevoelde, heb ik nooit
ergens anders gevoeld, waar ik ook kwam. Die Hollandsche zon, die Hollandsche vrije lucht, stemt mij zoo onbegrijpelijk raar, dat ik er Kreuznach
en alles door vergeet. Oude herinneringen, oude gevoelens komen dan op
en ik heb dat gevoel van sterk verlangen en van weemoed, dat ik nooit
begrijp. Holland is toch een heerlijk land!
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fantasieen 1); waar hij zelfs een tijdlang zijn beroep in droomde 2).
Deze romantische trek van de puberteit vond haar hoogtepunt
in de tweede periode, als de altijd wisselende stemmingen het
sociaal contact bemoeilijken. Weltschmerz is bijna altijd geweest
een wegvluchten in de eenzaamheid van de natuur 3). De natuur
werd nu echter subjectief gezien, niet zooals zij w as, maar zooals de eigen toestand haar m a a k t e 4). Tot haar viuchtte de
1) *20-2-76 (15;10) 't Is prachtig warm weer, de heele dag haast gewandeld,
zonder jas, en aan het vijvertje gelegen in de schapenduinen. Heerlijk liggen
soezen en droomen. 16-9-76 (16;5) lk heb een wandeling gedaan, alleen over
de duinen en 't was juist of ik droomde. lk had een gevoel alsof i k daar
,gebieder was, alsof boomen en duinen mij groetten en als hun heer erkenden,
alsof ik daar trotsch en eenzaam rondwandelde tusschen mijn vazallen en
die wereld alleen voor mij bestond. 14-1-77 (16;9) lk heb 's morgens met
vader over Lindenheuvel en Arnold gewandeld, zoo heerlijk, dat het mij
voorkwam, alsof ik in een droom was en In een toovertuin rondwandelde.
2) Zie in Hst. V bij toekomstplannen.
3) 27-6-76 (16;2) lk zat op de duinen in het zand. De avondwind was heerlijk
frisch en suisde door het helm, en de zon ging als een roode bol langzaam
verdwijnen. lk zat doodstil en achter mij hoorde ik met een zachte stem en
vol innig gevoel 't prachtige gedicht van U pland: Die zwei Sanger. Dieper en
dieper zonk de zon en zachter en inniger kionk het achter mij en toen eindelijk
alleen nog enkele roode tinten over de zee de plaats aanduidden waat de
gloeiende schijf was ondergegaan, klonken de laatste weemoedige regels
van het lied, en nog een geheelen tljd zat ik doodstil, als was ik bang uit een
droom to ontwaken. *25-7-77 (17;3) Wij hebben geschommeld en gewipt
en tenslotte in zalige gepeinzen In het gras gelegen, naar de prachtig opkomende maan kijkende. lk wist niet wat ik dacht en ik wilde toch spreken.
Ati zweeg echter. Toen hoorde ik: !stood at the bridge at midnight. En werd
er beroerd van.
Zijn de ontelbaar vele wandelingen van v. Eeden niet ook een bewijs van
verlangen naar eenzaamheid, zooals de secessie en vagebondage dit is in het
abnormale?
4) 13-9-76 (16;5) Er is lets herfstachtigs in het weer en in mijn toestand.
l ets neerslachtigs, lets droomerigs en weemoedigs. Mijn illusidn vallen als
gele bladeren, mijn gemoed Is onbewogen bladstil en ik heb lets dofs en
soezigs over mij. lk verlang naar buiten naar den geur van vochtig mos.
12-11-76 (16;7) De sneeuwvlokken dwarrelen door de straat, soms regent
het, soms kletteren de hagelkorrels tegen de ruiten, alles is guur, koud en
glibberig. Van binnen ook bij mij. 13-11-76 (16;7) Er hangt een dikke, koude
mist, de boomen weenen, de menschen kiedderen en kiodderen door de
natte sneeuw en alles Is somber en vochtig en kil. Van binnen ook bij mij.
25-1-77 (16;9) De regen stroomt neer en als ik Heine was, zouden ook mijn
tranen stroomen, maar dat doen ze niet. 25-5-77 (17;1) Alles ziet er troosteloos en ongezellig uit, niets trekt mij aan, ik stel nergens belang in. Wat
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pubescens als tot een geestverwante in zijn oppositie tegen de
slechte wereld 1).
Bij voortschriJdende rijping werden de natuuropmerkingen
schaarscher, afgezien van enkele literaire notities, die eerder
aandoen als gedeelten van een opstel dan als dagboekfragmenten.
Hij hield van de natuur, maar het dagboek zweeg, omdat het over
andere dingen spreken moest.
Merkwaardig parallel met deze drie perioden gaat de wisseling
der seizoenen. Aanvankelijk was de zomer met zijn vacantie
de begeerde tijd 2). De herfst is h e t seizoen van de weemoed der tweede periode, zooals reeds uit vorige citaten
bleek 3). Na deze crisistijd geniet de lente de voorkeur,

waren de duinen eens heerlijk, teen de zon onderging op dien zaligen avond,
toen de wind door het helm suisde! Nu zijn ze kaal en akelig, de wulpen gieren
naargeestig en de wind is kil en vochtig, wat moet ik er doen, ze vervelen mij.
En dan die Hout, was was die eens gezellig! Toen de maan opkwam en door
de bleeke bladeren scheen, nu kan ik haar niet lijden, zij verveelt mij, ik
verlang nergens meer naar.
1) 14-9-76 (16;5) lk wilde er ronddoilen, luisterend en soezend, ik wilde er
verademen en niet meer denken aan de bespottelijkheden en dwaasheden
van die wilde hoop schepselen, waartusschen i k ook leef en die tezamen
de wereld uitmaken.
3-11-77 (17;7) AIs ik dan buiten kom en ik wandel tusschen de heerlijke herfst
en ik zie den zonnegloed tusschen de reeds kale berkenstammen en het roode,
dorre gebladerte, dan voel ik zoo lets in mij, zoo sets dat mij tegelijk doet
wenschen beter en edeler te zijn en tevens ook alles te kunnen vergeten en
op zij te zetten, wat mij nu omringt. Te leven aan den rand van dien vijver,
in dat kleine huisje, zou mij aanlokkelijk schijnen.... of neen? Dat toch ook
niet. Te leven buiten alles — of niet te leven, ik wist het niet. lk zag het
schoone wat mij omringde en huiverde bijna. Zou dit „het verhevene" zijn?
2) 6-4-75 (15;0) ik verlang weer erg naar de zomer (vgl. IV 97 1) ).
3) Vgl. vooral 27-10-77 (17;6) Vandaag heb ik nog heerlijk gewandeld over
Heemstede en Groenendaal, die roode beuken, die dorre bladeren en die
heerlijke dampige herfstlucht stemmen mij zoo ernstig. lk geloof, dat de
herfst mij nog het meest door haar schoonheid treft. De lente heeft ietsongezelligs, lets onafgewerkts. De zomer is warm en realistisch, maar de herfst
met zijn geel en bruin, met zijn doffe aardlucht en zijn stilte treft mij meer.
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de jonge veelbelovende, die een begin is van ontplooiing 1),
die z o n legt over de were1d 2).

C. HET SCHOONE
I. Teekenen, schilderen en muziek.
De drang om lets te maken en lets te presteeren is zoo oud als
de mensch zeif. Hij is de algemeene ondergrond voor de gedifferentieerde prestatie-drang van de puberteit. Deze differentiatie
zelf is een zaak van meerdere ontwikkeling, van trekkende voorbeelden uit de omgeving en van bijzondere toeleg. Een criterium
voor aanleg in een bepaalde richting is naast het resultaat ook
de voiharding in de wensch om de vaardigheid te vervolmaken.
Het is wellicht een wetmatigheid dat de pubescens wenscht te
bereiken datgene, waartoe hij de minste aanleg heeft; een toevallig resultaat zal hem in zijn pogingen versterken. Op den
d u u r echter vindt hij Been voidoening en faalt hij.
In het dagboek van v. Eeden staan in de eerste periode velerlei
ambities naast elkaar: hij doet scheikundige en natuurkundige
proeven, hij teekent, speck piano, plakt postzegelfiguren en
maakt stuntelige verzen. Daaronder nemen het teekenen, de
muziek en de Iiteratuur een bijzondere plaats in.

I) 1-6-78 (18;I) De dichterlijke Mei is voorbij, de warme, stoffige, realistische
zomer komt aan. 11-4-82 (22;0) De lente komt! Wat heb ik in dit boekje
tevergeefs naar de vorige lente gezocht, die staat in brieven en op een berkeblad. 29-5-82 (22;1) Een lentefeest voor ons beiden. De Pinksterdrukte
ontloopen, hebben wij beiden feest gevierd op de oude, lieve duinen, to
midden van duizenden geurige duinrozen, terwijl meikevers door de zoele
avondlucht snorden.
2) *6.4.78 (18;0) 's Morgens, 's morgens als de zon schijnt, als de vogels
zingen, als alles frisch is en helder en vroolijk, dan voel ik mij het gelukkigst,
dan zou ik leder willen omhelzen, mijn vijanden willen vergeven, dan verlang 1k altijd Ati bij mij te hebben en met haar te wandelen in de zonneschijn. 13-2-84 (23;10) Zonneschijn is voor mij een bron van genot, vergetelheid, denkkracht en poezie. Ze maakt mijn stemming hoog en barharmonlsch, mijn gemoed rustig, mijn geest vruchtbaar.
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De lezer gedenke, dat met teekenen eerder en gemakkelijker
„prestaties" te bereiken zijn dan met schrijven of musiceeren,
en vooral, wanneer de eerste technische moeilijkheden reeds
overwonnen zijn v6c5r de puberteit. Het kinderlijk hanteeren
van kleur en lijn was de pubescens van Eeden te boven. Hij leverde
met teekenen prestaties die indruk maakten, lof inbrachten en
hem zelf voldeden 1). Zelf stond hij er niet zeer kritisch tegenover. Nooit heeft hij naar groote tot navolging prikkelende voorbeelden gegrepen. Scheppen heeft hij op dit gebied nooit nagestreefd. Zijn teekeningen bleven op het niveau waarop men
„jets" teekent. Teekenen was voor hem een lustgevende bezigheld zooals het plakken van een postzegelfiguur 2).
Het gaf hem een gemakkelijk succes bij anderen 3).
v. Eeden schreef wel een enkele keer over schilderijen en teekeningen, in de eerste periode alleen maar mededeelend, ook bij
het weergeven van de indruk 4). Bij toenemende rijping vinden
wij meer emotie in zijn notities 2). Tegen de adolescentie werden
de aanteekeningen over schilderen steeds schaarscher, totdat
hij in een oordeel over beeldhouwen zijn waardeering als volgt
samenvat 6).
1) 31-12-74 (14;8) — ik heb wel aanleg voor teekenen, dat voel ik zelf.
12-3-76 (15;I I) 's Ochtends Heine uitgeteekend. Ben er tamelijk trotsch op,
maar erg tevreden, dat ik tenminste wat kan maken, dat gezien kan worden
en ik ergens kan ophangen.
2) Vgl. 18-1-75; 29-11-75; 30-11-75.
3) 26-11-75 (15;7) Het teekenen zal doen, wat de muziek niet kan en het
is merkwaardig, zooals het mij heeft opgevroolijkt.

4) * 31-10-75 (15;6) Prachtige schilderijen gezien. *8-12-75 (15;8) 's Avonds
kunstbeschouwing, erg getroffen door enkele teekeningen. 19-11-76 (16;7)
lk heb de schilderijen gezien in Arti. 't Is altijd aangenaam, maar bizonder
troffen ze mij niet dezen keer.
') 16-11-77 (17;7) — maar de schilderijen van Verlat. Die waren prachtig,
indrukwekkend mooi. De koppen van Vox populi zie ik nog. Wat een kracht
en uitdrukking, wat een waarheid en wat een licht; ik bracht anderhalf uur
door voor die enkele stukken.
I) 15-9-81 (21;5) 1k houd zoo innig van mooie beelden, van Thorwaldsen,
van Canova, van Michel Angelo. Daarin is niets, wat mij onbevredigd laat.
Wel in schilderijen. Nooit hebben die oude Hollanders een schaduw van
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Zijn muzikale ontwikkeling is een geheel andere. Met een intense belangstelling voor muziek luisterde hij naar werken van
de grootste kunstenaars. Hij wenschte wel musicus te worden.
Dat bleef een droombeeld. Hij struikeide over de techniek en
miste de passie die te leeren beheerschen.
Hij hield werkelijk van muziek om der wille van de muziek en
niet omdat het goed staat zich als kenner voor te doen. Niet dat
hij in de eerste periode heelemaal aan deze houding ontkwam 1),
maar deze houding van blasé is geposeerd en het z.g. geposeerde
is echt. De ontwikkeling van zijn oordeel bewijst dit. Aanvankelijk
decide ook hij alleen maar mee dat een concert een diepe indruk
op hem had gemaakt, dat hij er heelemaal van was vervuid 2). Het
dagboek had nog het karakter van mededeeling van feiten. Toen
hij naar aanleiding van Schumann zeif begon te werken op muziekpapier, bleek geen diepere ontroering 3).
Dit verandert als het schijnbare evenwicht dezer eerste periode
verbroken wordt door telkens gevarieerde gevoelsexplosies die
voorafgaan aan de tweede phase en deze aankondigen. De pubestens gaat zelfgenietend zwelgen in gevoel, en geen sfeer is daarvoor meer geschikt dan de muzikale. In zijn gevoel heeft hij behoefte aan muziek 4). v. Eedens gevoelige natuur ontdekte spoedig
de bewondering in mij opgewekt die Thorwaldsen deed ontstaan. Rembrandt
heeft licht, maar geen vormen, die mij boeien. Rubens is wanstaltig. Rafael
is bont, glad en zelfs vervelend. De landschappen van Ruysdael en Hobbema
vind ik naargeestig, koud en kleurloos. Jan Steen is walgelijk en heeft niets
edels of welgemaakt in zijn schilderijen, evenmin Ostade of Teniers en al
de rest. Geen edele vorm, geen lijnen, geen verheven gedachten — ik ken
die schilders en vind hen interessant, maar ik b e w o n d e r hen bijna geen
van alien.
1) 9-475 (15;0) 's Avonds naar een concert geweest, niet lang gebleven.
ik doe mij al blasé voor, ofschoon ik het nog niet direct ben.
2) 30-4-75; 6-6-75.
3) *2-9-75 (15;4) 's Avonds Schumann, vroolijk opgewonden geworden, tantes
gegaan, met Coningh kaart gespeeld en zitten knoeien op muziekpapier.
4) 12-12-75 (15;8) En dan Mendelssohn 19. Nooit heeft muziek mij zoo aangegrepen, ik huilde. 28-12-75 (15;8) 's Avonds. naar Appy, zeer mooi! ik had
letterlijk behoefte aan muziek. *19-2-76 (15;10) ik zit er soms erg in met die
piano. ik houd er van, ik kan het niet, heb geen ambitie genoeg en wil toch
niet uitscheiden.
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(de tweede phase is nog niet begonnen) de rijke fantasiesfeer van
muziek 1), zij vormde vaak de verbindende factor van de langdurende herinneringscomplexen, die van Eeden als kunstenaar
typeeren.
Reeds v 6 6 r, maar duidelijker i n de tweede periode, begeleidde muziek zijn veriangen naar grootheid. Hij bedagdroomde
zijn groote toekomst en al zijn andere wenschen en verlangens 2).
De bewondering voor de kunst, van het resultaat ging vooraf
aan die voor den kunstenaar. Een enkele keer werd van Eeden
getroffen door de hoogte die de m u s i c u s inneemt, die

1) 29-4-76 (16;0) 't Is merkwaardig, zooals muziek oude en fang vergeten
gewaarwordingen weer opwekt. Dat is vooral zeer sterk, als ik hoor het
„Lobet den Herr, meine Seele". Dan krijg ik een onbeschrijfelijk gevoel,
dat mij doet denken aan Lize's waterbroodjes en een massa meer. Hoor lk
„Lohengrin", dan denk ik aan de steenen der wandelpiaats te Kreuznach.
En bij „II Trovatore" denk ik aan een druivenprieel en eindelijk „Die weisze
Dame" doet mij aan Coln en Deutz denken.
2) 22-2-76 (15;10) Naar Appy geweest. Als ik daar zit te luisteren en lets
heel moois hoor, krijg ik zoo'n gevoel, zoo'n stemming, die ik niet kan
zeggen, maar waarin mijn liefste wensch is iedereen te verbazen en in bewondering naar mij op te doen kijken, beschermer te zijn van iedereen en
door iedereen aangebeden te worden; zulke dwaasheden heb ik in mijn
droomen ook, maar dan ben ik er overgelukkig bij. 9-8-76 (16;4) 0! Als ik
muziek hoor en ik zit dan te kijken, te staren en denk aan mijn laatsten
droom van dezen nacht, waarin ik nu duidelijk en onverbloemd van haar
droomde, dan bijt ik op mijn lippen en tracht mijn stok stuk te knijpen
van woede of van verdriet of zoo. 30-10-76 (16;6) Muziek heeft altijd een
merkwaardigen invloed op mij. Wat ik ook doe, muziek maakt altijd, dat ik
het beter en met meer lust doe. Als ik iets moois zie, dan wordt het heerlijk
en aanbiddelijk, als ik er muziek bij hoor, als ik lets aangrijpends lees, geraak
ik in vuur, als een krachtige melodie mij in de ooren klinkt, liefelijke melodieen stemmen mij kalmer, tevreden, vroolijke wekken mij op en geven
mij een gevoel dat ik lets zou k u n n e n als ik wilde, dat ik niet behoef
bang te zijn, dat ik moet wille n. 13-2-77 (16;10) 1k heb muziek gehoord,
die mij zeer aandeed en mij wonderbaar heerlijk stemde. lk 4en veel wijzer,
kalmer, waardiger, als ik muziek hoor. *19-5-78 (18;1) ik v.1€1 dan eigenlijk
lets trots, iets hoogs, een verlangen om boven de menschen te staan, een
soort glimlachende minachting voor de vele dwazen en kleingeestigen. 1k voel
dan dat ik weet wat wezenlijk goed en schoon en edel is en ik voel dan kracht
om het te doen. Maar het is vreemd dat zulke „bas-relief"-ideeen altijd
komen met muziek van de huzaren en in een buiten-societeit.
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zijn kunst vanaf een podium weiwillend laat genieten 1).
Als hij in Juli 1878 de diepste beteekenis van muziek tracht weer
te geven, is hij bijna volwassen 2). Het terrein is afgebakend. Hij
blijft van muziek houden en zijn werk is er van doordrenkt, maar
zijn productiviteit ligt elders.
H. De kunst van het woord.
Minder begeerd dan het muzikale was aanvankelijk het literaire
genot. Hier groeide echter de waardeering aan de techniek en
de techniek aan de waardeering bij gegeven aanleg. Hier ontdekte
hij langzamerhand de zoo begeerde mogelijkheid zich uit te drukken, te objectiveeren wat hem gespannen hield. Hier ontdekte
hij zijn levensvorm. Natuur baart den dichter, de Kunst voedt
hem op, zegt Vondel.
Invloed van buiten deed van Eeden het plan opvatten literator
1) 243-76 (15;11) Concert geweest, geheel betooverd en verrukt door
Skalitzky. Wat moet het toch goddelijk zijn, zoo te kunnen spelen, ik krijg
zoo'n sympathie voor zoo iemand. 8-2-78 (17;10).... Appy-concert. lk heb
nooit ten man zoolets indrukwekkends, zoo lets schitterends zien ten uitvoer brengen als Heyman gisteren deed. Het was meer dan menschelijk.
II begrijp zoo lets niet, het leven, het zijn van zoo'n man, op het oogenblik,
dat hlj speck. Hij doet het niet werktulgelijk en toch, hoe kan een menschelijke geest zoolets volgen, last staan beheerschen en ten uitvoer brengen.
23-3-78 (17;11) 0 Rubinstein! 0 Rubinstein! lk ben vervuld met hem en ga
in hem op.... en hem dan nu te zien, als een half goddelijk wezen, vereerd
en bewonderd en hem te hooren spelen met die aangrijpende, overweldigende macht, die men „genie" noemt. lk was verbaasd, geroerd, getroffen.
verrukt — ik was „wag"2) 24-7-78 (18;3) Als hij Schumann's Melodieen speck, die huppelende,
zwevende, tooverachtige melodiedn, die sterker en zwakker warden, alt
het ruischen van den wind, die niets menschelijks hebben, door hun eenvoud
en hun oneindige harmonie — dan zegt hij: „Die is wel aardig, vindt U niett"
Begrijpt hij dan wet dien diepen weemoed, die In die vluchtige dingen ligt?
Die bovennatuurlijke, weemoedige tint, die een schijnbaar zoo los en elegant
stukje heeft? Dat zijn niet alleen welluidende klanken, dat is een taal, die
uitdrukt wat geen menschetijke stem kan doen, 't is bijna of 't genie van
Schumann heeft gesproken en zonder dat hij het zelf wist. Schumann geeft
zijn stukken soms zulke vreemde namen. In de zoo eenvoudige en naieve
Melodieen der Kinderscênen ligt een weemoed, een hartstocht een somberheld en ook weer zulk een bovenaardsche geestachtige toon, dat zij meer aan
het worstelen van een groot genie doen denken dan aan het spelen van
een kind.
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te worden (11-3-1876) lang voor zijn ontwikkeling daartoe was
gerijpt. Na een voortdurende training van ruim drie jaar, gestimuleerd door lof van anderen, begon de echte productie te groelen.
De bijzondere aard van v. Eeden kwam tot ontplooiing.
Hiertoe droeg ook bij de ontwikkeling van zijn waardeering van
het boek en zijn oordeel hierover. In de Kier behandelde periode
heeft van Eeden, voor zoover het dagboek daarover gegevens
verstrekt, de voigende boeken gelezen.
Een star in de nacht (Elise van Calcar-Schrotling. 24-3-75); Autour
de la lune (Jules Verne 6-4-75); Emancipation (9-4-75); Pere Frederic (11-4-75); Urn Scepter and Krone (20-475); Een boek van
Strausz (28-4-75); Een bock van Stochhard (3-5-75); Een boek van
Havard (11-5-75); Verzen van Heine (5-6-75); De jonkvrouw van
Groenenrode (Melati v. Java 10-6-75); Een werk van Ramizo
(29-9-75); Verzen van Cumming (10-10-75); Die beiden Burgen
(11-10-75); Erewhon (Butler 20-10-75); Tour du monde (Jules
Verne 22-10-75); Kings Own (27-10-75); Ein Negerleben (3-I 1-75);
Oostindische Dames en Heeren (Jan ten Brink 5-11-75); Isis
(11-11-75); Hamlet (Shakespeare 12-11-75); Macbeth en Othello
(Shakespeare 13-11-75); L'isle mysterieux (Jules Verne 15-11-75);
Een stuk van Shakespeare (22-11-75); Stormen (misschien het
vorige ? 25-11-75); Misunderstood (Montgomery 27-11-75); Thrown
together (Montgomery 10-12-75); Reisebilder (Heine 22-12-75);
Little Dorrit (Dickens 29-12-75); Cinq semaines en ballon (Jules
Verne 2-1-76); Rachel (3-1-76); Gerdisje (31-1-76); Der Waldlaufer (Ferry 1-3-76); Sinjeur Semeyns (Schimmel 3-3-76); Een
boek van E. d'Amicis, misschien Cuore (8-3-76); Slot Loevestein
(J. Oltmans 21-3-76); Het leven van Strausz (22-3-76); Nautilus
(Jules Verne 10-4-76); Tricotrin (Jules Verne 18-4-76); Goldalpen
(8-5-76); Tooneelspelers (11-5-76); Blaubart (13-5-76); Barnaby
Rudge (Dickens 22-5-76); Een boek over Spanje (14-6-76); Ekkehard (von Scheffel 18-7-76); Oliver Twist (Dickens 12-9-76); Majoor
Frans (Bosboom-Toussaint 16-9-76); Verzen (de Genestet 410-76);
Michel Strogoff (Jules Verne 25-11-76); Der Trompeter (von
Scheffel 17-2-77); Verbodene vruchten (28-2-77); Westward ho!
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(Kingsley 8-3-77); Daniel Deronda (Eliot 14-3-77); Adam Bede
(Eliot 9-5-77); Fromont jeune et Risler aine (Daudet 5-6-77); Een
werk van Geibel (5-9-77); Midsummernightsdream (Shakespeare
26-9-77); Salla Rooth (17-12-77); Egyptische Kanigstochter (261-78); Pendennis (Thackeray 8-2-78); Homo sum (13-2-78); Quatre
vingt (Jules Verne 6-478); Oude Romans (Busken Huet 17-5-78);
Werther (Goethe 17-5-78); Plato (27-8-78); Ideeen (Multatuli
5-479); Een boek van Opzoomer (12-12-79); Een boek van Eliot
(18-8-81); Iphigenia (Goethe 3-8-82); Werk van Shelley (3-8-82);
Homerus (28-8-82).
Er is in deze literatuurlijst misschien weinig, dat een toekomstigen literator doet vermoeden. Hoogstens kan de verscheidenheid
van jongensboeken en kiassieke werken, in het Nederlandsch en
in vreemde talen, wijzen op een bijzondere ongewone interesse.
De blijvende belangstelling voor Jules Verne is een bewijs dat
de jongensontwikkeling een normaal verloop heeft. De natuurlijke gang schaadt de vorming niet door onnoodige vroegrijpheid.
De vroege belangstelling voor Shakespeare in November 1875
(15;7) is niet persoonlijk. Hij wilde lezen wat „men" moot vond
en de interesse was voorbijgaand. Pas met „Oude Romans" in
Mei 1878 (18;1) treedt de literatuur als zoodanig op. Doordat
juist toen de notities schaarscher werden, is het gevaarlijk hieruit
conclusies te trekken. Van Eeden heeft van 1878 tot 1882 veel
meer gelezen, maar het dagboek licht ons daarover niet in.
Hoe reageert van Eeden op het boek? Vele van zijn reacties bevatten niets bljzonders, zeker niet daar, waar hij zich tot een
mededeeling beperkt. Zooals de pubescenten vooral z I c hz e If in de lectuur lezen, zoo past ook van Eeden het gelezene
op eigen leven toe. Hij speelt mee. Er is nog lets van de kinderlijke
gelijkstelling van fantasie en werkelijkheid bewaard in deze
Stich ins Reelle. Tot in 1877 wordt deze houding aangetroffen 1).
1) 12-12-75 (15;8) Thrown together, lief en waar, ik weet niet, wat ik Hever
zou zijn, moeder of zoon, maar mijn ideaal is, zulke kinderen te hebben.
*18-7-76 (16;3) Ekkehard is moot! o! zoo moon Zou ik ook een Ekkehard
worden? lk vlieg anders zoo regelrecht niet in de kaars. 2-8-76 (16;3) — ik
106

De bewondering voor en de gelijkstelling met den auteur kan ook
nog een gewoon puberteitsverschijnsel zijn, in zooverre dit
namelijk beantwoordt aan den wil iets te b e t e e k e n e n.
Bijzonder is echter de vereenzelviging met den schrijver a I s
s c h e p p e r. Algemeen is, dat hij het kunnen waardeert,
bijzonckr, dat hij het zic h-ze If durven zijn als ideaal ziet 1).
Tot 1878 blijft de inhoud van het verhaal, naast karakter-beoordeeling een groote rol spelen bij zijn waardeering, soms gepaard
met losse opmerkingen over vorm en manier van beschrijven.
Een werkelijke waardeering van den vorm ondanks den inhoud
geeft zijn oordeel over Pendennis en Werther 2). Als hij in 1879
zelf op den drempel van zijn eigen productie staat, is zijn oordeel
reeds zeer gerijpt, zooals zelfs uit de sporadisch geworden dagboeknotities blijkt 8).
zat er zoo Ekkehardachtig. 14-10-76 (16;6) lk begon erg op Eugene Wrayburn (uit Oliver Twist) te lijken. 24-1-77 (16;9) (Uit een gedicht. Vgl. boven
18-7-76) 't Licht verblindde mij de oogen. ik ben in de kaars gevlogen.
19-3-77 (16;11) (Westward ho) Zoo'n degelijke roman. 1k zou blind willen
zijn als Amyas, als ik een Ayacandra had.
1) 6-4-75 (15;0) Maar Verne is zeker een van de grootste plannenmakers
en beschrijvers, die ik ken. 9-4-75 (15;0) lk lees Emancipation, dat is goede
en ware. lk wou, dat ik alles op kon schrijven. Als ik ooit een bock schrijf,
zou het zoo'n fantasie zijn. 11-3-76 (15;11) lk kan mij, al lezende, geheel in
zijn (d' A m i c i s) toestanden verplaatsen en begrijp hem geheel. 22-3-76
(15;11) lk las een levensbeschrijving van Strauss, ik zou ook een Strauss
willen worden. lk word enthousiast, als ik denk, dat hij o o k durfde zeggen,
dat hij meende, dat hij niet meer gaf om vooroordeelen en bekrompen
begrippen.
') 8-2-78 (17;10) lk lees Pendennis, 't is geestig en levendig geschreven.
Maar dat jonge mensch is wat onwaarschijnlijk. 17-5-78 (18;I) Werther
greep mij aan, sleepte mij mee, overweldigde mij met een soort bedwelming
als een opiumroes. Maar ik was gelukkig op mijn hoede. Huet had mij gewaarschuwd; ik lachte om den schoonklinkenden onzin, begreep zijn kunstig
en wegsleepend sofisme.... Welsprekend en prachtig van stip is het boekje,
maar aan het eind krijgt men een gevoel van weeheid, dat als een bittere
nasmaak het beste van den indruk bederft.
a) 12-12-79 (19;8) Het vrouwelijk talent draagt toch dikwijls hetzelfde
karakter. 1k heb mij altijd verwonderd over de wijze waarop vrouwen zielstoestanden kunnen schilderen. Ze ontberen meestal humor, satire, kernachtigheid en stoutheid, maar ze kunnen ook veel meer schrijven. 4-8-80
(20;3) Wat schrijft dat kind (C I a r a) vlot en geestig. Het rolt er hals over
kop uit met uitwijdingen, afdwalingen, tusschenzinnen om dol van te worden,
maar altijd even gemakkelijk. Ze kan willekeurig gemakkelijk schrijven.
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Is er in dit alles nog weinig, dat afwijkt van de gewone kultuurpuberte10), anders wordt het met de ontwikkeling van zijn
productiviteit. Een bewijs van een bijzondere spontane literaire
aanleg is de volharding in een proces dat zich geleidelijk en zonder
opvallende sprongen voltrekt. Bij voortschrijdende rijping treedt
de aanleg duidelijker naar voren.
In de eerste plaats is het dagboek zelf literair product. Het groeit
in rijkheid en zuiverheid van expressie. De woordenkeus wordt
precieser, de zinsbouw hechter, de beeldspraak persoonlijker.
Soms heeft het dagboek zelfs het karakter van literaire oefening,
vooral bij de beschrijvingen van de natuur en bij zelfontledingen.
Aan het einde van deze § zullen wij op deze ontwikkeling nader
ingaan.
Aanvankelijk vernemen wij in het dagboek alleen dat hij wel eens
versjes maakt. Hij zegt er overigens niet veel van (19-4-75.
27-8-75). Toch moet zijn stilistische productiviteit grooter zijn
geweest dan het dagboek Iaat zien. Dat blijkt uit het gunstige
oordeel van anderen. Niet hij zelf ontdekte zijn vaardigheid,
want dan had het dagboek niet gezwegen. An d e r e n hebben
hem er op gewezen 2). En d a n pas begint het dagboek regelmatig zijn vorderingen te noteeren 2). Voortdurend noemde het
zijn opstellen, als even zoo vele merksteenen op zijn weg naar het
kunstenaarsschap, dat hij in zijn voortvarendheid reeds binnen
zijn bereik zag voordat zijn resultaten hem daartoe werkelijk
recht gaven 4). Toch beluisteren wij reeds in een notitie van 1876
1) d.i. de bijzondere vorm, die de puberteit aanneemt bij pubescenten uit
ontwikkeld milieu.
2) 29-2-76 (15;10) De jongens willen altijd een literator van me maken.
14-3-76 (15;11) Algemeene Anerkennung van literarische verdiensten.
16-3-76 (15;11) Frans wil me altijd maar literator hebben.
$) 11-3-76; 18-3-76; 9-5-76; 16-5-76; 5-6-76; 5-9-76; 10-9-76; 11-9-76; 20-10-76;
22-10-76; 13-1-77; 16-1-77; 4-2-77; 18-3-77;
4) 11-3-76 (15;11) — begin me al ideeen te vormen van een litterarischen
loopbaan. 29-3-76 (15;11) lk heb allerhande grootsche ideeen van beroemd
te worden en te schrijven, enz. 7-6-76 (16;2) — heb lk aanleg voor schrijver?
Zouden de menschen eens mij op handen dragen? Zou ik een grooten naam

krijgen ?
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een serieuze klank, die een diepere periode inleidt 1). Dan waagt
hij zich buiten bet terrein van opstellen, die als vingeroefeneingen
zijn, en schrijft weer verzen 2). Het dagboek citeert er twee.
Het vers van 24-1-1877 is als jongensvers niet kwaad, maar het
gelegenheidsgedicht van 26-1-1877 zou geen slecht figuur gemaakt
hebben in zijn latere Grassprietjes 3).
Hij is nog niet rijp voor resultate n, wel voor v o l h a rd i n g. Van veel beteekenis is zijn gevoel van opluchting, van
voldaanheid na het maken van een vers 4). Zijn notitie van 30-101877 is daarom van veel belang 5). Hoe stuntelig het bier bedoelde
blijspel misschien geweest is, merkwaardig is dat hij door z e t
tegen de kritiek, die h ij accepteer t. Ruim een half jaar
later—en dit mag als een zeer korte t ij d gelden — vinden
wij een notitie, die de vrucht is van dat doorzetten, een rijpe
notitie, waarvan de inhoud beantwoordt aan de incubatie-periode
in het scheppingsproces 6).
1) 13-7-76 (16;3) Had ik woorden, had ik kracht, had ik talenten om dien
stroom van gedachten, van gewaarwordingen, van wenschen uit te kunnen
drukken, die soms woelt en stormt door mijn hoofd.
4) 23-11-76; 28-11-76; 24-1-77; 26-1-77; 2-3-77; 31-7-77; 1-8-77; 7-3-78.
3) Wij citeeren het begin:
Twintig schoone, heldre jaren.
Meisje, zijn er reeds voorbij,
Sinds jij op deez' schoone aarde.
Die U zooveel goeds bewaarde,
Hooren deed uw eerst geschrei.
4) 2-3-77; 1-8-77.
8) 30-10-77 (17;6) 1k begon een blijspel te maken. 't Ging miraculeus gauw
en ik dacht heel wat geleverd te hebben, maar Mama vond het maar half.
En dat Mama! ik begreep dus wel, dat het niet was als ik gemeend had, maar
ik maak het toch of en gooi het toch niet weg.
•) 2-6-78 (18;1) lk heb den geheelen dag weer met een oud denkbeeld
rondgeloopen. Het z al uitgewerkt worden, maar Iaat ik vooral niet te veel
haast maken, dat bederft alles. lk kan nog kaim, jarenlang er mee loopen,
het voortdurend uitwerken, voortdurend rangschikken, bijvoegen. ik voel
mij soms zoo heerlijk bemoedigd en zelfvertrouwend, ik voel mij soms zoo
krachtig dat ik zou wenschen het geheel achter elkander te kunnen afschrijven. Het is veel beter, het ontwikkelt veel meer, als ik voortdurend
bij mijzelven nieuwe hoofdstukken ontwerp, nieuwe gedachten onder
duidelijke bewoordingen breng, alles wat ik zie of ondervind aan mijzelven
in afgeronde voizinnen herhaal.
a
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En toch is dit alies nog niet tot voile eigen overtuiging gerijpt.
Het heeft nog geen bezit genomen van zijn dagboek, is nog niet
het centrale van zijn Ievensvorm geworden. Religieuze en amoureuze confiicten nemen het dagboek van einde 1878 en begin
1879 in beslag. Daarna hervindt hij zich zeif in snel tempo. Hij
beschrijft zijn scheppingsvreugde 1), en laat ons een eerste groote
deceptie vermoeden 2). In 1882 staan wij tegenover een mensch,
voor wien literaire productie een levensbehoefte is. Het dagboek
van dit jaar is bijna uitsiuitend gewijd aan zijn scheppingen. Eigenlijk loopt hier zijn puberteit af, evenals zijn dagboek de oorspronkeiijke vorm heeft verioren 3). Hij treedt uit het verborgene in
het Iicht. Wat nu voigt is literatuur, zij het dan ook als jeugdwerk 4). De notitie van Mei 1884 is een voorbereid en bijna noodzakelijk einde. Het is een einde, dat een verleden afsiuit, en een
begin, dat een toekomst inhoudt. De jeugd is geschiedenis geworden

1) 8-9-79 (19;5) (naar aanleiding van het maken van een vers). 't Is prettig
zoo sets te maken, ik kijk nu dat rolletje met zoo'n genoegen aan.
2) 18-8-81 (21;4) lk heb de voorsmaak gehad van het genie en de onmogeIijkheid om meer te krijgen geeft mij vaak een zekere onrust.
3) 2-1-82 (21;8) Er zijn echter dingen, die een onfeilbaar weldadigen invioed
op ons !even hebben. Dat is Iiefde, studie en productle. 16-4-82 (22;0) Er
wordt nog steeds veel verdommeld in allerlei andere boeken, maar werken,
eigen producten! 2-5-82 (22;0) Het comedietje is af. lk voel mijn productiviteit toenemen. Mijn hart kan opengaan bij de gedachte aan allerlei dingen,
die ik denk te maken. 3-8-82 (22;3) — er is nog een meer productieve geest
In mij gevaren en dat schijnt mij de hoogste voldoening.
•) 15-8-82 (22;4) Dikwijls zie ik eerst in hoe mijn werk is, wanneer ik
vergeten ben wat ik er bij voelde, toen ik het schreef. Het Rijk der Wijzen
is gedrukt en komt in Nederland — ik vier vele triomfen tegenwoordig.
28-8-82 (22;4) Mijn grootste voldoening ligt in het maken van lets. Wanneer
dat goed gaat, ben ik tevreden, anders niet. Het Poortje vordert langzaam,
Ik word er te vaak uitgehaald en als ik een goed eindje gehad heb, wil ik
er zeif uit. Het eerste bedrijf moet op rijm, daar helpt niets aan, hoe vind
ik er nog den tijd voorf lk heb nog wel vele plannen gehad, maar er zijn
nog maar weinigen onder, die kans hebben op verwezeniijking. 23-12-82
(22;8) .... Ais ik nog eens beieven kon: Heden avond eerste opvoering
van Het Poortje of.... enz. enz. 12-1-83 (22;9) lk ben op het oogenblik zonder
werk, dat wil zeggen mijn Poortje is af en ik ben nog niets nieuws begonnen.
Dat geeft mij zulk een ledig gevoel.
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In een schepping die rijke mogelijkheden In zich draagt. De kleine
Johannes is geconcipieerd 1).
Zeer beknopt zullen wij tenslotte zien hoe taal- en stijl-beheersching in de drie perioden groeide. Als vergelijkingsmateriaal
kozen wij — behoudens enkele afwijkingen — telkens 10 pagina's
uit elke periode (3-4-1875 tot 47-1875; 28-5-1877 tot 5-9-1877
en 2-1-1882 tot 1-8-1882).
In de eerste periode is er nog geen sprake van bewust-literaire
vormgeving. De taal is betrekkelijk onverzorgd 2), vol allegrovormen 5), vol fouten tegen de interpunctie 4) en zonder variatie.
De telegramstijl, die vooral het onderwerp verwaarloost, maakt
de lezing van het dagboek droog en eentonig. Het d e e It feiten
m e e, geeft deze niet w e e r. Zoowel bij het noemen van
gevoelens als bij het beschrijven van dingen en omstandigheden
is het woordgebruik zonder veel distinctie 5). De tweede periode
vertoont hierin een geringe vooruitgang 6) vooral als hij beteekenisnuanceeringen beseft 7). Als de volwassenheid nadert en de lite1) 22-5-84 (24;1) Evoe! Mijn hoofd zwoegt en dreigt te springen onder de
barensweeen. Het is te groot! te groot! Ik zal dat work niet kunnen volbrengen. Reusachtig schijnt het, nu het nog onbegonnen Iigt. Hoe het aan
te vatten? Welk een zaligheid, als mijn kracht zich in alle voiheid zal moeten
inspannen, als dan de last meegeeft aan de trillende spieren en in zegepraal
geheven wordt. Evoe! (L a t e r b ij g e v o e g d: Kleine Johannes).
2) In de uItgave van het dagboek is veel verbeterd. De gewone schrijffouten
zijn weggewerkt, maar soms ook grootere gebreken, b.v. 30-7-75. Het oorspronkelijke: „Het arme kind geeft mij zoo'n medelijden" werd veranderd
in: „Ik heb zoo'n medelijden met het arme kind".
2) 't i.p.v. het; me i.p.v. mij en m ij n. erna i.p.v. daarna enz.
') By. geen nieuwe zinnen. 11-4-75. Voor mij geen akeliger, afgrijselijker
denkbeeld, als dat bloed, als die hoest, Ik hoor er veel van, de natuur geve,
dat ik er vrij van blijve. 11-6-75 Adriaan is gekomen en ik ben thuis gebleven, heb gelezen in de Jonkvrouw van Groenenrode, vind het lief, de
brave lui komen er slecht of in dit bock, moet dat vergoed worden hiernamaals, daar is het opgeschreven?
5) Vgl. b.v. goed, prachtig, onbegrensd, schitterend, verschrikkelijk, afgrijselijk, verbazend, indrukwekkend, onbegrijpelijk.
9 radeloos, allerellendigst, wanhopig, gloedrijk, machteloos, eigenaardig,
innig, verrukt, onoverkomelijk.
7) 13-2-77 1k heb niet zoozeer pret, als wel genot gehad vandaag.

1I1

raire vorm verfijnd is, wordt ook zijn woordenkeus zuiverder 1).
In het begin is zijn denken niet geordend, zooals blijkt uit de vaak
onregelmatige zinsbouw met gebrekkige of foutieve constructies.
Van een gedachten-analyse (die in de tweede periode overheerscht),
die vaak uitdrukking vindt in de samengestelde zin, zoowel door
nevenschikking als onderschikking (— het uit elkaar leggen van
een situatie —) is nog weinig te bespeuren. En van een gedachtensynthese (zooals de 3e periode geeft), die zich uit in de korte
definieerende vorm van het aphorisme, is nog geen sprake.
Het overheerschen van de korte zinnen in het begin is het gevoig
van de verminkende telegramstijI en vooral van het gebrek aan
zinsverbindingen door gebrek aan begrip voor samenhang en verbondenheld der gedachten In de 2e periode krijgt de taal lets
.geconstrueerds. Moeizaam en zwaar stapelt hij de zinnen In en
op elkaar om er zijn gedachten in te kunnen uitdrukken. Tegenover de gebrekklge verbinding van vroeger staat nu een onoverIn de zinslengte-statistiek
zichtelijke gewrongen complicatie
3).

bespiegelend, onfellbaar, weldadig, blijvend, onvermengd, beslissend,
knap, duldeloos, rusteloos, reddeloos, moedeloos, snerpend, hartstochtelljk,
edel, merkwaardig, duizelIngwekkend, onverdragelijk. aangrijpend.

1)

') De zinslengten van de drie perioden verhouden zich als volgt:
1882
1877
1875
201
160
197
aantal zinnen
12
18
12
gemiddeld per zin
102 (51 %)
52 (32i %)
III (56i %)
zinnen van 1-10 woorden
66 (33 %)
54 (34 %)
56 (281 %)
„ 11-20
PP
22 (11 %)
30 (181 %)
23 (111 %)
PP
It 21-30
PP
11 ( 5 %)
7 ( 3i %)
24(15 %)
meer dan 30
PP

By de onderzochte gedeelten was de verhouding als volgt (de gemiddelde
zinslengte is ook hier van belang):
1882
1877
1875
22
SS
44
Nevenschlkkend
59
66
48
Onderschikkend le gr.
22
13
2
2e gr.
4
3e gr.
PP
50
51
41
.Hoofdzin + I bljzin
12
13
9
+ 2
PP
3
8
PP
+ 3
+4
6
ft
—
I
+ 7
PP
8)
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is de schijnbare overeenkomst tusschen de le en de 3e periode
een werkelijke tegenstelling. Wat vroeger onbeholpenheid was,
Is bier synthetische beknoptheid. Via de weg der lange en moeiiijke
constructies der 2e periode, ontstonden de korte en overzichtelijke kiare oordeeien van later.
Ontw1kkeling van woordgebruik en zinsconstructie typeerde den
stilist; de groei in literaire expressie, vooral door vergelijkingen
of door bezinning op gebruikte woorden en hun begrippen of door
kernachtige aphorismen, wees op de mogelijkheid van een kunstenaarsschap 1).

D. GODSDIENST.
Misschien zou de titel beter kunnen zijn: de ontwikkeling van
van Eedens waardeering voor de godsdlenstige overtuiging der
omgeving. Het zal de vraag zijn of er in deze puberteit van een
werkelijke religieuze ontwikkeling gesproken kan worden, aangezien van Eeden in zijn omgeving geen die p e godsdlenstzin
vond, waartegenover hij stelling had te nemen.
In het stellige probleemlooze wereldbeeld, dat de eerste jongensJaren karakteriseert, die de ontwikkeling der kinderjaren afrondend
sluiten, paste niet het weifelende en onzekere Godsgeloof, dat hij
In zijn gezin leerde kennen. leder hield er tenslotte een elgen
1) *26-2-76 Johan is weer zoo dwaas en zoo wijs, hij verbittert zijn eigen
!even door volstrekt niet te schikken of toe te geven, hij stoot tegen elke
scherpe kant en verbeeldt ze te zien ais ze er niet zijn. 1k vrees, dat hij er
nog wel eens door op zijn neus zal vallen. *23-6-76 Mijn droefheld heeft lets
van kiespijn, het komt bij vlagen terug, die hoe !anger hoe heviger worden.
*3-11-77 Mijn humeur is een weegschaal, mijn voor- en tegenspoed liggen
aan de twee kanten, een klein overwicht en de schaal van mijn tevredenheid
rijst of daait om heel langzaam weer in evenwicht te komen. *9-5-78 lk ben
overgeiukkig haar weer te zien. Maar 't is juist of ik langen tijd dorst heb
geleden en nu maar bij tusschenpoozen kleine slokjes water te drinken
krijg. 16-9-78 Haar ziel doet mij denken aan een glanzend metaal, dat, ais
men er op ademt, dadelijk den aanslag verliest, die het dof zou maken.
29-7-79. 1k verlang naar haar zooals.... neen niet zooals naar lets anders,
ik verlang naar haar zooals ik naar haar verlang. 148-79 lk heb aan het
oude, lieve huffs gescheld, waar mijn iced geboren en mijn rust gestorven is.
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geloofje op na 1). In een dergelijk milieu kreeg Frederik vrijheid van
keuze. Kiezen doe je van tat je levenshouding, en die was in de
fe periode bran ie-achtig verstandelijk. VOOr de crisis der 2e periode
is er wel nog geen volkomen afwijzen, maar de wijze waarop hij
godsdienst met zijn z.g. verlichte ideedn in overeenstemming tracht
te brengen, doet de verdere ontwikkeling vermoeden 2). Zijn
ideeen zijn hoofdzaak. Religie als zoodanig speelt een nog geringe
rol. In sommige opzichten kunnen wij zelfs zeggen, dat het religieuze
nog heelemaal buiten zijn ervaring staat, omdat hij zich nog niet
tot oordeelen in staat acht 3). AIs de omgeving hem tot tegenspraak
prikkelt is het hem meer te doen om tegen te spreken, dan om een
m e e n i n g te hebben 4). Noch bet verwerpen, noch het accep1) *23-5-75 (15;I) Hevig geredekavel over godsdienst. Papa was bij v. H.
geweest en vervuld met een ideate wereld. Mama was verstandig en gooide
de boel met behulp der werkelijkheid in 't honderd. 10-5-76 (16;1) Hevige
disputen zijn er ontstaan. lk bleef zeer kalm en beweerde.... De handelwijze van leder onzer maakt niets uit en zoo goed als de aarde uit de voorhanden zijnde stof was opgebouwd, zoo goed zou zij weer uit elkander
vallen en dan is het punktum, Aus! Johan was niet kalm en kwam met een
eeuwig bestuur aan.... Papa was mij niet helder en kwam met de Bhagavadgita en met een kristalheldere eeuwigheid aan.... Mama was wat al
te bang voor twisten en kwam er met wijsheden tusschen, die heel waar
waren, maar niets uitdeden.
2) 30-12-74 (14;8) 1k kan mij God niet anders voorstellen, als zijnde alles
en alles, wat wij zien. Geest kan hij niet zijn, volgens mijn inzicht, want lets
onstoffelijks kan alleen bestaan in de hersens van een mensch en kan nook
een zelfstandig Wezen zijn. Overalomtegenwoordig zal Hij dan ook wel zijn,
want overal Is stof. 't Is nu nog maar de vraag, is het een zich zelf bewust
wezen of niet? 241-75 (14;9) 's Ochtends naar de kerk geweest, beschouw
het als een godsdlenstige voorlezing en stel het gelijk met een Nuts- of
andere lezing. *28-4-75 (15;0) Men wil daar vertellen dat men de vaste onwrikbare natuur niet aanbidden kan, maar God alleen, omdat in de natuur
niets liefs en vergevends is. .... lk dacht niet dat verlichte menschen God
en de natuur konden scheiden. 1-5-75 (15;0) lk bewonder en vereer het Heelal
als mijn God, maar voel me te nietig om door mijn dood lets uit te richten.
3) 21-3-75 (14;11) 's Middags werd er nog al veel over godsdienst gedisputeerd. Wij moesten dan eigenlijk nog maar niet meepraten. 1k zal maar
wachten tot ik ouder ben met mijn theorieen.
4) 15-3-75 (14;11) 's Avonds Johan bevestigd. lk ben er niet naar toe geweest.
Er wordt mij verweten, dat ik geen achtIng genoeg heb voor heilige zaken,
dat heb ik ook eigenlijk niet. 28-3-75 (14;11) lk benijd zulke vast geloovende
menschen, of neen, ik ben al blij zoo verlicht te zijn. 30-7-75 (15;3) ik zie
wet, dat orthodoxen, die nadenken, niet tegen ons bestand zijn. 27-9-75
(15;5) Catechlsatle, ik zeg: wereld nooit begonnen en eindeloos.
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teeren is op religieuze gronden gebaseerd. De weinige keeren, dat
hij godsdienst zou willen aanvaarden, ziet hij religie als de voldoening aan ons geluksverlangen 1). Deze overweging brengt hem
zelfs tot een genetische theorie 2).
Concludeerend kunnen wij zeggen, dat reeds v6x5r de 2e periode
de tendenz overheerschte om het religieuze op verstandelijke
gronden of te wijzen 3). Het felt, dat nog in de le periode de nadere
kennismaking met Ati, het meisje uit orthodox milieu, plaats had,
maakte zijn afwijzing tot een zaak van prestige. HU moest de eigen
superioriteit plaatsen tegenover het oneigene en traditioneele
van haar houding 4). De reis naar Engeland, die hem in contact
bracht met een diep-geloovig gezin, en die ook in andere opzichten
een ommekeer bracht, verhaastte dit proms 2). Juist de omstandig2) 7-4-75 (15;0) ik geloof, dat ik mijn grootste geluk heb in een droom.
Dat zou de eenige reden zijn waarom ik aan een betere wereld zou hechten.
25-6-75 (15;2) Andere menschen zoeken het hierna. Het zou wel heel prettig
wezen, maar dat is geen reden om het te gelooven, de lui zoeken een ultvlucht. 19-3-76 (15;11) betoogde, dat idealen geen dingen waren om
op te steunen en dat Godsdienst alleen een ideaal was.
') 7-9-77 (17;5) 't Is altijd ceders ideaal, dat het nog wat !anger duren zal,
de aandrift van ieder wezen is, zijn bestaan zoo lang mogelijk te rekken.
Een mensch is nu zoo slim, dat, als hij dat niet in werkelijkheid kan, hij
het maar in verbeelding doet en het korte bestaan hier op aarde verlengt hij
in zijn verwachting tot een ontzettend langen tijd, ja zelfs maar het liefst
tot de eeuwigheid, na zijn dood namelijk.
2) 4-3-76 (15;11) Dat dwaze begrip van godsdienst ken ik niet, dat zit overal
verschrikkelijk vast bij de menschen. 6-3-76 (15;11) Grootvader geloofde
het, vader heeft het geloofd, wat die Joden in den Bijbel schreven, waarom
gelooven wij het dan ook maar niet? 29-3-76 (15;11) Voorstellingen van
God, maak ik mij zelden, als i e t s God is, dan is alles God, dan is alle stof
God en dan zijn wij kleine, zelfstandige uitspruitsels van God. Maar altijd
is het een stomme, koude God, die ons na onzen dood weeropneemten....
Maar toch vrees 1k, dat een ander bewustzijn, zooals het onze, niet bestaat.
6-7-76 (16;3) lk weet, dat ze gewoonlijk vast in haar schoenen staat en
toch op dit punt moet ze, als ze zoo verstandig is als ik denk, onvermijdelijk
los stun. 26-10-76 (16;6) 't Is zoo verdrietig dergelijke nonsens door hear
te hooren verdedigen.
6) *1-4-77 (16;11) Kerk geweest. 's Middags een lezing gehoord van twee
lui, die Moodey en Sankey wilden nadoen. De eerste lijmerig en zalvend,
ik had hem een klap in 't gezicht willen geven. De tweede wat krachtiger
en pittiger, de woorden branden mij op de lippen. lk huichel hier akelig,
d.w.z. ik doe alsof ik er volmaakt mee instem en ik lath de stommelingen
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held dat zijn godsdienstigheid hem conflicten bezorgde, maakte zijn
oordeel feller. Als hoogste concessie wilde hij desnoods toegeven,
dat de vrouw de godsdienst niet kan missen 1).
Hij wil esprit fort zijn, waarvoor hij vroeger (21-2-76) terugschrikte.
Onder het zelfbegoochelend mom van eerlijkheid en oprechtheid
wil hij tenslotte: uit-een-stuk-schijnen 2). Het amoureuze conflict
veroorzaakte een religieuze crisis 3). Wel Is het opmerkelijk dat
juist in deze periode van hoogspanning, toen hij gedwongen werd
dieper over godsdienst na te denken, misschien de eenige notitie
werd neergeschreven, die het probleem van het Godsbestaan raakt
in mijn hart geweldig ult. De grootste helft zijn schoeljes en huichelen,
verder zijn er die er niet om denken en zich verbeelden het te meenen en
dan zijn er die het meenen zooals Mrs. Molony. *8-4-77 (17;0) Naar kerken
en meetingen geloopen, mijzelven verveeld en die bijgeloovige dwazen
verwenscht.
1) *10-11-77 (17;7) .... zij is een meisje, dus gevoeliger, minder diep doordenkend en meer aan haar ideeen gehecht. 16-1-78 (17;9) En.dan ook,
was het niet alleen omdat ze een meisje is, omdat ze door het vrouweliJke,
dat in haar is, behoefte voelt aan vrome begrippen, aan een godsdienstigen
steun, dan zou ik toch niet kunnen hechten aan de ideeen van iemand, die
minder wetenschappelijk is ontwikkeld dan ilaelf.
2) 24-3-78 en 28-3-78 (17;11) Hij weigert zich te laten aannemen, omdat
hij dit beschouwd zou hebben als een gewichtige leugen.
3) 11-7-78; 19-12-78; 21-12-78; 26-12-78 (18;9) Als ik die troep hier had, die
teemende, zalvende, laffe, valsche hoop, die domino's, die boetpredikers,
die femelaars, die het verstand van mijn Ati beneveld, haar gedachten
verward en haar hoofd vol tegenstrijdigen onzin gebracht hebben.... lk
trapte ze een voor een dood. 31-12-78 (18;9) En nu zal ik volhouden tegen
elk mensch, dat de God der Joden van het O.T. een barbaarsche Godheid
was, zonder goedheid, zonder trouw of Iiefde. Een onmogelijk immanent
monster. En al wist ik van natuurwetenschappen en philosophic niets af.
dan zou ik toch voor de eer bedanken om zoo'n God te aanbidden. 7-1-79;
6-2-79 (18;10) pi (AU) mag nu zeggen, billijk of Met, ik mag Hem niet beoordeelen, ik blijf in Hem gelooven als rechtvaardig en goed, al doet Hij
nog zooveel, dat daar tegen strijdt. Als ik eenige waarde hechtte aan
Bijbelverhalen, zou ik dat niet kunnen of mogen zeggen. Dan was Hij geen
God meer, maar een duivel. Jij belieft te gelooven, dat Pharao het zelf deed,
dat verharden van zijn hart. Ik kan niet anders zeggen als: „Dat staat
er niet, Ati." 15-4-79 (19;0) Als een scheidsmuur staat de Bijbel tusschen
mij en mijn geluk. lk zal hem den oorlog verklaren, hij heeft een bittere
vijand, een doodsvijand meer. 14-8-79 (19;4) En toen begon hij weer over
zijn Christendom en toen was ik het niet met hem eens. En nu ben ik opgescheept met een stichtelijk boekje, met stichtelijken onzin, een projectiel
afgezonden op mijn ongeloovig brein. Een naar projectieltje!
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met het geweten als motief 1). Van Eeden hunkerde naar godsdienst.
Olt blijkt vooral als hij na de breuk met Ati weer rustiger wordt.
Zelfs in zijn verzet ontdekken wij zijn wil zich te oriEnteeren om
dit verzet te kunnen blijven motiveeren a). Tenslotte sluit hij een
voorloopig compromis om met zich zelf in vrede te kunnen leven.
Hij wordt de humanist, de goede mensch. Zijn geloof is de gemeenschap en zijn zending is die gemeenschap gelukkig te maken 3).
Terugwijzend naar het begin, meen ik dat er in deze puberteit
geen sprake is van een we r k e I ij k e religieuze waardeeringsontwikkeling. En dat ligt minder aan dezen pubescens, dan wel aan
religie. Het zich inleven in de kultuur is overal een positie-kiezen
t.o.v. de omgeving en haar idealen. Zoo zag van Eeden ook de
godsdienst. Het zich inleven in religie is evenwel een positie-kiezen
tegenover God zelf. Is dit wel mogelijk voor een pubescens als
daaraan niet is voorafgegaan de voorbereiding in gezin en verdere
omgeving, zoodat het religieuze tot het natuurlijke gedrag is gaan
behooren? In een oppervlakkig nog meer dan in een anti-godsdienstig milieu ontbreekt de ondergrond voor een eigen houding,
9 24-8-78 (18;4) 0 gij! die menschen, menschen liet worden, was het uw
doel ons te doen lijden, gij kondet niet beter uw doel bereiken dan door
ons te laten worden wat wij nu zijn, halfslachtige, rampzalige wezens. Nu
spreek ik tot een soort goedheid, geloof ik daar dan aan? Wat is het gevoel,
dat ons een afschuw geeft van zinnelijke begeerte, van zinnelijk genot,
van leelijkheid, van Iaagheid, van duisternis? Waarom snakt mijn innerlijk
ik naar reinheid, naar schoonheid, naar verhevenheid en licht? .... God!
1k wilde dat ik een God kende.
2) 3-5-79 (19;1) Gisteren bij Gunning zitten praten tot twee uur. Bepaald
een ernstig en voor mij zeer belangrijk gesprek. De eerste jongeman, met
uitgebreide kennis en een helder inzicht en een denkend hoofd, die zegt
te gel o o v e n .... Ofschoon ik hem nog niet voldoende kon tegenspreken, zoo zie ik nu toch duidelijk in, wat de zwakke en verwarde plaatsen
zijn in zijn redeneering.
3) 27-12-80 (20;8) Al het goede waarvoor ik vatbaar ben is in mij herrezen.... lk heb het vaste geloof gewonnen aan al wat goed en schoon
en edel is. 3-8-82 (22;4) 0, hoe meer ik het ontbeer, hoe meer ik in de waarde
van het begrip „edel" leer kennen. 24-10-82 (22;6) Mijn studie is moos,
maar het grondbegrip er van: anderen helpen en zelf beter worden is hoofdzaak. Als het geen menschen waren, zouden geen patidnten of ziektegevallen
mij kunnen schelen.... lk wil nader komen aan de kennis van Spinoza's
God, ik wil trachten naar de vrijheid van Socrates en ik wil de menschen
lief hebben naar de leer van Jezus. (Vgl. het slot van De Kleine Johannes I).
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omdat de mogeiijkheid tot rijping ontbreekt. Aan wie zal de pubescens zich meters? Het is daarom natuurlijk, dat zich bij late bekeeringen van volwassenen omstandigheden voordoen, die het
karakter hebben van puberteitsverschijnselen. De kinderlijke
on-intellectualistische bereidheid voor de genade wordt na de
kinderjaren slechts met moeite verworven als ootmoed, die herboren doet worden.
E. WETENSCHAP.

Mlsschien klinkt bier het woord wetenschap ietwat zwaarwichtig.
Men gelieve er in te zien de ontwikkeling van de denk-arbeid, van
de verstandelijke werkzaamheid, een ontwikkeling die eindigen
kan in een stellingname t.o.v. de wetenschap.
Reeds uit zijn houding t.o.v. de religie kunnen wij concludeeren,
dat het beredeneerd gedrag als unificeerend element voor van Eedens
levenspian kan gelden, ten minste in de eerste twee perioden van
zijn puberteit. Hij streeft naar beheersching door denken en
oefent zich daarin. Hij wenscht verstandig te leven en opeen koeien
afstand van de vulgaire meening. Hij poneert wijsheden. Die wijsheden zeif doen er nog niet toe, maar hun erkenning wel.
In de l e periode is dit alles nog onpersoonlijk en onverwerkt. Hij
heeft zijn denken ontdekt en deelt dit met tusschenpoozen mee.
Hij zegt d a t hij denkt, niet w a t hij denkt. Niet altijd zonder
zelfironie gebruikt hij de termen denken en philosopheeren en
verlicht-zijn en levensbeschouwingen 1). Een enkele keer neemt hij
het woord philosopheeren zoo serieus, dat hij er zijn toekomst in
ziet. 2). Meestal blijft hij echter kritisch en spreekt hij van leuteren
1) 28-3-75 (14;11) lk ben al blij zoo verlicht te zijn. 18-4-75i(15;0) — veel
gephilosopheerd, nieuwe, zeer aannemelijke theorie over het algemeene
leven van de stof. — 15-12-75 (15;8) — weer heel verstandig gepraat over
mijn levensbeschouwing enz. *7-5-76 (16;1) 1k raak in een soort philosophische
kletsstemming en praat over alles wat los en vast is en waarover ik anders
noolt spreek, over mljn ouders, mijn levensinzicht, mljn vooruitzicht en
mijn geluk.
2) *23-2-76 (15;10) Waarschijnlijk doe ik het (studeeren) zeif ook. In de
philosophic met een hoofdvak.
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en philosophische kletspraatjes 1). Met altijd natuurlijk was hij
opgewassen tegen het oordeel van ouderen (vooral in de godsdienstige debatten) en hij verschoof de schuld op zijn leeftijd 2).
Dit schermen met enkele termen, princiepen, slagzinnen enz. is
een gewoon puberteitsverschijnsel. Zij vormen het noodzakelijke
hulpmateriaal, dat de pubescens in zich opnemen moet voor het
specu latieve den ken.
Van Eedens omgeving verschafte hem gelegenheid genoeg (vader,
Johan, beiden „philosopheerden").
Maar het was bij v. Eeden meer dan meeloopen met de stroom. Bij
al dat geredeneer over alles en alles keerden toch telkens dezelfde
problemen standvastig terug en dwongen, juist door voortdurend
gesteld to worden, het verstand tot rijping. Ook flier was er de
vraa g, eer het antwoord komen k o n, en deze voorbarigheid stimuleerde de ontwikkelIng. Het probleem, dat van
Eeden zich telkens weer stelde, was het waarom van het leven in
zijn diepste bedoelingen. En het antwoord dat hij daarop gaf is
Wet van hem. Het is 't antwoord van zijn reactionnaire tijdgeest.
De natuurwetenschappelijke wereldverklarIng voldeed den pubescens, die zoo in zichzelf de maatstaf vond van alle dingen. Lectuur
en onmiddellijk milieu brachten van Eeden uit materialisme, dat
hij pas tegen het einde der puberteit als oneigen van zich wierp.
Wat de eerste periode vooral onderscheidt van de tweede is de
bijna ongeinteresseerde manier van mededeelen tegenover het
getourmenteerde van later 3).
1) 7-5-75; 8-5-75; 7-5-76.
') 21-3-75 (14;I I) 's Middags werd er nog al veel over Godsdienst gedisputeerd. Wij moesten dan eigenlijk nog maar niet meepraten. 19-3-75
(15;11) Daarom houd ik vo 1 maa kt in absoluten zin voor nonsens, dus
ook alle idealen daaromtrent, ofschoon ik over dit punt nog niet geheel
helder ben.
5) 18-4-75 (I5;0) — nieuwe, zeer aannemelijke theorie over het algemeene
leven van de stof, dat we flauwe sporen daarvan vinden In ons droomen.
Het komt met alles overeen van de mijne. 29-10-75 (15;6) Leer van het
egoisme, dogma van Kees. Dat houdt toch wel steek, geloof ik, en daarop
berust veel. Daaruit volgt leer onafhankelijkheid en onverschilligheid.
*11-11-75 (15;7) Isis gelezen, vond er In, hetgeen ik ook dank over het goed
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Reeds in de le periode was er een factor werkzaam, die de mogelijkheid schlep, dat het verstandelijk gedrag centraal aspekt werd
van zijn levensbeschouwing. En dat was de wensch tusschen geloof
en weten een tegenstelling te bewijzen, nu nog als spelend en
verloren in de ruimheid van de selectie, maar in de 2e periode
alles overwoekerend 1). En reeds kunnen wij uit de notities van
de eerste periode in de zeif-ironie wrevel ontdekken met de aan
wrevel eigene taale volharding 2). Al deze denkoefeningen om het
oordeel te vormen zijn niet meer normaal. Hier zit een gedrevenzijn achter, dat persoonlijk was. Verstandig-zijn werd een obsessie
voor hem, de religie werd het terrein waarop hij zich oefendes).
en kwaad, en de mensch niet als middelpunt der schepping maar als ontwikkelingsperiode. 29-3-76 (15;11) Mijn idee is, dat de wereld nook begonnen
Is, het heelal namelijk. Dat stof en kracht nook begonnen is en nooit zal
eindigen, dat de menschen een samenstel zijn van met leven begaafde stof,
dat die stof na de dood uiteenvalt, maar de levenskracht behoudt en planten
en dieren, of wat anders vormt. Dat het bewustzijn van den mensch naden
dood geheel ophoudt (dat is wel niet prettig, maar dat kan ik niet helpen),
maar m i s s c h i en is het mogelijk, dat alle stof een soon leven leidt,
dat de aarde leeft en alles leeft en d a n leven wij ook na onzen dood.
10-5-76 (16;1) De middellijn van onzen aardbodem is veertig millioen mijlen
breed en die ruimte kan met 1/75 van een menschen haar bedekt worden
van de naastbijzijnde ster gezien. Zijn wij meer als Schimmel op een druiff
.... lk beweerde.... dat alles was ontstaan door verscheidene oorzaken
als: zonnewarmte, vruchtbaarheid der aarde, enz. en kon ieder oogenblik
vernietigd worden.
1) Zie vooral Hst. IV § 4 D. Vgl. nog 27-3-76 (15;11) Catechisatie, ook vervelend, 't is er zoo Iijzig en lummelig, geen woordenwisseling. Ze leeren,
wat in hun boekje staat en gelooven wat de man zegt, wat eigenlijk zeif
zijn bedoeling niet is. Zijn eigen ideeen zijn heel mool en zuiver, maar het
allereerste begin is mij er niet helder van en daar praat hij nooit over.
') 13-7-76 (16;3) Kon ik maar wet e n, kon ik begrijpen!.... Kees, je
bent gek!" Juist, mijnheer, finaal! *4-10-76 (16;6) Philosophische discoursen
met Frans gehad. Over werkiust, geen werklust, ambitie, aanleg, soliditeit,
degelijkheid, gevoel en nog een heele klets meer. 6-11-76 (16;7) — De verstandige geeft toe. Ja, ja, ik ben eigenlijk verbazend verstandig. lk krijg
zoetjesaan een diep ontzag voor mijn eigen verstand. *18-1-77 (16;9) 's Avonds
tang met Frans zitten praten over alles, over geluk en smart en philosophie
en tot tamelijk beslissende resultaten gekomen voor ons doen.
3) 10-7-76 (16;3) — zal misschien wel tusschen deugd en ondeugd, maar
nook verstand en onverstand een kloof verdwijnen en verstand en deugd
zijn inderdaad onafscheidelijk (d.w.z. een verstandig man leeft deugdzaam,
niet omgekeerd). 7-6-77 (17;2) Trotschheid, egoisme huichelachtigheid
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En na de rustige le periode bevinden wij ons spoedig na een korte
overgang in de tweede, die een requisitoir wit zijn tegen alle geloof.
Het vroegere „verlicht-zijn" groeide tot het superioriteitsgevoel
van een libertijnschen subjectivist, die smaalt over dingen als godsgeloof 1).
Aileen het eigen oordeel gold, en naar hij meende steunde het op
natuurlijke waarnemingen en Iogisch denken. De natuurwetenschappen verklaarden het leven en maakten alle buitenissigheden
overbodig. En toch. Al dat materialistlsche en koel-stokijnsche is
theorie geweest, was tijdgeest, was zelfbehoud tegenover het
niet-beredeneerde van Ati. Het heeft de werkelijke romantische
geloovige aard van van Eeden niet kunnen verdringen. En als hij
in 1880 het symbool der objectieve wetenschap bezingt (Dr. Cijver
uit De Kleine Johannes), is de lyrische vorm in scherpe tegenstelling met de inhoud 2). Het is een laatste poging van het oude
zullen mijn drijfveeren en middelen zijn; maar alleen verstand, niet de
deugd leidt tot geluk.
1) 16-1-78 (17;9) — zou ik toch nooit kunnen hechten aan de ideeen
van iemand, die minder wetenschappelijk is ontwikkeld dan ik zelf. Dat wil
niet zeggen, dat ik mij zeif zoo knap voel, de hemel beware me. Maar hoe
bitter weinig ik nog weet, nog nooit ben ik iemand tegengekomen, die
van hare ideeen was en toch op het gebied van natuurwetenschappen meer
wist dan ik. 24-3-78 (17;11) (Hij Iaat zich niet aannemen). Terwij1 ik toch
op mijn achttiende jaar oordeel des onderscheids genoeg heb om to weten
wat ik geloof of niet. 19-12-78 (18;8) (Na een lange redeneering over de
ikheid als een vonk tusschen de hersencellen.) Dus moet ik aannemen,
dat de mensch geen vrije wil heeft, dat zijn ziel afhankelijk is van zijn lichaam
en ook onafscheidelijk daarvan. Dat de ziel nooit vergaat, leert ons dan ook
de wet van het behoud van arbeidsvermogen. 21-12-78 (18;8) Er is n lets
dan stof, zeg ik, omdat ik niet geloof, dat er een ruimte bestaat hoe klein
ook, waar geen stof is.... Stof en beweging (of kracht) zijn eeuwig.... Het
heelal bestaat in zich zeif, heeft geen besturing, geen regeling noodig. Het
heelal i s , de kracht i s, verder niets.
Vgl. verder al zijn notities van December 1878 en januari 1879, die vol
materialistische libertijnsche bijbelcritiek zijn.
2) 16-8-80 (20;4) Als ik met mijn gedachten ga dwalen, loop ik als in een
sterrebosch. Welk paadje ik ook insla, hoe donker en aantrekkelijk het er
ook uit moge zien, altijd voert het mij naar Oen punt, waar het wel wat
ongezellig is, omdat er slechts papier groeit met inkt bedauwd en met cijferbloemetjes bezaaid. In het midden echter verheft zich lets, slechts bereikbaar
tangs een smalle hoofdbrekende trap uit boeken gevormd met leuningen van
stalen pennen. Dat lets is.... 1k moet er op, slechts van daar kan ik den
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ideaal te redden wat er te redden viel. Maar de ommekeer is op
sommige punten radicaal.
Tusschen beide volgende citaten is een ruimte van 11 jaar 1).
De puberteit is dan bijna voorbij. Haar einde brengt pas die Intellectueele ontwikkeling, die in dit milieu noodzakelijk was voor
een eigen stellingname t.o.v. de godsdienst. De werkelijk religieuze
waardeering van van Eeden begint na zijn puberteit.
Van Eeden heeft in zijn puberteit ongewoon veel denkoefeningen
gehad. En deze hebben, doordat hij ze in woorden trachtte te
formuleeren, niet weinig bijgedragen tot zijn literaire vorming.
Het beste voorbeeld is het aphorisme. Het aphorisme staat naast
de definitie. De definitie is wetenschap, is de analyse van een begrip
in zijn constitueerende deelen. Het aphorisme is bovendien aesthetisch: het is 't aftasten van een situatie met woorden en formuleeringen om er de diepste wezenskern van te zeggen. Definitie is
wetenschap, aphorisme is wijsheid 2).
En van Eeden wilde het laatste. Het accurate der exacte wetenschap,
die hij zoo hoog schatte, lag hem niet 3).
uitweg vinden in mijn verwarringen, alles, alles is slechts door die beklimming te verkrijgen.
1) 3-5-79 (19;0) (over een gesprek met zijn vriend Gunning) Daardoor
grondt zich zijn philosophic niet alleen op logica en ervaring, maar richt zich
bovendien nog naar die denkbeelden zonder grond. (v. Eeden verwerpt
deze methode.) 27-12-80 (20;8) 1k heb het vaste geloof gewonnen aan al
wat goed en schoon en edel Is, een onwrikbaar geloof, dat onwrikbare
beginselen heeft opgewekt. En dat alles steunt niet op logica, die er niet
tegen indruischt, maar er voor te kort schiet.... Dat geloof is zoo bij mij
ingedrongen, dat ik nu bezig ben een studie te schrijven, waarin ik hetgeloof
zonder logischen steun verdedig.
3) Vgl. de volgende aphorismen. *22-8-80 (20;4) Aileen diepere karakters
kunnen een diepen indruk maken. 18-8-81 (21;4) Een weivarend en vreedzaam land heeft geen historic, al zijn er genoeg getuigen van zijn welvaart.
30-3-82 (21;11) Het is niet het sterven, maar het denken er aan dat vreeselijk
is. 23-6-82 (22;2) De meeste menschenkennis put men uit zich zelven.
3) 18-8-81 (21;4) lk heb veel liefde voor mijn studie, maar zij blijft altijd
eenigszins opgedrongen. Als ik mijzeiven niet noodzaakte, zou ik misschien
eenige oppervlakkige kennis van deze vakken verzamelen en mij aan lets
anders wijden. Niet blijvend. lk gevoel evenmin roeping mijn !even aan de
literatuur te wijden, vooral door mijn overtuiging, die exacte wetenschap
veel hooger stelt.
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HOOFDSTUK V

§ I. DE CRISIS DER ORIGINALITEIT

Elk mensch is een origineel exemplaar van zijn soort, en het voornaamste kenmerk van de puberteit is, dat de pubescens dit zijn
origineel bestaan ontdekt.
Al wat in studies over de puberteit genoemd wordt ik-vinding
of ontdekking van het ik, is tensiotte de ontdekking een eigen
vorm te hebben, anders dan anderen te zijn, vrij en autonoom.
Van Eeden had dit besef in zeer uitgesproken mate (mede doordat
hij In zijn dagboek zichzelf tot object had), maar bij iederen pubescens
is het in eenigerlei vorm te herkennen.
Reeds het kind heeft de ontdekking gedaan van lets eigens, van
het „ikke" als ego agens (z elf doe n). Maar het is alleen
dat zelf doen, dat het ontdekte, niet het zeifstandig en op eigen
initiatief handelen. Zelfstandigheid veronderstelt kennis. Als de
pubescens het ego c o g i t a n s ervaart en zijn eigen gedachten
tot object maakt van zijn bespiegelingen en daarnaar handek,
heeft hij in zich den werkelijken mensch gevonden en daardoor
de noodige grondslag gelegd voor zijn voiwassenheid. Al de andere
verschiJnselen der puberteit ontleenen hieraan hun waarde. Zij
kunnen haar een bepaalde vorm geven, afhankelijk van veel factoren, maar zij blijven secundair. Dit erkennen beteekent: het
bijzondere karakter erkennen van deze levensperiode, die om de
begeleidende verschijnselen misschien vergeleken kan worden met
andere perioden der ontwikkeling van individu of menschheid,
maar die in wezen eenig en onvergelijkelijk is.
Voor vele pubescenten beteekent deze ervaring der eigen zeifstandigheld tevens, zij het slechts bij viagen, een geloof in eigen
superioriteit. Meestal eindigt dit met de normale aanpassing aan
de omgeving. Dit geloof kan ontstaan uit het absolute denken van
den pubescens. Uitgaande van vaste en onwrikbare princiepen
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(hij mist de ervaring), kent hij geen compromis. En juist dit mist
hij, vaak terecht, in het gedrag van den voiwassene, die meestal
soepeler is bij het toepassen van zijn idealen. De conclusie dat hij
zeif beter is, hooger staat, ligt voor de hand.
Het bijzondere van Van Eedens puberteit is: dat, mede onder
invloed van de individualistische tendenzen van zijn tijd, deze
superioriteitsgedachte werd tot weten: een genie, een gezondene
te zijn. En deze wetenschap verdween niet bij de adolescentie,
maar werd zelfs duidelijker. Kunst en weten werden hem een
middel om aan zijn zending te voldoen.
Na de kinderjaren heeft de pubescens een harmonie bereikt, die
noodzakelijk gepaard gaat met een gevoel van tevredenheid 1),
vooral met zichzelf. Het is niet juist, dat pas bij het uitbreken van
de puberteitsonrust de aandacht naar binnen wordt gericht. Dan
gebeurt dit in h o o g e re mate, maar de zelftevreden veertienjarige stelt in zijn eigen toestand en zijn beteekenis reeds zeer veel
belang. Deze voorbereidende reflecties kunnen juist de latere
crisis versterken. Zij hebben het karakter van stof verzamelen
voor het denken, vooral door de constateerende vorm der eerste
periode tegenover het overwogene van later. De mogelijkheden der
introspectie zijn reeds in de eerste periode aanwezig; met de toenemende rijping wordt de zelfkennis aan de zelfobservatie verdiept.
Het is natuurlijk dat in het tevredenheidsgevoel van den jongen
elke afwijking alarmeerende vormen kan aannemen. Goede of
wan kele gezondheid speelt hierbij een groote rol en richt de
aandacht op het physieke. Tevergeefs heeft men getracht de daaruit
voortvloeiende hypochondrie uit de geslachtsrijping te verklaren,
die wel een, maar niet het eenige motief kan zijn voor deze belangstelling voor lichamelijke verrichtingen. Nergens ervaart de pubescens zichtbaarder en onvermijdelijker de beperktheid van het
eigen kunnen dan aan het physieke, aan de gezondheid, die een
1) 24.3.75 (14;11) lk ben toch maar tevreden met mijn seven, hoeveel slechte
dagen er ook in voor mogen komen, als je dat altijd maar denkt, dan moet
je wel gelukkig zijn.
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zaak kan zijn van leven en dood. Dat kan hem verontrusten, omdat
het physieke hem vaak een afspiegeling is van het innerlijke 1).
Het zou onjuist zijn deze zelf-exploratie te beschouwen als een
herhaling van de kinderlijke levensvorm. Het kind vindt zich als
een „zelfstandige" beweegkracht in de ruimte, de jongen bezint
zich op den toestand, de vorm van die zelfstandige beweegkracht,
vol angst voor fouten en ontoereikendheden. De puberlele hypochondrie is de jongensvorm der introspectie, een vorm die tot
ver in de puberteit kan nawerken.
Reeds vanaf het begin ziet Van Eeden zijn toekomst bedreigd
door een ernstige oogziekte, die zijn grootsche plannen kan doen
mislukken,. Dit maakt hem bezorgd, hij bezint er zich dus op 2).
1) Vgl. de volgende notitie uit een ongepubliceerd dagboek van een 18-jarig
meisje. „Ik voel me vreemd. In keek in de spiegel straks, maar ik vond me
veranderd, ineens, ongemerkt en nu ben ik anders."
2) *22.7.75 (15;3) Neusbloedingen, slecht teeken. * 7.11.75 (15;7) Zie lichtkring goed oog. *3.2.76 (15;9) Ben bedonderd verkouden, bloed uit mijn
neus en zelfs mijn oog is lets rooder. *4.2.76 (15;10) Ben heelemaal van mijn
streek. Op school is het bedonderd. 1k heb congesties, duizelingen en
gloeiende ooren. *29.6.76 (16;2) lk ben heel tevreden. Aileen bloedt mijn
neus tusschen beide geweldig. Dat was gisteren een avond vol beroering
en akeligheid. Tot drie uur lag ik wanhopig te bloeden en kon niet slapen,
het zweet brak mij uit, ik duizelde en was misselijk en akelig van het Ingeslikte bloed. 30.12.76 (16;8) — lk heb kou gevat en op een goeden nacht
lag Kees te trillen van angst In zijn bed, dat het zweet hem bij stroomen
van zijn hoofdje afliep. Een dag heb ik niet gegeten en altijd door was ik zoo
angstig en benauwd, dan voor dit, dan voor dat, zonder nu bepaald geldige
redenen .... Het schijnt mijn spijsverteringstoestel te zijn geweest.
11.1.77 (16;9) lk was 's avonds nog al opgewonden, voelde mij niet lekker,
en 's nachts word ik heelemaal ziek. lk was zoo bang, zoo akelig bang, dat
het maar goed was, dat Wynhoff kwam om mij gerust te stellen. Hij maakte
nog al cas van me en schreef mij dure pillen voor. *6.3.77 (16;11) Mama
vond dat ik er zoo slecht uitzag, juist de weg om me beroerd te maken.
*23.3.77 (16;11) — een beroerde nacht gehad. lk ben zoo'n hypochondrist.
*25.3.77 (16;11) lk heb net een aanleg als papa, vreeselijk bang voor alle
kwalen. Dan dank ik dat het mijn spijsvertering is als ik b y. geen honger
heb, dan dat het mijn hart is als mijn pols ongeregeld slaat, dan weer dat
het mijn borst is als ik verkouden ben, verleden dacht ik in ernst dat ik een
breuk had toen ik een spier verrekte. Soms is het geheel over, soms transpireer ik van angst. *29.3.77 (16;11) 's Morgens zag ik er nog slecht uit van
de refs. *30.3.77 (16;11) melancholiek gestemd door vermoeldheid en bleekheld. *5A.77 (17;0) 1k heb lets melancholieks over me, dat ik niet beschrijven
kan. Het scheen mij al een tijd geleden voor uitgemaakt dat ik niet lang
zou leven, dat kan mij minder schelen. Maar ik gevoel mij toch sad. 1k ben
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Vooral vanaf Maart 1877 is de bezinning merkbaar. Reeds in Engeland (April 1877) treffen wij een doodsgedachte aan, die een kenmerk is van de crisis. Wij zien bij de citaten hoe om dezen tijd, na de
aanvankelijke mededeelingen van ziekte en beroerdheid, nu de
hypochondrie zelf object wordt van zijn overpeinzingen 1). Misschien door dit overdreven overdenken en de objectiveering daarvan
in het dagboek, wordt de angst voor allerlei ziekten een obsessie
voor hem in de tweede periode. De onzekerheid, die hem aan alle
kanten belegert, doet hem hier in de toekomst zien als in een
afgrond 2). Interne veranderingen in het dagboek doen in de latere
Jaren de notities zoo goed als verdwijnen. Dat de hypochondrie
tegen de adolescentie nog niet overwonnen was, blijkt uit een
bekentenis van 12 Januari 1883 3).
De pubescens leeft niet alleen, hij leeft in een gemeenschap.
bang dat de geheele wereld mij zal gaan vervelen, dat ik nog ziek zal worden
voor ik thuis ben; ik heb slecht geslapen; gisterenavond uit mijn neus gebloed en voel mij nu lui en slaperig. *7.5.77 (17;1) eerst dacht ik binnenkort
dood te zullen gaan en ik troostte mij er mee, nu ben ik weer een weinig
van gedachten veranderd. lk ben een groot hypochondrist.
1) *7.9.77 (17;5) „Die gottliche Melancholic" verveelt mij nog al eens. lk
ben niet terneergeslagen, stil of soezig, maar ik heb veel het land, ben veel
ontevreden met mijzelven en zie zoo veel akeligs en vervelends in ons leven.
Het ligt veel aan mijn gezondheid, ik ben verkouden, heb pijn in mijn keel
en borst en snotterig. Nu word ik daardoor hypochonder en een beetje
benauwd en slaap niet best. 9.9.77 (17;5) lk denk veel te veel over de geringste kleinigheden. ....Een ding is er vervelend van, ik bekommer mij
te licht over kleinigheden, die in mijn gezondheid ontbreken. lk ben hypochonder, ik begin bij de geringste stoornis in de werking van een orgaan het
ergste te denken en mij ongerust te maken.... lk vrees ook voor den dood...
lk vrees niet zoo zeer weg te gaan, als wel het sterven zelf.
2) 25.2.78 (17;10) (Na bezoek bij t.b.c. patient) !k ben weer zoo vreeselijk
bang, dat ik ook ziek zal worden, dat ik ook tering zal krijgen, of bloedspuwing of zoo, ik heb er geen reden toe, want ik voel mij sterk en gezond,
hoest nooit, ben nooit moe, maar toch.... 22.1.79 (18;9) Vannacht droomde
lk zoo beroerd, van een ziekte, die ik had.... Hulpbehoevend zijn, dat is
een schrikbeeld voor mij!
8) 12.1.83 (22;9) Een tijdlang heeft mijn studie een onvermijdelijken, neerdrukkenden invloed op mij gehad. Het was hypochondrie, melancholia en
akeligheid.... Soms gelukt het mij de dood als kalme rust, als een lange,
droomlooze slaap aantrekkelijk genoeg voor te stellen. Maar de angst voor
ziekten wordt daardoor niet minder.
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De aandacht, die op zijn physieke toestand wordt gericht, gaat
vanzelf ook naar zijn positie te midden van anderen, naar zijn
rol, die hij . bij hen speelt, en naar de eischen, waaraan hij daarvoor
moet voldoen. Naast de zorg voor zijn gezondheid, die een belemmering kan zijn, staat de zorg voor het uiterlijke gedrag, dat
de manifestatie kan zijn van een eigen zelfstandige en vrije levensvorm. In hoeverre Van Eeden getracht heeft door excentrieke
kleeding of man ieren, door volwassenheids-air in zijn doen en laten,
zich een houding te geven, zou alleen observatie hebben kunnen
achterhalen. Het meest waarschijnlijk is dat hij zich door superieure
aan passing een plaats veroverde. In den grond is geen normale
pubescens a-sociaal dan bij buien, omdat de aanpassing noodzakelijk is voor een juiste vorming.
Frederik speelde vanaf het begin een rol 1). In de kleinste omstandigheden wilde hij meetellen 2). Hij deed daarom zijn uiterste best
deze plaats te bewaren en te verbeteren door zijn omgangsvormen
te kultiveeren 2). Zoo plaatst hij tegenover de onrust van het
physieke het zelfvertrouwen, dat hem nook geheel in den steek
heeft gelaten, ook niet in de meest bewogen periode. Hij zag
in zich een gelukskind 4).
1) Hij beschouwde zich als dengene, die het huishouden nog samen hield,
(26.3.75) Later werd hij commissaris van orde bij een H.B.S. feest (3.3.77).
Penningmeester van de schietvereeniging Wilhelm Tell (22.6.77), Ceremoniemeester bij een feest van de gymnastiekclub Sparta (14.1.78) Lid van een
feestcommissie van de gymclub (7.3.78) Rector van het corps (23.12.82).
2) 25.2.75 (14;10) lk heb een zoo voortdurende angst, dat ik in de brievenbus
een brief zal vinden met een rouwrand, aan mij geadresseerd. 10.7.75 (15;3)
's Ochtends met de kinderen, ik ben al hun Freddy dear. 11.1.77 (16;9)
(De dokter) maakte nog al cas van me en schreef mij dure pillen voor.
4) VgI. hiervoor onder Vrienden de invloed van Frans. VgI. ook 23.12.75
(15;8) 1k raak in een geheel nieuwen kring bekend. 1.7.77 (17;2) ik denk er
te veel om en ben bang om niet aardig gevonden te worden. *5.717 (17;3)
ik zie weer, dat als ik mijn best doe lief te zijn het nooit zijn uitwerking mist.
4) *5.12.75 (15;8) Wat ben ik toch bevoorrecht. *18.6.76 (16;2) voor ongeluk
geboren ben ik toch niet. 28.6.76 (16;2) 't Loopt nu wel goed met school,
ik ben haast nergens bang voor. 8.10.77 (17;6) Leef maar tevreden door, ik
heb het goed en als ik werken wil, zal mijn leven wet niet tot de ongelukkigste gerekend behoeven te worden. *24.5.78 (18;1) lk ben erg goed bedacht
door de fortuin. 19.6.78 (l8;2) 0, het leven is mij zoo'n genot. 4.10.78 (18;6)
lk ben tevreden en gelukkig, als dat tenminste lets is, dat de moeite waard
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Aan deze angst voor ziekten, en dit zelfvertrouwen ontwikkelt zich
de introspectie, waarin het eigen leven object words der gedachten.
Bij Van Eeden kunnen wij deze introspectie niet losmaken van
zijn objectiveeringstendenz, die in hem den kunstenaar kenmerkt.
Het bijzondere van zijn introspectie is: dat hij de resultaten daarvan
in w o o r d e n vastlegt.
In de eerste periode vak wederom het constateerende, mededeelende karakter op. Wij staan nog aan het begin der introspectie.
Bovendien mogen wij niet uit het oog verliezen, dat de uitingsv o r m afhankelijk is van de uitings-mogelijkheid. Tusschen de
normale mededeelingen ontdekken wij reeds notities die een
schouwend karakter hebben. Tusschen de zelfbeschrijvingen ontmoeten wij overwegingen.
In de eerste periode tracht de pubescens zijn goede en kwade
eigenschappen te ontdekken, voorloopig uitgaande van het idee,
dat deze onveranderlijk zijn. Tegelijk bestudeert hij zijn stemmingen, vooral als reacties op indrukken van buiten. Het introspectieve
karakter blijkt vooral daar, waar hij zijn stemming afweegt als
resultante van tegenstellingen. Dat is al niet meer mededeelen
alleen, dat is reeds overwegen 1). En in strijd met de opvatting
van Ch. Uhler, die van een Sehnsuchtsphase spreekt, vinden wij dit
is om op te schrijven, ik heb bepaald schik in mijn leven. 15.9.81 (21;5) ik
wil mij alleen niet troosten met mijn eigen gebreken, dat zou misloopen,
maar ik zal er toch niet ongelukkig door worden. 2.1.82 (21;9) er is meer
verdriet dan vreugde onder ons menschen, maar mij heeft het lot niet tot
voorbeeld daarvan gemaakt. 24.10.82 (22;6) lk ben een recht zondagskind,
daar alles mij medeloopt. Als 1k op dit oogenblik zeggen moest, wat mij
ernstig bezwaarde, zou ik werkelijk verlegen staan.
1) Vgl. by. 27.1.75 (14;9) lk kan niets doen, voel mij echter nog niet ongelukkig. 24.2.75 (14;10) De onzekerheid verveelt mij, die angst houdt mij
steeds gespannen, maar maakt op mijn algemeene gemoedsstemming geen
slechten, eerder een verzachtenden indruk. 15.4.75 (15;0) Niet ontevreden,
maar ook niet overgelukkig. 30.4.75 (15;0) (Muziek) wekt altijd dat nude
gevoel in mij op, zoodat het soms eerder een onaangenamen, als een aangenamen indruk achterlaat, maar toch ben ik erna altijd zeer vroolijk.
*2.8.75 (15;3) Daar was het prachtig. 't Geeft mij toch geen aangename indruk,
misschien door onze eigene gemoedsstemming. *1.9.75 (15;4) 't Was nu iets
beter, maar tevreden en gelukkig ben ik nog niet. *23.6.76 (16;2) lk ben wel
bedroefd, maar niet knorrig. *24.9.76 (16;5) 't Was vandaag een aangename
dag, al was ik dan ook weemoedig, verlangend en lichtgeraakt.
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on bepaalde verlangen reeds in de eerste, overigens nog kal me periode.
Het zal daarom meer waarschijnlijk zijn dat dit verlangen in buien
gedurende de geheele puberteit optreedt, in de tweede periode
misschien duidelijker kenbaar, maar nooit geheel ontbrekend 1).
Het is een soort spanning, die door het dagboek nog wordt verdiept.
Van Eeden vindt er zeif de psychologisch volkomen te verdedigen
definitie voor, waar hij spreekt van „fable! evenwicht" (* 24.10.76
(16; 6)). De belangrijke ervaring, die de pubescens (en vooral
weer de objectiveerende dagboekschrijver) opdoet, is: dat hij
veranderlijk is, wisselend met allerlei invloeden. Deze onzekerheid
is een der belangrijkste kenmerken van de crisis 2). Hij is immers
op zoek naar het „rechte" (22.11.75), naar het onveranderlijke.
Hij ziet zich veranderen, overgaan naar lets anders 4) en stelt zich
daarblj de voor de introspectie belangrijke vraag: Hoe ben ik nu?
De constateerende vorm alleen bewijst dat de crisis nog pas in
wording is 4). Maar dit probleem gaat zijn gedachten beheerschen.
1)*23.6.75 (15;2) lk ben weer opgewekt vroolijk, alles stemt mij tevreden,
maar 1k gevoel mij steeds onvoldaan, dat kan natuurlijk niet anders. *8.8.75
(15;4) lk ben raar, vreemd opgewonden en altijd verlangend naar meer en
jets beters. 22.11.75 (15;7) Ben wel lets kalmer, niet meer zoo zot en tobberig,
het rechte is het echter nog niet. 9.7.76 (16;3) lk voel mij wel heel gelukkig
en tevreden, maar er mankeert toch jets aan. Wat? .... ja, zooiets, ik weet
niet wat, ik verlang naar lets, ik wou ergens uit zijn. 13.7.76 (16;3) lk wil er
uit, er uit en waaruit weet ik niet en ergens uit, kan ik niet.
2)*15.10.75 (15;6) Verschillende veranderingen van humeur. Eerst ontevreden en onbemoedigd, naderhand weer beter. *19.8.76 (16;4) Het was
toch nog goed vandaag, mijn humeur. 's Ochtends sta ik op en voel me
niet erg tevreden en heb het land over de heele boel, tegen den middag
verveel ik me, word normaal en begin hard naar de middag te verlangen.
Dan 's middags, dan gaat het ontstuimig toe, leder oogenblik een andere
indruk, een andere inval, een ander plan, een ander inzicht van alles. Dat
varieert alnaar dat zij (Ati) is. Maar gewoonlijk is het slot goed, en ik ga weg
met weemoedige maar zalige ideeen en word onderweg nu en dan nijdig
voor de variatie. 2.10.76 (16;5) Meine Ruh' ist hin. 't Is weer het oude, ellendige getob van voren of aan. lk had een idee dat verkeerd was en was tot
precies half negen ongelukkiger dan ooit, toen kreeg ik een idee, dat goed
was en was overgelukkig tot precies 10 uur. Zoo gut het auf and ab, dag in,
dag uit totdat.... ik weet het waarachtig niet.
3) 24.11.76 (16;7) lk ben in een soort overgangsperiode. lk ben niet klaar
wakker nog.
4) 13.12.76 (16;8) lk voel, dat ik wel niet kwaad ben, maar dat ik mij geheet

129

Hij, de pubescens, die zich groot houdt tegenover den volwassene,
zoekt in gesprekken met vrienden het „eigene" of te palen 1).
Hij tracht zich zelf te leeren kennen, door zich met die anderen
te vergelijken 2). Wat hij moet vinden is: dat hij „anders" is,
dat hij een eenling is met een eigen vorm 3) en een eigen !evensopvatting 4). Vandaar de telkens terugkeerende balans van zijn
Ievensvorm 4). De voorteekenen van de crisis zien wij in de tegenaan mijn indrukken en hartstochten overgeef. 1k ben jong en zeer vatbaar
voor indrukken. lk heb lets schwarmerisch in mij, lets al te dichterlijks,
dat niet altijd even verstandig is.
Hij spreekt met Frans over hun flegma en concludeert dat hij zelf het
minst flegmatiek is (22.3.75); over zijn ievensinzicht en zijn geluk (15.12.75
en *7.5.76), over geluk en smart en philosophie (*18.1.77).
1) *18.1.77 (16;9) 't Is gelukkig dat ik toch wel een opgeruimd gestel heb,
anders ging het mij net als Frans. 21.12.77 (17;8) 1k zweef altijd tusschen
twee partijen in. Het kalme, beredeneerde, wetenschappelijke gevoel,
waarin Frans mij meestal brengt en het gevoel, waarin Ati me brengt.
10.3.78 (17; I I) lk voel mij zoo dubbel. lk weet niet wat mijn eigenlijke karakter
is, het ruwe, zooals met jongens zooals Jan, of het meer beschaafde, zooals
met Frans en Ati en andere menschen. lk word beroerd bij de praatjes van
Jan, ik word wee, als ik zijn geestigheid, kwaad als ik zijn conversatie moet
aanhooren en toch praat ik mee en als ik alleen ben vloek ik ook en zeg
dingen, die ik voor Ati niet zou willen herhalen. Hoe b e n ik nu?
1) Een der objectiveeringen van dat eigene is de eigen handteekening, die
het dagboek siert. 31.1.76 (15;9).
4) Hij heeft zich in het hoofd gezet, dat hij lets eigens heeft te zeggen met
zijn leer van het egoisme (4.3.76; 29.3.76; 19.4.76) Hij constateert op 4.3.76,
dat hij over alles eigene begrippen heeft. Diep is dit nog niet. Hij gaat er
echt voor zitten, en veel nuances in deze theorieen ontstaan pas onder het
schrijven.
-4) 25.10.75 (15;6) Wat zou mijn gelukkigste tijd wel zijn? lk denk van 15
tot 30, nu ben ik zeer gelukkig, krijg nieuwe inzichten, levensbeschouwingen,
vrienden en kennissen. 6.3.76 (15;11) lk ben over 't algemeen zeer tevreden,
zooals gewoonlijk. lk leef zeer kalm, heb een bizonder aangenaam doe!, dat
ik hoe !anger hoe dichter bij kom. 24.5.76 (16;1) Met het 16e, I7e en 18e jaar
beginnen de rozekleurige dagen van mijn Ieeftijd te vlieden. 1k wil niet
zeggen, dat er een beter toevlucht is dan wetenschap, maar die heerlijke
tijd van 10 tot 18 is zoo schoon en het zal mij zoo'n moeite kosten hem te
verlaten. 9.8.76 (16;4) Ziezoo, classificeer je eigen nu nog eens en zeg dit
dan vaarwel: lk ben 16 jaar, wil nu weer eens pil worden, ben met groote
ideeen opgevuld, een beetje verwaand, vrij hartstochtelijk en tamelijk verstandig. 9.11.76 (16;7) ik ben gezond en sterk, niet arm, niet dom, met goede
vooruitzichten, een onbezorgd bestaan en gelukkiger dan de grootste heeft
van 't menschdom.
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stetting tusschen het superioriteitsgevoel, het idee voor groote
dingen te zijn geroepen 1) en het gevoel van onafheid, van tweeheld 2). De oppositie tegen het andere begint zich te manifesteeren 3).
Alle aspecten van de crisis bestaan duidelijk reeds in deze eerste
periode, maar zij zijn niet acuut. Pas als hij in de onzekerheid van
de tweede periode, tastend naar steun van buiten, zich in zijn
binnenste terugtrekt, wordt het idee een origineel mensch te
zijn tot een crisis. De onzekerheid ervaart de pubescens aan het
onherroepelijke van den tijd 4) en aan zijn ontoereikendheid in
concrete gevallen. Die in de eerste periode graag wilde zeggen:
„Ik kan alles", is nu geneigd te zuchten: „Ik kan niets". Als hij de
begaanbare grond bereikt met: „Ik kan lets" is de volwassenheid
nabij 2). Nu kan de werkelijkheid het tempo van zijn verlangens
niet bijhouden. De tijd vervliegt en er is nog weinig dat hem houvast
geeft voor zijn grootheidsideeen. Hij loopt inderdaad gevaar dat
zijn werkeloos gesoes hem ernstig hinderen zal in zijn trachten
1) 12.3.76 (15;11) m ij n werk gedrukt en door iedereen gelezen. 16.9.76
(16;5) Ik had een gevoel alsof I k daar gebieder was, alsof boomen en duinen
mij groetten en als hun heer erkenden.
2) Vgl. blz. 130 1). Verder 17.4.75 (15;0) Ik zal er nu maar bijschrijven, dat een
mensch in twee gemoedstoestanden eigenlijk twee andere personen in
zich heeft en dat hij er zeif soms bitter weinig aan kan doen. 13.6.77 (17;2)
1k begrijp nu zoo duidelijk het gezegde, dat een mensch drie karakters heeft,
een dat hij schijnt te hebben, een dat hij denkt te hebben, een dat hij werkelijk
heeft.
Staat tegenover „de wereld". (26.4.76; 20.8.76; 16.9.76; 5.6.77; 7.6.77)
tegenover religie (10.10.76), tegenover „alles" (16.9.76; 13.10.76). Een „esprit
fort"-zijn wil hij echter nog niet, als dit gevaren meebrengt. (21.2.76).
$)

4)*2.2.77 (16;9) Wat vliegt de tijd. lederen avond als ik in bed kruip denk
ik: alweer een dag, en ik word er beroerd van. *3.11.77 (17;7) Mijn hemel,
't is nu al 3 Nov., ik heb nooit zoo lets gezien, zoo verbazend snel als de tijd
vliegt en iedereen merkt dat op, 't is nauwelijks morgen of 't is weer avond.
Het was.
3) Onmiddellijk na Engeland schrigt hij: 9.5.77 (17;I) Ik ben toch eigenlijk
een stumper; ik kan niets, ik voel zooveel en ik kan dat gevoel niet uitdrukken.
ik kan niet schilderen, geen muziek maken, niet schrijven en in woorden
uitdrukken, wat mij bezielt, ik kan niet veel meer dan soezen.
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naar het evenwicht 1). Hoe onzeker de tweede periode echter
ook is, een zekerheid blijft en wordt zelfs uitdrukkelijker: een
eenling te zijn, onafhankelijk en autonoom, eenling, die zeif recht
spreekt over de eigen daden 2), en die zich in zijn originaliteit
tevens superieur voelt, tot groote daden geroepen 3). Weer
vindt van Eeden, door zijn training in introspectie, een formuleering die dit zoeken naar het eigene, onbeInvloedbare levenscentrum
(geweten!) redelijk juist weergeeft 4). Reeds eerder bestond deze
gewetens-vraag als hij zich op het einde van den dag bezon op het
goed en kwaad dat hij verricht had (15.12.77). De eerste symptomen
van het verantwoordelijkheidsgevoel, dat in de derde periode
zijn grootheids-idee accompagneert, zijn reeds aanwezig.
De derde periode, die rond 1879 begint, is vol bezonkenheid. De
zelfbeschrijvingen worden minder talrijk, en de weinige, die het
dagboek geeft, zijn van een zekerheid, die de tweede periode niet
kende. Het einde van de puberteit is de aanpassing aan de gemeen1)97.10.77 (17;6) lk lijd weer aan mijn oude kwaal van te veel over de dingen
te soezen. lk tob soms weer dat er dag aan dag voorbij vliegt en ik zelden
op een avond mij volkomen tevreden voel over een dag. Soms heb ik lets
doms of verkeerds gedaan, soms werkte ik niet genoeg naar mijn zin, soms
heb ik meer verdriet dan plezier gehad en soms komen er slechte ideeen
over 't geen mij omringt. Vandaag nu heb ik niet bepaald geluierd, geen
kwaad gedaan, geen bijzonder verdriet gehad, geen nare dingen om mij heen
gezien, die mij zoo erg troffen en toch.... toch denk ik dat ik harder had
kunnen werken, dit of dat beter had kunnen doen en zoo voort.
2) 11.7.78 (18;3) Doe i k goed? Mijn geweten antwoordt ja, maar ik weet
ook, dat vele menschen, ja bijna alle menschen neen! zouden zeggen.
3) 5.6.77 (17;2) 1k voel een onverscbilligheid, een zonderling los zijn van
alles in mij. *28.8.77 (17;4) Nu was ik tot kalmte gekomen en stelde ik mij
zooals ik dat noem „op mijn hooger beschouwings-standpunt". *19.5.78
(18;1) ik voel dan eigenlijk lets trotsch, lets hoogs, een verlangen om boven
de menschen te staan, een soort glimlachende minachting voor de vele
dwazen en kleingeestigen.
4) 10.9.78 (18;5) De mensch heeft een eigen, innerlijk i k in zijn diepste
binnenste, lets, dat al zijn doen en laten beheerscht en toch buiten die
handelingen schijnt te staan. Die ikheid neemt alle mogelijke maskers aan,
speelt alle rollen, maar komt helaas zoo zelden in zijn ware gedaante te
voorschijn. Het is soms een lastig ding. Dikwijls wil de mensch het wegciJferen, tot zwijgen brengen en dan blijft het toch soms zoo krachtig spreken.
De ziel kan ik het niet noemen, het geweten.... ja! dat is het eigenlijk wel.
Het is dat, wat bedoeld wordt, als men zegt: Keer tot u zelven in.
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schap. Ook van Eeden paste zich aan, zonder echter of te dalen
van de hoogte, waarop hij zich had geplaatst. En juist dit is het
bijzondere van zijn puberteit. Het geloof in eigen genialiteit is
algemeener, dan men oppervlakkig zou vermoeden 1). Maar het
volharden in dit geloof aan eigen grootheid is niet meer gewoon.
Het bereidt de bijzondere Ievensvorm voor van een bijzonderen
volwassene, die de synthese vindt van superioriteit en verantwoordeIijkheid in het vervullen van een zen din g.
In deze derde periode bereikt van Eedens introspectie een ben ijdenswaardige diepte. Hier wordt zijn dagboek door de heldere formuleeringen van onschatbare waarde. De analyst vindt gemakkelijk
werk; van Eeden zeif heeft alles reeds uitgewerkt en uitgesproken.
Wij vinden er zijn geloof aan oorspronkelijkheid 2) en zelfstandigheld 4), zijn superioriteitsgevoel 3). Maar het werkelijk vrije en
autonome ziet hij in de vrijheid van den geest 5). De crisis der
originaliteit is voorbij. Bij de meesten eindigt hij in een verstandige
berusting in de beperkte opgave, die in het !even vervuld moet
worden, bij van Eeden beteekende hij eerst het begin van een
onbeperkte opgave in dienst van de menschheid.
I) Vgl. Debesse. Crise de l'originalite 186 vIg.
3) 2.I.82(21;9)dan begin ik te gelooven, dat ik een zeldzame uitzondering ben.
3) 6.2.79 (18;10) (Bij een religieus dispuut met Ati:) lk heb je gevraagd je
een eigen levensbeschouwing te vormen, je eigen overtuiging zoo te bevestigen, dat je mij krachtig en met eigen taal kon tegenspreken.
4) 6.9.81 (21;5) Dan word ik op eenmaal gewaar, dat ik toch eigenlijk alleen
sta met mijn kleine, eigen wereld te midden van millioenen, die mij nooit
kunnen begrijpen, waartusschen ik door moet worstelen, behoedzaam en
voorzichtig om niemand te stooten, of op de teenen te trappen.... 1k moet
mij dan voorstellen, dat ik in een grout gekkenhuis ben. Altijd tact gebruiken,
zorgen niemand driftig of droevig te maken en vooral niet te laten blijken,
dat ik iemand voor minder verstandig houd, dan mijzelven.
5) 3.5.79 (19;1) zijn geest heeft niet dat vrije, zijn philosophic niet dat ruime,
dat onderzoekende, dat een wezenlijk header hoofd kenmerkt. 7.11.79 (19;7)
lk voel dan geheel alleen. lk ben mijzelven en beschouw de wereld en menschen als van een verwijderd standpunt. 15.9.81 (21;5). lk kan willekeurig
goed zijn, waarom niet slecht? is dat niet typisch mannelijk, of liever onvrouwelijk? Vind je dat akelig? lk geloof het weI, maar ik vind het voor mijzelven
heerlijk. Niet omdat het mij iced bespaart — maar omdat het mij een stork
gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid geeft, ik zou mij daardoor zelfs in
ketenen vrij gevoelen.
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§ 2. TOEKOMST EN LEVENSVORM
De toekomst is het land van belofte van den pubescens. Aan de
kinderjaren wil hij ontgroeid zijn, alleen de toekomst lokt. Bij
van Eeden Is dit echter niet heelemaal zoo. Hij streefde zeer merkwaardigerwijze terug naar de sfeer van geluk en geborgenheid der
kinderjaren. Men kan dit niet normaal noemen. Toch zal deze instelling t.o.v. het verleden m.i. meer gevonden worden bij dagboekschrijvende pubescenten. Tenslotte is deze terugblik aan
bepaalde voorwaarden gebonden. Als van Eeden down was, verdiepte hij zich in de goede tijd, zooals hij die in zijn dagboeken
vond. In oogenblikken van depressie werd dit terugblikken tot
terugverlangen 1). Tegen de adolescentie, toen hij voor zich een
taak had gevonden, ontgroeide hij aan het verleden, las hij zijn
dagboeken alsof een ander ze geschreven had (20.12.1883). Er bleef
alleen nog het intuitieve, waarnaar hij terugverlangde, het intuitieve
en onberedeneerde, dat hij door jarenlange „verstandelijke" vorming had verloren 2).
De rol van het verleden was voorbijgaand. Van Eeden genoot van
het heden om de vreugden van den dag of hij treurde om tekortkomingen. Aileen de toekomst was in staat zijn stoutste droomen
waar to maken.
fn elken pubescens leeft de begeerte naar de groote daad, waarbij
2) 9.10.76 (16;6) Het tegenwoordige en de toekomst boezemen mij gees
belang meer in, vervelen mij en slaan mij terneer, alleen het verleden, het
gulden verleden, dat voor altijd verdwenen is, dat is het eenige, waar mijn
gedachten met genoegen blijven stilstaan 30.10.76 (16;6) Ach, ik wou maar
altijd een kleinen jongen gebleven zijn, vol illusion, een beetje droomerig en
soezerig, maar niet ontmoedigd, niet teleurgesteld, niet met minachting
voor zichzelf vervuld. Mijn self-estime zinkt in het niet, mijn illusion gaan
er schimmeriger en onmogelijker uitzien. 29.1.79 (18;9) als ik 's avonds alleen
op mijn kamer zit, kan ik bijna niet doorwerken, ik moet dan in een oud
boekje gaan lezen en mij in oude tijden verdiepen. 't Is zoo iets heimweeachtigs.
2) 12.1.83 (22;9) De aandoeningen, die men ondervindt in het tijdperk van
ontwaken, van ontluiken, zijn de heerlijkste en !angst durende. lk zoek
nu nog slechts naar lets, dat was zooals toen. En toen was alles heerlijk
uit zichzelf.
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de beteekenis van „groot" vooral afhangt van de belangstellingsrichtingen van het milieu.
Gewoonlijk denken wij bij toekomst In de eerste plaats aan het
toekomstige beroep, dat den pubescens een bestaan zal moeten
verzekeren. Voor hemzelf Is echter een beroep, gezien naar de
objectieve inhoud, een zeer bijkomstige doelstelling. Aanvankelijk
wil de pubescens groot worden, lets worden; later een persoonlijkheld, iemand worden. Hij bindt dat niet aanstonds aan een
bepaalde vorm, aan een beroep. Van Eeden wilde een groot
mensch worden en d a a r n a a s t dokter. De mogelijkheid
bestond dat deze tweeheid zich tenslotte had opgelost tot een
eenheid: een groot medicus worden. Maar dit is niet gebeurd.
Van Eeden werd als mensch sociaal-kunstenaar. Het doktersberoep
bleef hij opgedrongen voelen.
Wij zullen hier dus onderscheid moeten maken tusschen het ideale
levensplan en de toekomst„plannen".
Uit de vorige § valt gemakkelijk of te leiden, dat van Eedens ideaal
zeer hoog was gesteld. Reeds in het begin van de puberteit voelde
hij zich bevoorrecht en werd door anderen als zoodanig tegemoet
getreden 1). Daartegenover staat als vormende kracht zijn kritiek
op elgen tekortkomingen, op gebrek aan vasthoudendheid en
beslistheid, op luiheid en traagheid. Van Eeden d r o o m de niet
alleen van grootheid, maar hij wilde deze ook v e r we z e n1 ij k e n, hij wilde er aan beant woor de n. Hij begreep
de daaruit voortkomende verantwoordelijkheid: aan zich zelf te
werken, het goede in zich te bevestigen, bet verkeerde te bestrijden 2). Zijn ideaal werd langzamerhand concreter. In de eerste
periode was er eigenlijk nog alleen maar sprake van een vaag vetlangen lets te bet e e k e n e n, een verlangen, dat nog niet
door een duidelijke aanleg was gedifferentieerd, en daarom nog
niet door toeleg werd verdiept. Het gaf hem wel eens de illusle
1) 30.12.76 (16;8) De wereld breidt haar armen uit, ik hoop er in te snellen.
Hij bindt vooral de strijd aan tegen zijn zinnelijkheid en tegen zijn gebrek
aan volhardende werklust. VgI. 16.11.77; 21.4.78; 11.6.78; 12.8.80; 16.9.80;
18.2.82.
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alles te kunnen. Hij verlangde naar macht en heerschappij,
naar rijkdommen en roem, naar knapheid en zelfs naar spierk racht 1).
De tweede periode wekt een oogenblik den schijn: een inzinking
te zijn, maar is dit niet. Veeleer is het vroegere gevoel, alles te
kunnen, schijn. Toen in de tweede periode de introspectie scherper
werd, trok hij zich in zichzelf terug. Verhoogde zelfkritiek beperkte
zijn gevoel van eigenwaarde. Meende hij vroeger reeds een plaats
in de wereld gekregen te hebben, nu ontdekte hij de noodzakelijkheid zich deze plaats te v e r w e r v e n met toeleg en volharding. Het middel daartoe was een verstandelijke levenshouding.
Toen tegen de adolescentie zijn productief werk was begonnen,
wilde hij die plaats in de gemeenschap v e r d i e n e n. Vroeger
t e IIle n, nu wilde hij meer z ij n, een mensch,
wilde hij meer
die zich vormde volgens de hoogst denkbare normen, een genie,
een Uebermensch 2).
Daarnaast, en grootendeels er buitenom ontwikkelt zich zijn
beroepskeuze. Van Eeden bevestigt de opinie van Goldbeck 3)
dat de pubescens vast kan houden aan hetzelfde beroep, terwij1
zich zijn rijping demonstreert aan de ontwikkeling van de motiveering van dit beroep. Deze stabiliteit is vooral te verkiaren uit het
felt, dat in deze jaren de beroepskeuze nog weinig te maken heeft
met de werkelijke inhoud van het beroep.
Reeds v6Or de puberteit wilde van Eeden, vooral op aanraden van
vader en moeder, d o k t e r worden. Reeds de eerste notities
vermelden dit, niet als lets nieuws, maar als een keuze, die reeds
vroeger haar ups and downs heeft gehad 4). Diep gaat hij er niet
op in. Hij ziet soms op tegen de moeilijkheden, tegen de lange
Vgl. o.a. 9.4.75; 26.4.75; 13.2.76; 25.7.76; 25.10.76.
2) Vgl. 19.5.78; 7.11.79; 24.10.82. 11.1.84 (13;9) lk geloof toch, dat ik liever
naar het hoogste streven, dan het mindere bereiken wil.
2) Goldbeck: Die Welt des Knaben.
4) 30.12.74 (14;8) toch maar van plan medisch doctor te worden. 9.8.76
(16;4) lk ben 16 jaar, wil nu weer eens pil worden.
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universitaire voorbereiding, (4.5.76). Een probleem wordt het niet
en de stormen der tweede periode gaan er aan voorbij. Als hij
bijna volwassen is en dus in veel opzichten weet wat hij wil, wordt
zijn stellingname t.o.v. het eens gekozen beroep persoonlijker.
Eerst volhardt hij, omdat op deze leeftijd afwijken van een aangenomen richting, al is deze opgedrongen, het gevaar meebrengt
te verloopen tot onvruchtbaar geexperimenteer 1). Hij probeert
er zijn eigen levensopvatting in te objectiveeren 2), en geeft tenslotte ook deze illusie op door de rijpe bekentenis dat zijn beroep
nooit aan zijn aspiraties zal kunnen voldoen 3).
Het doktersberoep heeft niet het monopolie gehad. Vooral in de
eerste periode, als een verandering nog niet de geringste gevolgen
heeft, komen tijdelijke verschuivingen voor. Onder invloed van
zijn vrienden verlaat hij het doktersberoep voor dat van den technoloog of industrieel (1.4.75) of zonder er een ander tegenover te
stellen (29.4.75). Zeer merkwaardig is zijn tijdelijke belangstelling
voor botan le, onder invloed van vader 4). Hier volgen de desbetreffende citaten, die een duidelijk beeld geven, hoe op het enthousiaste
1) 18.8.81 (21;4) Nog weet ik niet, wat mijn ware richting is. Soms twijfel
ik wel, of mijn karakter wel in een zekere richting is aangelegd. lk heb nooit
berouw gehad van mijn keuze, ik heb over het algemeen zelden berouw over
het inslaan van een of anderen weg. lk heb veel liefde voor mijn studie, maar
zij blijft altijd eenigszins opgedrongen.... 1k moet stevig de leidsels houden
en een richting op sturen.
') 6.9.81 (21;5) lk voel mij nu reeds in de rol van helper en bemiddelaar en
de huip, die ik noodig heb, moet ik slechts in mijzelven vinden. Al had ik
deze keuze van leven niet gedaan, dan zou mijn geheele wezen mij toch
tot de werkkring van een dokter brengen. 1k ga langzamerhand de meeste
menschen als zieken behandelen en de katmte en objectiviteit waarmede
een dokter een patient toespreekt en behandelt, begint langzamerhand de
hoofdfactor van mijn omgang met anderen te worden.
') 24.10.82 (22;6) Maar ik word nooit een uitsluitend medicus — ik ben
altijd idealist geweest en ik zal dat blijven. Mijn studie is mooi, maar het
grondbegrip er van anderen helpen en zelf beter worden is hoofdzaak. Als
het geen menschen waren, zouden geen patienten of ziektegevallen mij
kunnen schelen. Want studie zonder filosophische of sociale beteekenis
stel ik niet het hoogste.
4) 25.3.75 (14;11) Kees, Iaat de appel niet ver van den stam rollen. Je hebt
nog een goede en ruime toekomst voor je. Als je gezondheid je niet in de
weg zit, kan je net zooveel doen als je vader, misschien nog wel meer, o Kees.
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begin nog tamelijk gauw het einde komt aan een ideaal, dat hem
tenslotte niet voideed. Om dit te ervaren, moest hij het beproefd
hebben. Deze citaten zijn daarom ook typeerend voor de puberteit in
het algemeen, die een beproevend zoeken is naar het meesteigene.1)
1) 21.5.76 (16;1) Nu weet ik wat ik worden wil, nu zal ik decideeren, laten
wij onze oude passie opvatten en tot de insecten en vogels terugkeeren met
de energie en de vaste wil die ons vroeger ontbrak, doorzetten en knap
worden, heerlijkers is er toch niet. lk ben nu oud en jong genoeg, en weet,
wat ik wil en deze gedachte stemt mij vroolijk. 22.5.76 (16;I) lk zal nu een
zolderkamer geheel tot zoologisch kabinet inrichten. Heerlijk! 23.5.76
(16;1) ik zal daar wel aardig zitten op dat kamertje en schep me al illusies
van planten bezaaid met vogels, de tafel bedekt met bakken vol rupsen,
kommen vol watertorren en salamanders, groote flesschen met hagedissen
en slangen en de bodem belegd met bakken opgeprikte kapellen en alles
omgeven door folianten en teekeningen. 24.5.76 (16;I) lk wil nu de zaak
wat te gauw en te onverstandig doorzetten en stuit daardoor natuurlijk
op allerhande dingen, b.v. geld en werd een beetje melancholiek. 1k begrijp
zeer goed, dat het als het ware een soort toevlucht wordt voor mij, om nu
mijn geluk en tevredenheid in de wetenschap te zoeken. *26.5.76 (16;1)
Als dit bock uit is, dan val ik aan op mijn physiologic en zoOlogie met al de
kracht die in mij is. Hoezee! laat je niet verdrieten of ter neer slaan, hoe
dieper je er in dringt hoe aangenamer dat het wordt en hoe meer je er in
vast raakt, zoek dan zoo je geluk. *27.5.76 (16;I) De boel wat in orde gebracht en wat gereedschap gekocht. 1.6.76 (t6;1) Dinsdag heb ik mijn eersten spreeuw gekregen en opgezet en dat ging nog al goed.... Verder....
zit (ik) al veel op mijn hokje, vermoord rupsen.... *3.6.76 (16;1) ik ben
tevreden over mijn voornemen, er zijn wel veel bezwaren, maar er is ook
veel goeds in, vooral als ik er meer inraak. *4.6.76 (16;2) ....Kapellen gevangen.... 11.6.76 (16;2) Toen ging ik maar op vangst uit en werd door
libellen en vuurvlinders weer wat op orde gebracht. Als ik met een gloeiend
gezicht door boschjes en kreupelhout ren in de een of andere hartstochtelijke vervolging verdiept, dan denk ik aan niet veel anders dan aan dien
onschuldigen hommel, dien ik achterna zit en de geheele vervelende waereld
verdwijnt uit mijn geest. 3.7.76 (16;2) De duinen heb ik doorkruist, den
ganschen dag. Tusschen het gegons der insecten, het geschreeuw der wulpen
en tusschen gloeiend zand en warm mos heb ik gegeten en gedronken.
Eenzame, gezellige boschjes met hoog gras en lage boomen hebben mij tot
rustplaats gediend en mijn amusement was teekenen en beesten achterna
loopen. 11.7.76 (16;3) lk wil wel werken, ja, dat is best, maar mijn doel moet
duidelijk, distinct en niet met de uiterste moeite alleen te bereiken zijn, ik
wil en kan alles wat in mijn vermogen is, verder ga ik niet en dat moet
dan ook gebeuren. 16.7.76 (16;3) lk heb niet meer het land en ben tevreden,
zelfs niettegenstaande een uil die ik kreeg en zoo stonk, dat ik met alle
wilskracht te zwak van geest was, om hem op te zetten. Er zal zoo niet veel
van mij terecht komen. 1k vind het wel aardig en als het goed gaat, heb ik
er wel plezier in, maar het ware neen! Waarachtig, dat is het niet, als
1k zit te pennen ben ik veel beter in mijn hum. 9.8.76 (16;4) ....wil nu weer
eens pil worden.... *7.10.76 (16;6) ....ik heb geen zin om vogels te villen....
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BESLU IT

De bestudeering van het jeugddagboek van Frederik van Eeden
had tot eerste doel de psychologische structuur van een bepaatden
pubescens to leeren kennen en daarmee een bijdrage to leveren tot de
psychologische kennis van de puberteit in het algemeen. Praktisch
onafscheidelijk van deze doelstelling hebben wij de dagboekanalyse
als belangrijke methode voor psychologisch onderzoek verdedigd.
Natuurlijk is niet elk dagboek geschikt voor een dergelijke analyse.
De waarde van een afzonderlijk psychologisch onderzoek is correlatief met de gegevens, die het dagboek bevat, is afhankelijk van
de tendenz tot zelfkennis en zelfvorming, en van de ruimheid der
levensgebieden, waarin de pubescens zichzelf betrekt.
Frederik van Eeden was vroeg rijp, en daarom mogen wij de resultaten van dit onderzoek niet zonder meer als norm beschouwen.
Juist door deze rijpheid echter was zijn reflectie zuiverder en met
meer begrip voor wat er in hem omging. Zijn sterke neiging tot
zelfobservatie en zelfontleding had zijn aandacht voor het psychisch
gebeuren gescherpt (met de noodige restrictie voor het uit zijn
leeftijd voortkomend gebrek aan ervaring) en maakte het dagboek
rijk aan gegevens voor een analyse als deze. Misschien wordt het
probleem der betrouwbaarheid er moeilijker door. Maar wij
kunnen Debesse niet bijvallen als hij in dagboeken van onbekende
kleinheden meer waarborgen meent to vinden voor juiste conclusles dan in die van latere grootheden 1). Dit zou in de eerste plaats
een ongemotiveerde anticipatie zijn op wat de pubescens I at er
als voiwassene heeft gepresteerd. Bovendien zullen problemen
van algemeene beteekenis juist door dagboeken als het onderhavige
beter gekend worden, al mogen wij de individueele vormen niet
generaliseeren. Wat bij „gewone" jongens in de grondverf voorkomt, vinden wij Kier in een duidelijk beeld.
Het gevaar, dat de problemen door een stileerende behandeling
aan levensechtheid zouden verliezen, is niet denkbeeldig, maar
1) M. Debesse. Comment etudier les adolescents, blz. 63.
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evenmin onvermijdelijk. Juist het feit dat dagboekschrijvers als
van Eeden een grootere stijlbeheersching en een ruimere woordenkeus bezitten, maakt het gevaar van onvoldoende en onduidelijke
definieering bij belangrijke zelfobservaties geringer. Juist dit gevaar
moest Debesse bij de vele „gewone" dagboeken constateeren 1).
Tenslotte wordt de hooge graad van betrouwbaarheid van Van
Eeden's dagboek bewezen, doordat de definities, die hijals pubescens
gaf van sommige eigenaardigheden van de puberteit, door later
psychologisch onderzoek werden bevestigd. (10.8.75; 7.11.79 enz.).
Het zou natuurlijk zeer in het voordeel van deze studie zijn geweest,
indien wij de resultaten ervan hadden kunnen completeeren en
corrigeeren door middel van een systematische observatie. Toch
hopen wij door deze studie te hebben aangetoond, dat naast de
observatie door anderen, de observatie door den pubescens zelf
onbetwistbaar waardevolle aanwijzingen bevat voor een wetenschappelijke interpretatie. Het subjectieve dagboek bewijst zijn
objectieve waarde, doordat het, van welke richting ook benaderd,
drie duidelijk onderscheiden phasen der puberteit kenbaar maakt.
Het is m.i. niet mogelijk de eerste phase, zonder haar te misvormen,
alleen maar te beschouwen als de afsluiting der jongensjaren,
zoodat de puberteit pas zou begin n en met de tweede. Toegegeven dat de eerste nog veel heeft van de zekerheid van den
jongen en dat de tweede pas du i d e I ij k de crisis demonstreert,
die gemeenlijk voor synoniem wordt gehouden met de puberteit,
bewijzen vele uitingen in de beginperiode dat de moeilijkheden
van later reeds meer dan latent aanwezig zijn.
Het zou een wetenschappelijke fictie zijn het begin der puberteit
zonder meer te plaatsen n a de jongensjaren. Deze zijn immers
geen einde, geen besluit, maar een voorloopige afsluiting met in
zich reeds het nieuwe begin. De ontwikkeling van den mensch
voltrekt zich in geleidelijkheid en meestal zonder opvallende
plotselinge verschuivingen. Als het nieuwe duidelijk naar voren
treedt, heeft het reeds een incubatie-periode en een eerste ont1) M. Debesse. Comment etudier les adolescents, blz. 60.
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wikkeling achter den rug. Misschien geeft Kier het persoonlijke
dagboek de juiste correcties op de observatie van de constateerbare
uiterlijke verschijnselen, die pas distinct zijn, als zij affectief gedemonstreerd worden.
De groote curve vertoont rond Mei 1877 (17;I) na de rein naar
Engeland een ingrijpende verandering. Tegenover het aaneengeslotene van vroeger, in de laatste maanden door enkele toppen
onderbroken, worden dan de toppen normaal met telkens terugkeerende korte hiaten. De tweede periode giijdt met April 1879
(19;0) door de telkens grooter wordende hiaten en langere notities
naar de laatste phase, die de volwassenheid aankondigt. Deze is
de meest individueele, omdat zij de persoonlijke betrekkelijk
harmonische conclusie is na de onzekerheden der vorige phase.
De kleine curve bevestigt deze structuur-veranderingen. TerwijI
het aantal notities minder wordt, neemt de gemiddelde lengte toe.
De laatste jaren, waarin het dagboek getuige is van de beginnende
literaire productiviteit, geven eenzelfde beeld te zien acs de jongensjaren. Zij sluiten een periode af, doordat zij een nieuwe typeeren,
nu die van de volwassenheid, van de kunst en de wereidhervorming.
Juist door dit tweeledige karakter roept deze periode problemen
op, die Iokken tot nader onderzoek. Een vergelijking tusschen de
resultaten van deze studie en de bevindingen, waartoe Dr. Kalif
meende te moeten concludeeren, ligt misschien voor de hand,
maar zou buiten het kader van deze analyse zijn gevallen 1).
Op vele vragen is deze studie het antwoord schuldig gebleven.
Zij heeft problemen vluchtig aangeraakt, die, leder voor zich,
een ruimere aandacht verdIenden. Hun behandeling zou echter
de geslotenheid van deze analyse hebben geschaad. Ook voor hen,
die vanuit hun speciale belangstellingsrichtingen, van bepaalde
onderwerpen meer hebben verlangd, moge dit werk niet zonder
vrucht zijn. Het werd voltooid met de verwachting ook hun in
eenigerleI vorm materiaal te hebben verschaft, dat uitgangspunt
of zelfs meer kan zijn voor verder onderzoek.
1)
10

Dr. J. Kaiff: Frederik van Eeden.
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AANHANG

DE DATEERING VAN HET DAGBOEK
Bij vergelijking met het origineel bleek weldra dat de dateering
van het uitgegeven dagboek zeer onnauwkeurig was. Daar de dagcurve met het werkelijke dagboek moest correspondeeren, was
het mij niet mogelijk bij de dateering van miJn citaten de druk
te volgen. Om den kritischen lezer een nadere contr8le In de
uitgave mogelijk te maken, volgt hier de lijst met correspondeerende
data. De eerste datum is telkens de in deze analyse geciteerde, de
tweede die van datzelfde citaat in de uitgave.
1875.
8 April
9 Mei
9 Jun!
15 Juni
1 juli
4 Juli
7 Jul!
10 Jull
IS juli
23 jun
31 Jun
17 Aug.
22 Aug.
25 Aug.
7 Sept.
10 Sept.
20 Sept.
28 Sept.
7 Oct.
14 Oct.
25 Oct.
30 Oct.
5 Nov.
15 Nov.
19 Nov.
26 Nov.
10 Dec.
15 Dec.
25 Dec.
142

= 7 April;
= 10 Mei;
= 10 Juni;
= 16 Juni;
2 Jun;
= 5 Jull;
= 8 Jull;
= II Jull;
= 16 Juli;
= 25 juli;
= I Aug.;
= 16 Aug.;
= 21 Aug.;
= 23 Aug.;
= 6 Sept.;
= 9 Sept.;
= 19 Sept.;
= 26 Sept.;
= 5 Oct.;
= 1 I Oct.;
= 22 Oct.;
= 25 Oct.;
= 2 Nov.;
= 13 Nov.;
= 24 Nov.;
= 30 Nov.
= 12 Dec.;
= 16 Dec.;
= 26 Dec.;

9 April = 7 April;
5 Juni = 6 Juni;
= 12 Juni;
1I Juni
= 20 Juni;
19 Juni
= 3 Juli;
2 juli
6 Juli;
Juli
= 9 Juli;
8 Juli
= 13 Jull;
12 Juli
= 17 Juli;
16 Juli
= 26 Jun;
24 Jul'
I I Aug. = 10 Aug.;
19 Aug.;
20 Aug.
23 Aug. = 21 Aug.;
27 Aug. = 24 Aug.;
8 Sept. = 7 Sept.;
14 Sept. = 13 Sept.;
21 Sept. = 19 Sept.;
2 Oct. = I Oct.;
12 Oct. = II Oct.;
17 Oct. = 16 Oct.;
26 Oct. = 22 Oct.;
3 Nov. = 31 Oct.;
8 Nov. = 5 Nov.;
16 Nov. = 13 Nov.;
20 Nov. = 24 Nov.;
27 Nov. = I Dec.;
11 Dec. = 13 Dec.;
23 Dec. = 24 Dec.;
26 Dec. = 27 Dec.

30 April
6 Juni
12 Juni
29 Juni
3 jun
6 Jull
9 Juli
14 juli
17 Jun
30 juli
15 Aug.
21 Aug.
24 Aug.
3 Sept.
9 Sept.
18 Sept.
27 Sept.
6 Oct.
13 Oct.
24 Oct.
29 Oct.
4 Nov.
9 Nov.
18 Nov.
22 Nov.
4 Dec.
12 Dec.
24 Dec.

= 27 April;
7 Juni;
= 13 Juni;
= 30 Juni:
4 Ju l i;
= 10 Jull;
= IS Juli;
= 18 Jull;
= 31 lull;
= 14 Aug.;
= 19 Aug.;
= 21 Aug.;
= 4 Sept.;
= 7 Sept.;
= 17 Sept.;
= 26 Sept.;
= 5 Oct.;
= II Oct.;
= 22 Oct.;
= 25 Oct.;
= 1 Nov.;
= 5 Nov.;
= 20 Nov.;
= 27 Nov.;
6 Dec.;
= 14 Dec.;
= 25 Dec.;

1876.
22 Maart = 23 Maart; 24 Maart = 25 Maart; 25 Maart = 26 Maart;
27 Maart = 28 Maart; 28 Maart = 29 Maart; 4 April = 3 April;
I Juni = 2 Juni;
26 April — 23 April; 27 April = 26 April;
27 Juni = 21 Juni;
22 Juni = 21 Juni;
= 3 Juni;
5 JunI
= 2 Jull;
3 Jull
= 30 Juni;
I Jull
= 27 Juni;
28 Juni
= 8 Jull;
9 Jull
-- 5 Juli;
6 Jun
= 4 Jull;
5 Jul(
= 12 Jull;
13
Juli
=
10
Jull;
11
Juli
=
9
Jull;
10 Jull
17 Aug. = 16 Aug.; 18 Aug. — 17 Aug.;
9 Aug. = 8 Aug.;
20 Aug. = 19 Aug.; 29 Aug. = 28 Aug.; 31 Aug. = 29 Aug.;
6 Sept. = 5 Sept.;
2 Sept. = 1 Sept.;
1 Sept. = 30 Aug.;
13 Sept. = 12 Sept.;
12 Sept. = II Sept.;
8 Sept. = 7 Sept.;
17 Sept. = 16 Sept.;
16 Sept. = 15 Sept.;
14 Sept. = 13 Sept.;
I Oct. = 30 Sept.;
25 Sept. = 24 Sept.; 26 Sept. = 25 Sept.;
10 Oct. = 9 Oct.;
9 Oct. = 8 Oct.;
2 Oct. = 1 Oct.;
14 Oct. = i3 Oct.;
13 Oct. = 12 Oct.;
12 Oct. = 11 Oct.;
20 Oct = 18 Oct.; 25 Oct. = 23 Oct.; 26 Oct. = 24 Oct.;
IS Nov. = 14 Nov.; 10 Dec. = II Dec.;
27 Oct. = 25 Oct.;
17 Dec. = 19 Dec.
16 Dec.;
14 Dec.
13 Dec. = II Dec.;

1877.

27 Jan. = 26 Jan.;
20 Jan. = 21 Jan.;
= 12 Jan.;
II Jan.
13
Febr.
=
12
Febr.;
20
Febr. = 19 Febr.;
12 Febr. = 11 Febr.;
9 Maart a 1 1 Maart; 10 Maart = 12 Maart; I I Maart = 13 Maart;
13 Maart — 16 Maart; 14 Maart = 17 Maart; 15 Maart = 18 Maart;
10 Mei = 7 Mei;
26 Maart = 29 Maart; 9 Mel = 6 Mei;
20 Mei = Pinksteren; 21 Mel = 20 Mei;
= 14 Mei;
17 Mel
14 Aug. = 15 Aug.;
13 Aug. = 14 Aug.;
= 25 Mei;
28 Mel
13 Nov. = I I Nov.

1878.
10 Maart = 9 Maart; 21 Sept. = 16 Sept.; 27 Nov. = Dinsdag
biz. 223.

1879.
6 Febr.

31 Jan.

1880.
22 Aug. = 26 Aug.

1881.
15 Sept. = 6 Sept.
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