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Slordigheid is een
misdaad.
aren geleden raakte een reddingboot lek.
En toen zij in reparatie kwam, werd op den
bodem een hamer gevonden, die de scheepsbouwers daar dertien Jaar geleden vergeten
hadden. Door de voortdurende beweging
van de boot had die hamer het hout doorgesleten.
In een gevangenis in Alabama kwam men
tot de ontdekking, dat een meisje twintig
jaar gevangen gezeten had, door een font
van een grif f ier, die „Jaren" in plaats van
,,maanden" in het vonnis had ingevuld.
Een paar maanden geleden nam een patient
in een ziekenhuis to Stockholm een paar
druppels nit het f lesch je, dat de verpleegster
voor hem had klaar gezet. Even later stierf
de ongelukkige als slachtof f er van een misdadige slordigheid. De verpleegster had „per
ongeluk" een f les je cyaankali naast zijn bed
gezet.
De geschiedenis is vol van dergelijke of schuwelirke drama's, veroorzaakt door menschen,
-

die nooit de gewoonte konden aannemen van
alles nauwkeurig en grondig to doen.
,

Duizenden en duizenden menschen strompe-

len door de wereld op een been, of met een
arm, of hebben het gezicht verloren of zijn
op een andere manier ongelukkig gemaakt
door oneerlijke werklieden, die een bedriegerij in hun werkstuk vlochten en het def ecte deel met verf of vernis bedekten.
Hoevelen hebben hun leven verloren als
slachtof f er van bedrieglijk werk, slordigheid, misdadige vergissingen in het spoorwegverkeer? Bedenk, hoeveel ellende veroorzaakt werd door bedrog in assen, stoomketels, door versleten rails, defecte wissels.
Leugenachtig, oneerlijk werk, door arbeiders
in industrieel materiaal gevlochten, omdat
zij vond.en, ,dat het zoo mooi genoeg was",
voor het karige loon, dat zij verdienden.
Omdat een werkman het niet zoo nauw genomen had, kwa.m ergens een machine met
een onzichtbaar gebrek, die na verloop van
tijd de ledematen van een tiental andere arbeiders vermorzelde.
In volle zee brak een ijzeren buis, of scheurde een stalen plaat en het leven van duizend
passagiers werd in de waagschaal gesteld
door iemands onachtzaamheid.
Een kleine slordigheid veroorzaakte brand
in de cabine van een bioscoop-theater en in
de paniek werden 72 kinderen onder den
voet geloopen en verstikt.

Terwijl arbeiders bezig waren aan het optrekken van een gebouw, stortte het geraamte ineen, tientallen menschen verpletterend, omdat iemand bedrieglijk materiaal
leverd had.
reneleden voer een ruling door de wereld bij het vernemen van de ineenstorting

we

van een brug in Canada. Twintig duizend

ton staal, die in den loop van eenige jaren
moeizaam verwerkt waren tot den zuidelijken
arm van de groote brug over de St. Laurence
rivier bij Quebec, werden ais bordpapier verkreukt en vielen in de rivier, meer dan honderd menschen meesleepend. Zeventig hiervan werden verpletterd of verdronken.
Naast dit verlies aan menschenlevens moet
deze ramp millioenen guldens gekost hebben, in een paar seconden weggemaaid.
Het rapport, uitgebracht door den ingenieur, die het regeeringsonderzoek leidde, bevatte o.a.: ,Wanneer onmiddellijk ingegrepen was om het ontstane defect aan den negenden westelijken boog te stuiten, hetgeen
had kunnen gebeuren door er drie uur werk
en honderd dollar aan pout en bouten aan
te besteden, zou de verwringing, die wij nu
hebben moeten constateeren, later hersteld
hebben kunnen worden en zou de brug volkomen veilig en voldoende geweest zijn voor
haar doel."
Een dubbele -misdaad : slordigheid of zorgeloosheid bij de ingenieurs of bij iemand an-

ders, die bij de constructie van de brug betrokken was en waardoor het ongeluk mogelijk werd, in de eerste plaats; in de tweede

plaats misdadig plichtsverzuim bij degenen,
die verantwoordelijk waren voor de conditie
van de brug en die de ramp hadden .kunnen
voorkomen door heel gewoon op te letten
en hun hersens te gebruiken en met de kosten van een paar uur werk en honderd dollar materialen.
Wat is de oorzaak van de meeste verkeersongelukken, van mijnrampen, spoorwegongelukken en zoovele andere rampen te water en te land, die duizenden menschenlevens per jaar wegmaaien?
Niets anders dan gedachteloos, onoplettend,
half en knoeierig werk.
Dit zijn de giftige vruchten van de weinig
verhef f ende idealen van onverschillige, zorgelooze, slordige hoof d- en handarbeiders.
Overal op deze wijde wereld zien wij de tragische litteekens van lapwerk. Houten beenen, kunstoogen, huizen zonder vader of
moeder, ontelbare ontijdige graven — alles
het gevolg van iemands onoplettendheid,
iemands gewoonte, om niet zoo precies te
kijken.
De ergste misdaden zijn niet strafbaar bij
de wet. Gedachteloosheid, prutserij, gebrek
aan grondigheid zijn misdaden, zoowel tegen
den bedrijver zelf als tegen de maatschappij.
Vaak hebben die misdaden schadelijker ge10

volgen dan andere misdaden, waarvoor de
bedrijver buiten de samenleving geplaatst
wordt. Waar een zwak plekje of een klein
defect menschenlevens kan kosten, is gebrek
aan zorgvuldigheid een even groot misdrijf
als een aanslag op iemands leven.
Als iedereen zijn werk naar eer en geweten
grondig afmaakte, zou dit niet alleen het
verlies van menschenlevens beperken en de
invaliditeit verminderen tot een fractie van
Naar tegenwoordige beteekenis, maar de wereld zou ook verrijkt worden met betere
mannen en betere vrouwen.
Gewetensvol werk kweekt een gewetensvol
karakter. De gewoonte om slordig, half werk
of te leveren zal den werker er toe brengen,
om het ook niet zoo natiw te nemen met andere dingen.
Wie er een gewoonte van maakt, de hand te
lichten met zijn werk, licht ook de hand met
zijn geweten. Ons werk is een deel van ons.
Elk lapwerkje, dat u uit handers geeft, vermindert uw bekwaamheid, uw vermogen
om goed te werken. Prutswerk is een vergrijp jegens u zelf, een beleediging van uw
hoogste idealen.
Ieder inferieur stukje werk, dat u aflevert
is een vijand, die u naar beneden trekt. Hij
belet u verder te komen in de wereld.

it

II
Zooals u werkt,
zoo wordt uw
karakter.
Ambitie en levensopvattingen worden door
niets zoo snel vernederd als door het voortdurend contact met minderwaardigheid: de
methode, alles op een koop je te doen. On
bewust worden wij gelijk aan datgene, waar
wij ons regelmatig naar voegen. Het wordt
een deel van ons zelf en de gewoonte om de
dingen op minderwaardige wijze, slordig of
gedachteloos te doen, ^dringt door in ons geheele wezen.
De meeste jonge menschen letten al te veel
op hoeveelheid en te weinig op hoedanigheid
van hun werk. Zij trachten te veel te doen en
doen het niet goed. Zij weten nog niet, dat
de leering, de voldoening en het behaaglijke
gevoel, die men put uit een enkel werkje,
dat grondig afgedaan is, van veel grooter
waarde zijn dan de gevolgen van duizend
haastige lapwerkjes.
Het menschelijk karakter is zoo samengesteld, dat hetgeen wij in ons werk leggen,
van invloed is op al het andere in ons leven.
12

Ons geheele gedrag is geneigd op hetzelf de
peil te komen. De gewoonte nauwkeurig en
grondig te zijn versterkt onzen geest, bouwt
ons karakter op.
Prutsen, slordig, 'gedachteloos werken daarentegen, ondermijnt onzen geest en haalt ons
leven neer. Elk slordig werkje, dat uit uw
handen komt, laat een spoor van demo.ralisatie na en neemt jets van uw gevoel van
eigenwaarde weg.
Na los Jes weg over een werkje heengegaan
te zijn bent u niet meer dezelf de man, die u
tevoren was. Het is niet zoo zeker meer, dat
u de kwaliteit van uw prestaties zoo hoog
mogelijk zult willen houden; niet zoo zeker
meer, dat uw woord even heilig is als vroeer.
U maakt het uzelf -moeilijker om uw best te
doen, telkens als u een werkje met den Franschen slag opknapt.
Half werk doen, slordig, gedachteloos arbeiden, beef t zoowel moreel als mentaal een
demoraliseerend en neerhalend effect. Men
kan die neerdrukkende uitwerking niet precies schatten, omdat het proces zoo geleidelijk en soepel verloopt.
Men kan .been respect voor zich zelf hebben, wanneer men er een gewoonte van
maakt half werk te leveren en als het gevoel
van eigenwaarde verloren gaat, vermindert
ook het zelfvertrouwen. Zonder gevoel van
eigenwaarde en zelfvertrouwen is het on13

mogelijk iets te bereiken. Het is ontstellend,
zoo volkomen als een slordige gewoonte zich
vastzuigt en geleidelijk indringt in een

mensch. Even onmerkbaar, doch even regelmatig als de kleine wijzer van de klok voortschrijdt, maakt de slordigheid zich meester
van zijn geheele wezen en leidt hem of van
zijn levensdoel, terwijl hij nog meent, dat hij
ernstig zijn best doet om dit te bereiken.
Ik heb een man gekend, die zich in het hoofd
gezet had iets zeer bizonders te volbrengen
en die ook de capaciteiten daartoe had. Toen
hij begon, was hij de nauwkeurigheid zelve.
Hij eischte van zichzelf het beste, dat hij geven kon. In geen enkel opzicht nam hij genoegen met op-een-na-het-beste. De gedachte alleen, zijn werk oppervlakkig te doen,
was hem reeds onaangenaam. En toch is zijn
geest zoo veranderd en is hij zoo gedemoraliseerd door de gewoonte, die hij later aannam, om reeds tevreden te zijn, als het niet
zoo mooi was, dat hij die gewoonte van werken nu stelselmatig doorvoert in alles, wat
hij doet, en zonder dat dit tot hem doordringt. Heden ten dage levert hij heel gewoon werk in een zeer bescheiden positie,
blijkbaar zonder dat dit hem tegen de borst
stuit. En het tragische van het geval is, dat
hij niet meet, maarom hij mislukt is.
Het schijnt, dat ambitie en idealen voortdurende, zorgende belangstelling noodig hebben, evenals kostbare planten. Velen zijn
14

zoo aangelegd, dat hun ambitie verflauwt en
hun idealen afzakken, wanneer zij alleen
zijn of in gezelschap van gedachtelooze, onverschillige menschen. Zij hebben de voortdurende hulp en aanmoediging, de voorstellen of het voorbeeld van anderen noodig om
op peil te blijven.
Ik herinner mif een eenmaal vooraanstaand
man, die tot aan den dood van zijn vrouw zeer
hooge idealen en een verheven doel in zijn
Leven had; een man, die pijnlijk precies was
in alles, wat hij deed, die nooit tevreden was
met minder dan het allerbeste, dat hij presteeren kon, maar die geleidelijk of zakte, toes
hij alleen leefde. Hit begon met zijn uiterli,jk
te verwaarloozen en langzaam aan in alle
persoonlijke gewoonten zoo slordig te worden, dat hij onaangenaam werd om mee om
te gaan. Zijn verheven idealen streefde hij
niet langer na en toch had hij blijkbaar niet
het minste vermoeden van de verandering,
die met hem plaats gegrepen had. Hoe snel
zakt een jonge man af, die met hoogstaande
idealen en gewend aan grondigheid bet
ouderhuis verlaat om in dienst te treden van
een werkgever met inferieure idealen en
knoeierige methoden!
Inferioriteit in ons werk laten dringen staat
gelijk met vergif in ons lichaam laten dringen.
De normale functionneering wordt verlamd.
De patient wordt langzaam aan vergif tigd,
15

tot hij het stadium bereikt, waarin hij of gesloten wordt van de kans om zijn oorspronkelijk levensdoel te bereiken. In plaats van
idealen te koesteren, hangt hij aan dooddoeners.
Waar hij vroeger omhoog streefde, vergenoegt hij zich nu met wat tweede-hands cynisme te debiteeren.
Waar door ambitie zlin geest vroeger tot
groote scherpte geprikkeld werd, daar volstaat hij nu met de klachten van een stomp
brein.
De menschelijke machine zit zoodanig in elkander, dat wanneer in een deel iets mis
gaat, de geheele constructie aangetast wordt.
Er bestaat een zeer nauw verwantschap tusschen de kwaliteit van uw werk en de kwaliteit van uw karakter.
Hebt u wel eens gelegenheid gehad op te
merken, hoe snel het karakter van een jongmensch neergehaald wordt, wanneer hij begint met zorgeloos te werken, de lijn te trekken en langs de kantjes te loopen?
Als u de bewoners van onze gevangenissen
kon vragen, wat hun val veroorzaakt heeft,
zouden velen van hen de eerste teekenen van
verval kunnen naspeuren tot tijd stelen,
kruimeldieverijen plegen, bedrieglijk werk
of leveren. De mensch is geschapen om eerlijk te zijn. Eerlijkheid is normaal en elke afwijking daarvan demoraliseert en beinvloedt
het karakter. Eerlijkheid, dat beteekent in
16

tegriteit in alles wat u doet. Eerlijkheid beteekent niet alleen, dat u niet zult stelen en
uw woord houden, maar ook. dat u elke
taak, die u op uw schouders neemt, naar uw
beste krachten zult volbrengen.
U bent niet eerlijk, wanneer u met uw lippen
de waarheid spreekt, doch bedro g pleegt in
de kwaliteit van uw werk. Eerlijkheid is on-

deelbaar. Wie eerlijk is, is eerlijk in alles
wat hij zegt en doet.
Alleen maar niet stelen, is een negatieve
vorm van eerlijkheid.
Niet alleen andermans goed moogt u niet
stelen, maar ook niet andermans tijd; u
moogt ook niemand-s eigendom beschadigen
door half werk te doers of door dwaze f ou^ten te maken ten gevolge van onverschilligheid of gedachteloosheid.
Wanneer u een baant Je aanneemt, neemt u
aan te werken zoo goed als u mogelijk is en
niet een graadje minder dan u wel zoudt
kunnen.
Uit eerlijkheid zoudt u steeds uw beste
krachten moeten inspannen en uit eigenbelang. U kunt u niet veroorloven de afval
van uw capaciteiten naar voren te brengen
en uw beste krachten terug te dringen.
De voldoening, die u ondervindt van eerlijk
werk is meer waard dan de gulden, dien u of
en toe eens in uw zak kunt steken door een
kleine bedriegerij, zonder er werk voor geleverd te hebben.

17

Werk, dat of is, stemt overeen met de grondbeginselen van het menschelijk bestaan, omdat wij bestemd zijn naar volmaaktheid to

streven.

18

III
Blunders, die een
millioen per dag
kosten.
Er bestaat in de wereld een wedstrijd tusschen Domheid en Verwaarloozing, wie van
de twee de meeste schade kan aanrichten.
Menig Jong mensch wordt op zijn weg teruggehouden door, wat hem een kleinigheid toeschijnt : gebrek aan nauwkeurigheid. Hij
maakt nooit iets heelemaal af; men kan niet
op hem vertrouwen, om iets heelemaal goed
te doen; zijn werk moet altijd door iemand
anders gecorrigeerd worden. Duizenden
kantoorbedienden zitten heden ten dage in
armelijke polities, op lage salarissen, omdat
zij nooit geleerd hebben de dingen volkomen
goed te doen. Een knap zakenman zeide, dat
fouten
verg
issin
en
en door
g
edachteloosg
heid en slordigheid ontstaan, in iedere groot
voor een millioen per dag aan schadeposten berokkenen.
Informeer eens, wat bij een groote onderneming het controle-apparaat kost, het werk,
dat uitsluitend gedaan moet worden om nooe

1.9

delooze slordigheid te bestrijden. Ga de opgave van de Posterijen eens na, over de onbestelbare stukken, die per jaar vernietigd
moeten worden. Er zijn altijd honderden bij,
waar in het geheel geen adres op staat en
daaronder zijn meer zakenbrieven, dan u
zoudt vermoeden.
Vele employe's, die er niet aan zouden denken hun patroon met den mond iets voor te
liegen, liegen iederen dag in hun prestatie.
Zij bedriegen door de lijn te trekken, door
onverschilligheid, door afschuiven. Zij denken er niet bij, dat bedrog net zoo goed bedreven kan worden als uitgesproken. Iets
verzuimen, wat men aangenomen heeft te
doen, of jets doen, wat men behoort na te
laten is evengoed bedrog, als een leugen opdisschen. Een jongste bediende, die een
kwartiert je van zijn werktijd zoekbrengt,
als hij een boodschap moet doen, pleegt
evengoed bedrog als wanneer hij een dubbelt Je te weinig zou afdragen. De vraag is
zelfs, wat erger is.
Wie het niet nauw neemt met de waarheid,
is leugenachtig, ongeach t waaruit die waarheid bestaat. Waar te zijn is de normale
menschelijke uiting, waar, in elk opzicht. En
iedere abnormale uiting is . ongezond en
schaadt den bedrijver bet meest.
De man, die lapwerk levert, die liegt of bedriegt met de goederen, die hij verkoopt of
maakt, die slecht of defect materiaal ge20

bruikt, waar dit toch niet te zien komt, is
oneerlijk zoowel tegenover zijn medemenschen als tegenover zichzelf.
En zijn schade bestaat uit verlies aan gevoel
van eigenwaarde, verlies aan zelf vertrouwen, verlies aan vertrouwen van anderen.
Heden ten dage is de markt overladen met
allerlei ,goedkoope" artikelen, die minder
waard zijn, dan de prijs, waarvoor zij verkocht worden. Het zijn bedrieglijke fabrikaten, gemaakt or te verkoopen, niet om
dienst te doen. Zif kosten misschien dertig
procent minder dan de eerlijke fabrikaten,
maar zij zijn negentig procent minder
waard. Zij zijn gelijmd en gespijkerd, waar
deugdelijke verbindingen hadden moeten
bestaan. Er is materiaal in verwerkt, dat
abnormaal snel slift.
Het is de vloek van het anders zoo zegenrijke massa-fabrikaat, dat het zich zoo goed
leent om er bedrog mee te plegen.
Zelfs millionnairs kunnen zich niet veroorloven dergelijke artikelen te koopen, omdat
die artikelen niet kunnen presteeren, waarvoor zij bestemd heeten te zijn.
Er worden costuums verkocht voor tien gulden, die na een maand dragen ontoonbaar
zijn. Meer dan 33 cts per dag hebben zij gekost, terwijl een costuum van vijftig gulden
gemakkelijk twee jaar mee kan en nog Been
7 cts per dag kost.
Zoo zijn er honderden fabrikaten, die veel
21

meer „in elkander gegooid" dan eerlijk gemaakt zijn.

Het is in onzen tijd moeilijker een eerlijk
stuk werk te vinden, waar karakter en individualiteit in geweven zijn, dan rommel.
En dit verschijnsel is zoo algemeen verbreid,
dat ondernemingen, die een product maken,
dat in elk opzicht vertrouwd kan worden,
over de geheele wereld tegen goede prijzen
kunnen verkoopen.
Er bestaat geen betere reclame dan een goede reputatie. Sommige van de allergrootste
fabrikanten ter wereld beschouwen hun reputatie als hun belangrijkste bezitting en
onder geen voorwaarde staan zij toe, dat
hun naam komt te staan op een artikel, dat
niet perfect is.
Talrijke fabrikanten hebben groote sommen
uitgegeven, uitsluitend em een partij goederen van hun fabrikaat, waar eenig gebrek
aan was, te achterhalen, waar die ter wereld zich ook mocht bevinden, en te ver.nietigen.
Geweldige sommen worden vaak betaald
voor een naam, die een groote reputatie heef t.
Er zijn ondernemingen, welker naam gemakkelijk voor een millioen verkocht zou
kunnen worden, alleen maar omdat het publiek Bien naam heeft leeren kennen als een
symbool van betrouwbaarheid in elk opzicht.
Er zijn in de handelsgeschiedenis verschei22

dene namen, die onaf scheidelijk verbonden
zijn met integriteit en tot in de perf ectie
opgevoerd werk.
Uit alle deelen van de wereld stroomde Graham het geld toe van menschen, die een klok
wilden hebben, waar zij volkomen op vertrouwen konden. Vreemdelingen zonden
hun geld, zonder te zien, wat zij er voor
zouden krijgen, doch in het volste vertrouwen, dat zij zoo eerlijk bediend zouden worden als het menschelijkerwijze mogelijk was.
Graham maakte de klok voor het observatorium te Greenwich, die nu nog den standaard-tijd voor de geheele wereld aangeeft
en die nu nog maar eens in de vi* f tiers maanden gelijk gezet hoeft te worden.
Graham werd in Westminster Abbey begraven, tusschen de grootsten van zijn land —
omdat hij onder geen beding te vinden was
voor het fabriceeren en verkoopen van lengens.

IV
Ieder een artiest in
zijn yak.
Wanneer u jets afgemaakt hebt, zoudt u tot
uzelf moeten kunnen zeggen: ,Ziedaar, voor
dit stuk werk wil ik instaan. Het is niet vrij
goed gedaan, maar het is gedaan, zoo goed
als ik kon; het is af. Ik kan elke verantwoordelijkheid ervoor dragen. Iedereen mag
mij naar dit werk beoordeelen."
Wees niet tevreden met ,wel aardig",, ,vrij

goed", of „zoo kan het er wel mee door".
Alleen het allerbeste is goed genoeg voor u.
Laat uw werk van een kwaliteit zijn, waarin men uw karakter, uw persoonlijkheid kan
herkennen. Ieder, die het ooit te zien krijgt,
moet er als het ware het stem^ p el van uw
ersoon op kunnen herkennen. Uw reputatie

het spel, bij alles, wat u of levert —
tenaatuwopreputatie
is uw kapitaal!
U kunt u niet veroorloven een werk Je half slachtig te doen of minderwaardigen arbeid
uit uw handen de wereld in te laten g aan.

eringen onbelangAlles, wat u doet, hoegerin
rijk het ook zij, moet uw merk van uitnemendheid dragen.
24

Juist het kleine verschil tussen ,wel goed"
en ,,uitstekend" onderscheidt den gemiddelden werker van den artiest in zijn vak. Het
zijn juist de kleine vervolmakingen, die aangebracht worden, nadat de gemiddelde arbeider het werk als gereed beschouwd zou
hebben, die den roem uitmaken van den
Meester.
Beschouw uw werk zooals Stradivarius zijn
violen beschouwde, die hij maakte ,voor
eeuwig .
Stradivarius had op zijn violen geen patent
noodig. Niemand dan hij was bereid zich zooveel opof f eringen te getroosten om superieur
werk of te leveren. Zijn reputatie was veel
meer dan een patent, zij hield door de eeuwen heen stand. Iedere Stradivarius, die nu
bestaat, is eenige malen Naar gewicht in
goud waard.
Bedenk eens, wat de waarde zou zijn van
zulk een reputatie voor grondigheid, als
Stradivarius of Graham hadden. Het is van
onschatbare waarde om een pantser te dragen van nauwkeurigheid, om een levensregel
gemaakt te hebben van grondigheid, om on
ophoudelijk naar uitnemendheid te streven.
Op werkgevers maakt niets zooveel indruk
als pijnlijke nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Zij weten, dat een jongeman, die naar
zijn geweten te werk gaat, uit principe en
niet van het standpunt van salaris uit, uit
het goede hout gesneden is.
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Ik heb verschillende voorbeelden gezien,
waarin promotie of king van een kleinigheid
meer moeite, meer belangstelling, van een
klein beetle meer doen, dan van een employe
verwacht werd. Werkgevers zijn niet gek.
Zij zeggen niet alles, wat zij denken, maar
zijletten goed op, om de teekenen van bizonder 'goede werkkracht waar te nemen. Meer
dan vroeger hebben zij uitstekende werkkrachten noodig. En uit welbegrepen eigenbelang houden zij den man in het oog, die
ai zijn capaciteiten in dienst van zijn
werk stelt; de man die grondig werkt. Zij
weten, dat die man een toekomst heeft. Dan
kan het wel voorkomen, dat menschen van
groote capaciteiten achterblijven bij menschen van geringer capaciteit, doch die alles,
wat zij hebben, in hun werk leggen, terwiji
de knappe koppen onachtzaam werken en
hun capaciteiten maar half gebruiken.
John D. Rockefeller Jr. wordt het gezegde
toegeschreven, dat het geheim van het suc-

ces is: gemone dingen ongemoon goed te
doen. De meeste jonge menschen zien niet

in, dat de treden, die naar een hoogere positie leiden, steentje voor steentje worden opgebouwd door de trouwe vervulling van den
gewonen, alledaagschen plicht in de positie,
die zij nu innemen. Wat u vandaag doet, zal
de grendel op de deur naar promotie wat
verder open of wat verder dicht schuiven.
Vele menschen wachten op een of andere
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sensationeele gebeurtenis, die de kans zal
bieden te toonen wat zij waard zijn. „In het
gewone, dagelijksche werk", redeneeren zij,
„in die droge, vervelende sleur, kan niets
voorkomen, dat mij verder helpt."
Maar dat is juist hun lout.
Slechts

een op de duizend menschen wordt

in het leven zulk een sensationeele kans geboden.
Maar er zijn honderd, onder die duizend, die
zich omhoog werken, door een bijzondere
kans te zien in heel gewone omstandigheden, die in een nederige positie een groote
gelegenheid zien.
Het komt er op aan een weinig zorgvuldiger,
een weinig speller, een weinig accurater te
zijn dan uw omgeving. Aan een weinig scherper waarnemen en een weinig beter werken.
Het ligt aan vindingrijkheid, om gewone,
dagelijksche dingen jets beter te verrichten.
Aan een weinig Je meer beleefdheid, een weinig je meer tact, een weinig Je welwillendheid
en opgewektheid meer dan anderen ten toon
te spreiden.
Heel vaak is een employe in stilte reeds uitgekozen voor een hoogere positie, lang voor
hij het zelf weet. Er mogen maanden overheen gaan en zelf s een of twee jaar, voor
die positie open komt, maar is het zoo ver,
dan krijgt hij de plaats, die het verschil heef t
weten te vinden tusschen ,goed" en,beter",
tusschen ,voldoende" en ,uitmuntend", tus27

schen wat anderen goed genoeg noemen en
het beste, wat gepresteerd kan worden.
Een van de kenmerken van een toekomstig

succes is het verlangen om alles grondig te
doen; niet alleen groote dingen, maar elke
kleinigheid. De jongeman, die een roemvolle
loopbaan voor zich heeft, is van Jongs of
nooit tevreden geweest met de dingen half
te doen, wat het ook was.
Het zijn de menschen, die een onweerstaanbaren drang voelen naar vervolmaking, die
geen genoegen nemen met iets minder dan
het allerbeste, die de banier van den vooruitgang dragen. Zij zijn het, die het peil aaugeven voor de rest van de wereld.
Een van de best geslaagde menschen, die ik
ken, was er voor bekend, dat hij een voortdurende begeerte had naar het hoogste en
het beste van alles. Niemand kon hem overreden iets half te doen of om zich tevreden
te sstellen met een minderwaardig artikel,
als een beter te krijgen was. Wat hij ook
kocht, kleeren zoowel als instrumenten, hij
duldde niets dan het beste, dat te krijgen
was. Zelfs toen hij arm was en ploeterde om
een uitgangspunt te vinden, wilde hij niet
meedoen met vrienden, die goedkoope kamers hadden en goedkoop aten.
Hij was er van overtuigd, dat zijn toekomstig succes of king van het volgen van hooge
idealen, van zichzelf op kwaliteit te houden,
van een goeden indruk te maken, ten koste
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van alles. En hij wilde niets te makers hebben met goedkoope rommel. Hij gruwde van
minderwaardigheid als van vergif. Hij was
bang, dat het zijn idealen zou neerhalen,
zijn ambitie verlagen en het peil van zijn
opvattingen naar beneden dringen. Geen
goedkoope, slecht gedrukte boeken; geen
goedkoope flodderkleeren, geen goedkoope
armoedige kamer! Hij moest het beste hebben, of hij nam niets.
Zijn kennissen zeiden, dat zijn levenswijze
ruineus was en dat hif een dwaasheid beging door zijn geheele inkomen te besteden
aan uiterlijkheden en het -streven om met
eerste klas menschen in contact te blijven.
Hij bleef echter van meening, dat het alles
waard was, om met menschen van beschaving en ontwikkeling in aanraking te blijven
en met bemiddelde menschen, die later zifn
clienten zouden worden. Hij achtte maatschappelijk succes een gebiedenden eisch
voor succes in zijn beroep.
Het liep hem tegen, de eerste jaren, doch
hij bleef zijn principes getrouw en hoewel
hij een zeer harden dobber heeft gehad, bereikte hij zijn doel en werd hij later als een
wonder beschouwd door zijn oude schoolmakkers en anderen, die hem vroeger intiem gekend hadden, als een armen jongen
en die hem uitgelachen hadden om het verheven peil, waarop hij zich had ingesteld.
De groote les, die er nit de carriere van lien
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man te putten valt, is zijn voorbeeld om
niets in zijn leven te laten komen, dat hem
kon verzoenen met het denkbeeld, genoegen

te nemen met een beetle minder. Omgaan
met de beste menschen, alleen van het beste
gebruik maken en uitsluitend het allerbeste
presteeren, dit alles heeft een zeer sterken
invloed op ons streven naar een hoog peil in
ons leven.
Als u van de natuur de neiging hebt om in
elk opzicht het beste te verlangen en Been
genoegen te nemen met minder, als u volhoudt om het beste te presteeren, in alles
wat u doet, zult u op eenig gebied iets bizonders bereiken, onder voorwaarde, dat u
de vastberadenheid en de volharding bezit
om uw ideaal te volgen.
Maar wanneer u tevreden bent met dingen
op een koop je, met lapwerk en gepruts, als
u niet erg kieeskeurig bent omtrent uw omgeving evenmin als op de kwaliteit van uw
prestaties of op uw persoonlijke gewoonten,
dan kunt u ook verwachten, dat u naar achteren gedrongen wordt in den wedloop van
het leven.
Menschen, die iets tot stand gebrachthebben,
wat de moeite waard is in de wereld, hebben altijd een zeer hooge opvatting van hun
taak gehad. Zij zijn nooit tevreden geweest
met middelmatigheid. Zij hebben nooit genoegen genomen met het bewandelen van
platgetreden paden; het is hun nooit genoeg
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geweest om de dingen te doen, zooals iedereen ze deed, maar zij wilden altijd iets beters. Alles, wat hun in handers kwam, hebben zij op een iets hooger peil gebracht.
Het is dit kleine duwtje naar boven, dat zulk
cen groote waarde heef t in het leven.

Het is het gestadige streven om eerste klas
te zUn, in alles mat u onderneemt, maardoor

u uitnemendheid bereikt.
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Tweede klas menschen.

De grootste mannen, die de geschiedenis
vermeldt, hebben er altijd naar gestreefd,
alles wat zij deden, eerste klas te doen. Dit
is een gezond principe, voor iemand, die
carriere wil maken: nooit in iets tweede
klas zijn.
Het doet er niet toe, wat u doet, streef er
naar het zoo goed te doen als menschelijkerwi'ze mogelijk is. U moet nooit iets uit te
minderwaardige
staan hebben
met dingen.
en.
g
Geef het beste, dat u kunt, in alles wat u
doet; ga slechts em met de besten; kies het
beste; richt uw leven in naar het beste.
Wees in niets ter wereld tweede klas.
Men kan zich moeilijk voorstellen, dat een
jongen zou zeggen: „Ik wil later een tweede
klas man worden. Ik wil niet eerste klas
worden en de hooge posities en de hooge in
komsten krijgen. Tweede klas is voor mij
voldoende."
Men zou zulk een jongen als achterlijk beschouwen, zooal niet idioot.
En toch is dit, wat de meeste jongens tot uit32

drukking brengen in hun werk, in hun gedrag, in alles, wat zij doen. Door niet te
streven naar het hoogste, stellen zij zich in
op middelmatigheid en zelfs mislukking.
Een tweede klas man kunt u worden, eenvoudig door niet te probeeren een eerste klas
man te worden. Duizenden hebben hun leven zoo ingericht, zoodat de markt overladen is met tweede klas menschen.
Overal zien wij die middelmatigheden: bedienden, die hun levee lang bedienden zullen blijven; monteurs, die het nooit verder
zullen brengen: alle soorten menschen, die
nooit boven de middelmatigheid uit zullen
komen, die altijd zeer ^gewone baant jes zullen hebben, omdat zij Been moeite genoeg
doen, niet nauwgezet genoeg werken, niet

probeeren eerste klas menschen te worden.
Behalve gebrek aan ambitie of ijver om eerste klas menschen te worden zijn er nog an
dere oorzaken, die tweede klas menschen
kweeken.
Spilzucht, losbandigheid, verkeerde gewoonten, verwaarloozing van de gezondheid, verzuim zichzelf te ontwikkelen, dit alles
kweekt tweede klas menschen.
De man, die verzwakt is door losbandigheid,
wiens scherpte van geest is afgestompt,
wiens groei geknot is door gebrek aan zelfbeheersching, is een tweede klas man — zoo
niet derde klas.
De man, die in zijn vrije uren een snort ver33

strooiing zoekt, die zijn beste lichaams- en
levenskrachten aantast, zijn bloed vergiftigt,
zijn zenuwgesteld ondermijnt, zoodat zijn le-

den gaan trillen als bladeren in den wind,
is slechts een half mensch en kan nooit eerste klas genoemd worden.
ledereen kent de symptomen van middelmatigheid: imiteeren, in de eerste plaats.
Kleine jongens apen groote jongens na en
gaan sigaretten rooken.
Mannen bedrinken zich om, ik weet niet
hoeveel redenen. Maar welke reden ook, men
kan niet drinken en tegelijkertijd eerste klas
blijven.
Allerlei andere losbandigheden worden bedreven uit zucht naar genot en pleizier, dat
maar heel twijfelachtig en nooit de moeite
waard is. Maar, niet twijfelachtig, doch integendeel een onvermijdelijke consequentie,
is, dat de bedrijvers tweede klas menschen
worden, dat zij beneden het peil zakken van
de beste menschen, voor elk doel.
Iedere fout, waar u een gewoonte van
maakt, die u gaat beheerschen, helpt u
tweede klas to maken en is een handicap in
den wedstrijd om eer, positie, rijkdom en
geluk.
Verwaarloozing van de gezondheid is de
voornaamste oorzaak voor het vullen van
de gelederen der menschen, die niet tot de
positie komen, waar zij geschikt voor zijn.
De gelegenheid om een behoorlijke algemee34

ne ontwikkeling en een vak-opleiding te
krijgen, staat in ons land voor vrijwel iedereen open. Wie verzuimt zich te ontwikkelen,
hetzij door middel van cursussen of boeken,
rangscliikt zich onvoorwaardelijk onder de
tweede klas menschen.
Ieder mensch heeft een of anderen aanleg om
in een bepaald vak eerste klas te worden. Alleen zijn eigen gebreken kunnen hem terughouden. Er bestaat geen verontschuldiging
voor onbekwaamheid in onze eeuw van ontelbare gelegenheden; geen verolltschuldiging voor middelmatiglieid, als het mogelijk
is, eerste klas te worden en als eerste klas
menschen overal gevraagd worden.
Tweede klas artikelen worden alleen maar
gevraagd, als de eerste klas niet te krijgen
ZIJI1.

Dat doet u zelf ook. U draagt ook eerste
klas kleeren, als u ze betalen kunt, eet eerste
klas iboter, eerste klas brood, eerste klas
vleesch — en als u daartoe niet bij machte
bent, wenscht u, dat u het we! was.
Tweede klas menschen worden even weinig
begeerd als tweede klas artikelen. Men
neemt hen, als eerste klas scliaars is, of te
duur voor de gelegenheid. Maar zoodra het
gaat om werk van belang, worden eerste
klas menschen gezocht — bijkans tot elken
prijs. Als u in jets ter wereld eerste klas
kunt worden — het doet er niet toe in wat
en het doet er niet toe in welke omstandig35

heden u nu verkeert — dan zult u gezocht
zijn. Als u een koning bent in um beroep,
hoe nederig dit ook mug zijn, kan niets u te-

rughouden van succes.

U kent het schier barbaars vooroordeel, dat
in Amerika nog algemeen bestaat tegen menschen met een andere huidskleur dan blanken? Amerika staat in dit opzicht nog eeuwen ten achter bij Europa. Welnu — eenige
jaren geleden haalde een jonge man zijn
einddiploma aan de landbouwschool te Tuskegee. Een onderneming, die een zuivelbedrijf
wilde vestigen, vroeg de school haar een geschikten bedrij f sleider aan te bevelen en de
jonge man werd aanbevolen, zonder dat er
gesproken werd over de kleur van zijn huid.
Toen de jongeman zich aandiende, stond de
firma versteld en de president van de maatschappij begon te praten over de kleur van
den man. De jonge man herinnerde den president er beleefd aan, dat hij gekomen was
om te praten over het maken van boter en
de conversatie schommelde dus tusschen boter en huidkleur en van huidkleur weer naar
boter, tot ten slotte overeengekomen werd,
dat de jongeman op proef zou komen; maar
de heeren hadden niet het voornemen een
man van zijn huidskleur te houden, tot de
resultaten binnenkwamen van zijn eerste
zending naar New York. Toen deze uitwezen, dat de boter, die onder zijn leiding gemaakt was een cent per pond meer had op36

gebracht dan boter van die onderneming
ooit te voren had kunnen halen, werd hif al
half blank, in de oogen van het bestuur. En
toen een tweede en derde zending van zijn
boter meer dan twee cent boven den prijs
genoteerd werd, die ooit tevoren voor boter

uit die streek betaald was, werd hij heelemaal blank, voor zoover het de oogen van
de firma betrof.
Niemand ter wereld vraagt u om natuurkundige, advocaat, landbouwer of koopman
te worden; maar de wereld verwacht van u,
dat wat u onderneemt, goed zal zijn, dat u
uw taak zult uitvoeren met al uw m.acht en
kracht. De eisch is, dat u een Meester op uw
gebied zult zijn.
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VI

Er bestaat geen genialiteit zonder grondigheid.

Daniel Webster, die een van de grootste
geesten van zijn tijd was, ontving het verzoek tegen het einde van een zitting van het
Congres, een rede te houden over een beaald onderwerp.
i' wees het verzoek van de hand omdat,
ar hij zeide: ,Nooit ve'roorloof ik mij te
praten over een onderwerp, dat ik niet geheel meester ben. Ik heb geen tijd om dit
onderwerp te bestudeeren, daarom kan ik er
ook niet over spreken."
Doch, toen een universiteit een eerbetuiging
voor hem voorbereid had en hij toegesproken werd, bedankte hij, a l'improviste, in een
keurige speech voor de hem bewezen eer.
Hij had nu toch wel onvoorbereid gesproken, meende ieder, tot men een boek vond,
dat hij per ongeluk op een tafeltje op het
podium had laten liggen en waarin men zijn
geheele speech, tot in de punt jes voorbereid,
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op spiekpapiertjes aantrof!
Dickens wilde nooit een lezing houden, voor
hij alien tijd had om een selectie te maken,
van wat hij lezen zou. En had hij eenmaal
vastgesteld, wat hij ten gehoore zou brengen,
dan las hij zes maanden lang elken dag een
pair pagina's hardop, als voorbereiding.
Hoewel Balzac zulk een virtuoos schrijver
was, dat hij in zes weken een roman kon afleveren, ontzag hij zich niet om soms een
week lang te weaken aan een enkele pagina.
Macready, een der grootste Engelsche tooneel-spelers, speelde met evenveel overgave in
kleine provinciale schouwburgjes in Engeland, Ierland en Schotland, voor een uiterst
spaarzaam gehoor, als hij deed in de grootste
sclhouwburgen ter wereld.
,,Het is mijn vaste gewoonte", schreef hij,
,,om zelf s voor de slechtst gevulde zalen het
beste te geven, dat in mij is en elke gelegenheid te beschouwen als een les voor mij zelf.
Van dit principe heb ik groote voordeelen
gehad. Ik noemde het ,spelen voor mij zelf".
Grondigheid is een karaktertrek van alle
succesvolle menschen. Genialiteit is vaak
niets anders dan de kunst tot in het uiterste
zorgvuldig te zijn.
De groote f out van de meeste menschen is,
dat zij meenen te kunnen volstaan met werk,
dat net even onvoldoende is om eerste klas
resultaten te bereiken. Het is hun niet duidelijk, dat elk groot resultaat gekenmerkt
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wordt door de oneindige moeite, die er tot
in de kleinste bizonderheden aan besteed
wordt. Een jongeman hoeft er niet aan te
denken, dat hij in het leven ooit veel bereiken zal, wanneer hij grondigheid en nauwkeurigheid niet tot een vasten levensregel
gemaakt heeft.
Onachtzaamheid, onnau'wkeurigheid, de gewoonte dingen half te doen zou zelfs de
carriere ruineeren van een man met den
geest van Napoleon.
Als er een lijst bestond van mannen, die
groote dingen tot stand gebracht hebben in
de wereld, zouden wij zien, dat die mannen
in den regel niet als bizonder knappe bollen
of veelbelovende J
'on elieden
loopbaan
ghunP
begonnen. Integendeel, veel meer zal men
als type aantref f en, den jongeman, die aanvankeliJk in het geheel niet schitterde door
groote gaven, maar die wist te ploeteren en
uit een dag werk alles te halen, wat er in
zat. Menschen, die zich aan een taak konden
binders, tot die afgemaakt was — en goed
afgemaakt. Menschen, die beschikten over
ijver, volharding, gezond verstand en eerlijkheid.
Het zijn veel meer deze eenvoudige huis-,
tuin- of keuken-eigenschappen, in samenwerking met middelmatige bekwaamheid,
waardoor mannen groote dingen tot stand
gebracht hebben, dan het bedrieglijk vertoon van schitterende geestesgaven, dat van
40

een jongmensch zoo vaak hooge verwachtingen doet koesteren, verwachtingen, die niet
vervuld worden.
Wie zou moeten voorspellen welke jonge
menschen de groote mannen van tle toekomst zullen worden, zou niet moeten zoeken onder de knappe bollen, de jongens, die
meenen, dat zij ,,het allemaal wel weten", en
die ongeduldig zijn, om er zoo snel mogelijk
te komen.
Waar men later van hoort, en meestal van
een veel hoogere positie nit, dan ingenomen
wordt door de jongelieden, die te knap waren om grondig te zijn, is van den tongeman,
die grondigheid tot zijn levenswet maakte.
Gewoonlijk worden dergelijke jongens op
school niet tot de beste leerlingen gerekend.
Vaak zijn zij ,blokkers", die door hun kameraden min of meer medelijdend beschouwd worden.
,,Wie is hier de domste jongen van de klas?"
vroeg Sir Walter Scott, toen hij als een beroem-d man nog eens een bezoek bracht aan
zijn oude school. En toen onder algemeen
gelach een van schaamte blozende jongen
werd aangewezen, ging hij voort: „Hier Jongen, dan krij g Jij van mij een shilling, omdat
je mijn plaats je warm gehouden hebt !"
Dit beteekent niet, dat men op school een
domoor moet zijn, om het in het levee tot
iets te brengen, maar het bewijst, dat een
vroegtijdig vertoon van knapheid nog vol41
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strekt niet de groote mannen van de toekomst aanwijst.
Maar al te vaak worden de vlugge leerlingen
juist door hun vlugheid tot oppervlakkige
methoden van werken verleid, terwijl de
jongen, die hard moet blokken om jets in
zich op te nemen, tegelifkertijd de gewoonte
aanneemt veel moeite te besteden aan alles,
wat hij doet.
Het kan wel zijn, dat de jongen, die blokt
op algebra en grammatica, aan deze wijsheid
niet veel heeft in zijn later leven. Doch hij
heeft zich de gewoonte eigen gemaakt om
door te dringen tot in de wortels van elk
probleem, dat hij krijgt op te lossen.
De knapste mannen zijn in zooverre altijd
auto-didacten geweest, dat zij zicli nooit tevreden stelden met hetgeen zij leerden, om
trent een onderwerp, waar zij belang in stelden, op school of door lessen, doch voor
zichzelf bleven zoeken en vorschen, tot zij
het onderwerp in zijn geheel onder de knie
hadden.
Toen eenige Fransche of f icieren een bezoek
brachten aan de Hollandsche vloot en Michiel Adriaanszoon de Ruyter op een korten
tocht vergezeld hadden, getuigden zijTan
hem: ,Deze admiraal is scheepsjongen, matroos, kapitein, kanonnier.... die held is alles
tegelijk !"
-
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VII

,,Bijna" is fataal.

,,En wat kunt u doen? Waar ligt uw bizondere kracht in?" vroeg de directeur van een
groote maatschappij, then een jongmensch,
met een arm vol aanbevelingen, bij hem geintroduceerd was.
„Ik kan van alles wat," antwoordde de Jonge man, vol zelfvertrouwen.
,,Dan vrees ik. dat wij u Kier niet gebruiken
kunnen," zeide de directeur, opstaand, om
het onderhoud te beeindigen. ,Wii moeten
geen menschen hebben, die van alles wat
kunnen, maar die an een ding, alles kunnen." Met dezen jongeman staat een groote
menigte vlak voor de poort van welvaart.
Zij kunnen heel veel dingen half doen, maar
er is niets, dat zij grondig beheerschen.
Zij hebben geestesgaven, waar niemand van
profiteeren kan, omdat die nooit ver genoeg
ontwikkeld werden; zij hielden op, zich verder te bekwaren, juist even voor het doel.
Zij kunnen ,wel aardig" teekenen, ,wel aardi % vreemde talen, zij weten „heel wat" van
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scheikunde of of van rozen kweeken, maar
zij bleven, in wat ze ook deden, dilettant.
J uist even voor het punt, waar succes begint te schemeren, hetzij in voldoening of in
winst, bleven zij ssteken.
De wereld is vol menschen, die bijna succesvol zijn. Hier is een man, die bijna advocaat
is, maar niet heelemaal; een ander is bijna
boekhouder, maar hij is eigenlijk tusschen
boekhouder en correspondent in en in geen
van beide vakken munt hij uit. Weer een ander zou wel electricien kunnen zijn, of eigenlijk is hij halverwege electricien, loodgieter,
timmerman en monteur. Maar in geen enkel
opzicht kan men hem een goed vakman
noemen. Zoo zijn er duizenden manners en
vrouwen in elk land ter wereld, die bijna
iets zijn, maar niet heelemaal.
Het zijn menschen, die nooit geheel afmaken,
wat zij aanpakken. Zij gaan van school af,
zonder diploma en studeeren voor iets, zonder een graad te halen. Even voor het eindpunt houden zij op. Het zou ontstellend zijn,
als wij konden zien, in hoeveel schuren,
rommelkamert jes, werkplaatsen, op hoeveel
zolders en binnenplaatsen machines, toestellen en modellen staan van uitvindingen, die
nooit afgemaakt werden. Een stap verder en
de uitvinding was rijp geweest om gepatenteerd te worden en in de praktijk tot ontwikkeling gebracht; dit had niet alleen de
scheppers een levenslang inkomen ver44

schaf t, het zou de geheele beschaving verriTkt hebben.
Maar de denkers werden ontmoedigd, vermoeid; zij hadden de gewoonte niet om alles wat zij deden af to maken, zij volhardden niet — en daar ligt de half gebouwde
machine, het embryo van een uitvinding.
Niemand ter wereld zal er ooit wat aan heb-

ben en de tijd, die er aan besteed is, is erger
dan verkwist. Want in plaats daaruit althans te leeren volhouden, doorzetten, grondig zijn, werd de mislukte uitvinder er door
ontmoedigd, verarmd aan illusies.
Duizenden en duizenden uitvindingen, over
de geheele wereld, zijn of f icieel gepatenteerd,
doch nooit in practijk gebracht, omdat er
nog iets aan ontbrak, waardoor zij practische waarde gekregen zouden hebben. Zij
zijnn onbruikbaar, omdat de man, die ze in de
wereld bracht, niet voldoende uithoudingsvermogen of bekwaamheid of ontwikkeling
genoeg had om ze geschikt te maken voor
practisch gebruik.
Edison is zoo slim geweest om vele van die
halve uitvindingen voort te zetten tot een
nuttige toepassing en een commercieel succes bereikt werd.
De wereld is vol half of gemaakt werk —
mislukkingen, die wat meer volharding, wat
grondiger tbeoretische kennis, wat scherper
inzicht noodig hadden om successen te worden.
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Hadden wij maar duizend mannen, zooals
Edison geweest is, die al de afgebroken draden vain halve uitvindingen, ontijdig opge-

geven pogingen en ontdekkingen, opnamen
en tot een goed einde brachten, tot heil der
menschheid!
Welk een zegen voor de beschaving zijn de
mannen, die afmaken., wat zij onder handen nemen, die niet rusten, voor zij hun
werk tot een goed einde hebben gebracht,
die niets half afgedaan laten liggen.
Welk een verlies voor de wereld zou het geweest zijn, wanneer er geen maniien waren
opgestaan zooals Edison en Bell, die het half
afgemaakte werk van anderen hadden
voortgezet.
„Bijna" is een gevaarlijk woord.
Menig man is er over gestruikeld; menig
man, die een succes geweest zou zijn, als hij
van jongs af aan gewend geweest was over
dit ,bijna" heen te komen en alles wat hij
deed, nauwkeurig en grondig, tot in de puntjes af te maken.
De groote massa heden ten dage, zwoegt
voort in middelmatigheid. Daaronder zijn
velen, die opgegeven hebben, in het gezicht van hun doel, alleen maar omdat zij
in hun jeugd de gewoonte aangenomen hebben de dingen„bijna” to doen: hun les bijna
te kennen, hun taak bijna af te maken. Zij
zijn als de visschers, die bUna een snoek gevangen hadden, de japers, die bijna het wild
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geraakt hadden. Evenals de jongen, die door
zijn vader uitgestuurd werd om een verdwaald schaap to zoeken en die, then hem
bij zijn thuiskomst gevraagd werd, of hij het
gevonden had., antwoordde: ,Bijna!", kunnen zij niet inzien, dat ,biina" gelijk is aan
nihil. Een geroeldige kloof gaapt lusschen
en ,heelemaal".
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VIII

Meer dan salaris.

Een succesvol industrieel beweert: ,,Wie een
goede speld maakt doet verdienstelijker werk,
dan wie een slechte automobiel maakt."
Maak het tot een levensregel om alles, wat
door uw handen gaat, zoo goed mogelijk te
doeii. Laat superioriteit uw handelsmerk
zijn; laat alles, wat u aangeraakt hebt, daardoor gekenmerkt worden. Naar zulke menschen bestaat groote vraag in de wereld.
Iedere werkgever wil ze hebben.
Die gewoonte is een aanwijzing voor een
helder verstand; zij is net zooveel waard als
een bepaald talent; zij vormt een veiliger
kapitaal dan geld; geen invloedrijke vrienden, geen kruiwagens kunnen een man beter helpen naar voren te komen.
Pieker niet te veel over wat u krijgt voor
uw werk. Er staat een veel belangrijker
kwestie op het spel dan het salaris, dat u
nu krijgt. Uw eer, uw goede naam, uw toekomstig succes worden beinvloed door de
manier, waarop u uw werk verricht, door uw
al of niet gewetensvolle wijze van werken.
,,Zoo is het mooi genoeg, voor het schijnt Je
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salaris, dat ik verdien," sprak een jonge
vrouw, die bij een dagblad werkte. En zif
begreep niet, dat juist die opvatting haar
grootste hinderpaal was om vooruit te komen. Er zijn duizenden, met haar. Werk is
een kwestie van karakter, niet van salaris.
Men heeft het recht niet, zijn eigen karakter
te demoraliseeren door slordig, onachtzaam
te werken, alleen maar, omdat de betaling
niet hoog is. Dat salaris kan elken dag veranderen, maar een ingewortelde verkeerde
manier van werken beteekent een permanent verlies.
Een vooraanstaand ambtenaar vertelde, dat
hij een jongen timmerman last gaf een hekje te maken, van goedkoop, ongeschaafd
hout. Hij moest maar niet probeeren er een
net karweitje van te maken, want de ambtenaar wilde er niet meer voor betalen dan
drie gulden.
Toen de timmerman bezig was, zag de ambtenaar, dat hij toch geschaafd hout gebruikte en er een zeer zorgvuldige constructie van
maakte. Veronderstellend, dat het den man
er om te doen was een hoogere rekening dan
drie gulden in te dienen, beval de ambtenaar in het voorbijgaan: „Zoo is het mooi genoeg. Spijker de latten maar ruwweg vast.''
De timmerman sloeg geen acht op dit bevel.
Hi' maakte het werk af, zoo goed hij kon.
Toen de ambtenaar 's avonds thuiskwam
werd hij nijdig en zeide: „Ik heb je gezegd,
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dat ik klimop over dit hek je heen wil laten
groeien. Het kan mij niet schelen, hoe het er
uitziet."
,,Maar mij wel," antwoordde de jonge timmerman.
,,Hoeveel geld moet je hebben?" vroeg de
ambtenaar.
,,Drie gulden," antwoordde de timmerman.
,,Maar, als het je dan niet om het geld te
doen was, waarom heb je dan zooveel moeite genomen?"
„Voor het werk zelf, meneer."
„Al was het nog zulk knoeiwerk, het komt
Loch niet te zien."
,,Maar ik zou geweten hebben, dat het knoeiwerk was," luidde het antwoord.
Tien jaar later kreeg de ambtenaar de aanbesteding van eenige groote openbare gebouwen in handen.
„Onder de inschrijvers," vertelde hij, ,,herkende ik mijn man van het hekje. Ik gunde
hem de opdracht, waar hij een f ortuint je
aan verdiend heeft.
Als u gewetensvol te werk gaat, ongeacht
veel of weinig salaris, zult u te eeniger tijd,
op een of andere manier de vruchten daarvan plukken. Het doet er niet toe hoe mager
uw salaris is, terwille van u zelf kunt u geen
werk uit handen geven, waar u zelf uw
goedkeuring niet aan kunt hechten. U kunt
nog beter het werk van de hand wijzen, als
de betaling al te miniem is, dan de kwaliteit
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van uw werk er door naar beneden te halen.
Hoe meer het bekend wordt, dat u onder
geen voorwaarde prutswerk wilt leveren,
dat u niet bereid bent een meubelstuk te
lijmen, waar het gezwaluwstaart had moeten zijn, dat u geen zwakke plekken verbergen wilt onder een laagje verf, hoe beter
dat is voor uw reputatie.
Alles, wat u doet, is een deel van uw carriere.
Tegen den tijd, dat het uitkomt, dat u knoeiwerk afgeleverd hebt, wanneer het aan het
licht komt, dat het bedrieglijk in elkaar gef lanst is, is de prijs, die er voor betaald werd,
reeds lang in het vergeetboek geraakt. Maar
wel wordt u verantwoordelijk gesteld voor
de defecten, die nu uitkomen.
Wij zijn alien menschen uit een stuk.
Het is onmogelijk een eerlijk karakter te
hebben, een onbesproken loopbaan, wanneer wij ons voortdurend inlaten met lijntrekkerij, slecht materiaal en slordig werk.
De man, die zijn leven lang in rommel en
minderwaardigheid gehandeld heeft, moet
besef f en, dat hij geen flinke kerel was. Hij
kan zich niet onttrekken aan het bewustzi,jn,
dat zijn loopbaan ook lapwerk was. Wie zijn
leven doorbrengt met het koopen en verkoopen van leugens, met te handelen in goedkoop prutswerk, het maken van rommel,
verstikt elk element van zielenadel.
Wat er ook in uw arbeidsovereenkomst staat,
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ongeacht of u betaald wordt voor goed werk
of voor slecht, u kunt u niet veroorloven
slecht to werken, of u zult uw eigen kwali-

teit naar beneden halen. U zult een neiging
krijgen tot minderwaardigheid, die fataal is.
U hebt jets verloren, telkens, wanneer u
half werk doet.
Niet alleen gaan uw capaciteiten daardoor
achteruit, maar ook uw karakter.
Het is um karakier, dat zich altijd roeerspiegelen moet in het merk, dat u a f levert.
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Ix

Alleen het beste is
goed genoeg.

Niemand kan werkelijk gelukkig zijn, als hij
geen geloof kan hechten aan zijn eigen eerlijkheid, als hij niet overtuigd is zijn best te
doen, om als een behoorlijk, rechtvaardig
eerlijk en ordelijk mensch door het leven te
gaan.
geschapen dat iedere afwijking
Wij zijn
van hetgeen recht is, ons minder gelukkig
stemt en ons gevoel van eigenwaarde ondermijnt.
Telkens, wanneer wij doen, wat recht is,
gehoorzamen wij aan de wet, die in ons hart
gegrif t staat en wij hooren dit in onze ziel
beamen. Of wel, wij voelen een innerlijk protest, telkens, wanneer wij die wet ongehoorzaam zijn.
U hebt toch wel eens gemerkt, hoeveel prettiger u zich voelt, nadat u een bizonder goed
werkje hebt opgeknapt? Hoe u tevreden
bent met u zelf en hoe uw gemoed er door
opgewekt wordt?
Het is een bizonder prettige gewaarwording

zoo
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voor een mensch, een goed geslaagd werk te
beschouwen, een werk, waar hij zijn beste

krachten aan gewijd heef t en dat hem alle
eer aandoet.
Dat is alles het gevolg van de natuurwet,
die ons voorschrijf t alles wat wij doen, zoo
goed mogelijk te doen. Precies zooals wij ons
gevoel van eigenwaarde voelen zwellen,
wanneer wij de wet der rechtvaardigheid en
integriteit in ons binnenste gehoorzamen.
Een beroemd schilder vertelde, dat hij zich
nooit veroorloofde om een minderwaardig
schilderij of een minderwaardige teekening
te beki'ken,
of om jets te g
doen, dat laag of
J
demoraliseerend was, uit vrees, dat vertrouwdheid met minderwaardige dingen zijn
eigen idealen zou beinvloeden en ten slotte
tot uitdrukking gebracht worden door zijn
penseel.
Het is veel waard om hoogstaande idealen
omtrent uw werk te hebben. Houd het
denkbeeld van uitnemendheid voortdurend
voor den geest, want het model, dat u in den
geest hebt, wordt in het leven gecopieerd.
Wat wij denken, dat worden wij ook. Geef
daarom nooit kans aan gedachten van mislukking en minderwaardigheid.
Reik naar het hoogste, zuig u daaraan vast.
Waag het niet met jets minderwaardigs, wat
het ook zij. ,Kwaliteit", zij uw lij f spreuk,
waarheen uw roeping ook voert.
Velen verontschuldigen slecht, slordig werk
54
-

met het excuus van te weinig tijd. Doch in
de normale omstandigheden is er altijd ruirn
tijd om alles te doen, zooals het gedaan moet
worden. Als wij slechts de gewoonte aannemen elk detail van begin af aan goed te
doen, alles grondig af te maken, zullen wij
aanmerkelijk veel tijd winnen, die nu verloren gaat met het verbeteren van al te
haastig lapwerk.
Ons leven zal oneindig veel meer voldoening geven, completer zijn; de leegten, die
menig menschenleven karakteriseeren, zullen gevuld zijn.
De man, die altijd en overal kwaliteit in
zijn werk brengt, wint een onbeschrijf elijke
superioriteit.
Hij heeft een voldaan gevoel, een geluk in
zijn leven, dat ongekend is voor iemand, die
niet altijd op zijn beste peil wcrkt.
Hij wordt niet vervolgd door het rondspoken van verwaarloosde plichten, door de
staart jes van half afgemaakt werk. Zijn geweten is rustiger.
Als wij uit alle macht streven om voortdurend op peil te blijven, verhoogt ons peil.
Alles kijkt omhoog, als wij naar -boven klauteren, alles kijkt naar beneden, als het bergaf waarts met ons gaat.
Ambitie heft ons leven op; mopperen en
brommen haalt ons veer.
Als wij naar uitnemendheid streven, in alles,
wat wij doen, schijnt ons geheele bestaan te
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groeien; - maar als wif ons peil laten zakken,
schijnt de natuur zelf ons naar beneden te
trekken.
Het is nooit een kwestie van het oo g alleen,
of u iets goed of niet heelemaal goed doet; of
u half werk doet of grondig werk, er is een
eeuwig grondbeginsel mee gemoeid. En als
u dat verkracht, moet u de boete betalen in
bederf, in de verlaging van uw peil, in verlies aan gevoel van eigenwaarde, in vermindering van bekwaamheid, in een gedrukte
stemming, in een weinig succesvol leven.
Denk niet, dat u nooit meer iets hooren zult
van een lapwerk Je, of die half of gemaakte
taak. Die sterft niet! Later, op de meest onverwachte en ongelegen oogenblikken in uw
loopbaan zal uw slordigheid van toen als
een spookverschifning oprijzen. Zij zal u zeker eenige ellendige oogenblikken lezorgen,
als u die het minst verwacht.
Overal zien wij menschen, die ernstig in verlegenheid gebracht worden door liet spook
van moeilijkheden, die zij maar hebben laten loopen, fouten, die zij niet verbeterd hebben, groote en kleine plichten, waar zij niet
aan gedacht hebben, van jaren her en die zij
al lang vergeten hadden.
Duizenden menschen worden hun leven lang
geremd en zijn verplicht ondergeschikte posities te aanvaarden, omdat zij zich niet los
kunnen makers van de eenmaal ingewortelde gewoonte am de dingen half te doen.
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In hun jonge jaren hebben zij die gewoonte
gevormd, door onnauwkeurigheid, door
slapheid, door moeilijkheden maar te laten
bakken, door tevreden te zijn met slordig
werk. Op school hebben zii reeds hun werk
niet afgemaakt, hun boeken vergeten, de
moeilijkste problemen van andere leerlingen

afgekeken.
Het staat vast, dat al die verwaarloosde taken, die onopgeloste moeilijkheden, zoowel
op school als in zaken, in het later leven in
een anderen vorm weer komen spoken en
dan veel meer last en moeite geven, dan
oorspronkelijk het geval geweest zou zijn.
Dingen verwaarloozen of half doen, -staat
gelijk aan de methode van een generaal, die
in oorlogstijd met een leger door een land
zou trekken en hier en daar een versterkte
plaats in handen van den vijand liet — om
later te ervaren, dat de vijand hem van die
plaatsen uit in den rug aanviel en veel moeilijker te bestrijden was, dan toen hij er voor
stond.
Dingen half doen—,,voorloopig maar even",
met het voornemen ze later of te maken,
heeft menig schitterend vooruitzicht geruineerd, omdat het leidde tot de gewoonte,
half werk te doen. „Zoo is het mooi genoeg.
Het hoef t niet zoo prachtig." Dat is het begin
geweest van menige levenslange handicap
in iemands loopbaan.
In een restaurant zag ik eens dit opschrif t :
57

„Hier is alleen het beste goed genoeg.”
Welk een lijfspreuk zou dit zijn!
De geheele beschaving zou er door vooruitgaan met reuzenschreden, wanneer iedereen
die lijfspreuk aannam en er naar handelde.
Te besluiten, dat wat zij ook deden, alleen
de beste prestatie voor hen voldoende zou
zijn, hoe zou dit de menschen vooruitbrengen ! Maar —
Neemt U die lijfspreuk nu aan. Hang haar
op, op uw kamer, in uw kantoor, boven uw
bed of boven uw werkbank, stop haar in uw
portefeuille, weef haar in alles wat u verricht en uw leven zal zijn — wat ieders leven
behoort to zijn:

EEN MEEST ERW ERK.
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De volledige lust van

KANARIE-BOEHJES
bijgemerkt tot en met nummer 103.
Elk Kanarie-boek je, vlot en boeiend geschreven door een deskundige, kost 25 cent. Kies
NU uit deze lijst 7 boekjes voor een gulden;
14 boekjes voor twee gulden; 21 voor drie
gulden; enz., franco huis. Bestel per giro
(postrekening 13.63.00 van Succes, Den Haag)
of per postwissel aan de N.V. Maandblad
Succes, Den Haag. Maak het u gemakkelijk
en zet op het bestelstrookje alleen de hummers van de gewenschte boekjes.
Bestelnummer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opleiding en beroepskeuze.
Met succes solliciteeren.
Op eigen kracht vooruitkomen.
Organiseer uzelf..
Zoo komt u door lezen vooruit.
Met succes examen doen.
Wat een kantoorbediende moet weten.
Zoo solliciteert u mondeling.
Meer orders voor den vertegenwoordiger.
Zaken doen per telefoon.

Bestelnummer

it. Verkoopen per brief.
12. Verkoopen per advertentie.

13. Zoo verdient een meis je meer in zaken.
14. Verkoopen over de toonbank.
15. Verkoopen door de etalage.
16. Prettig in den omgang.
17. Het woord voeren.
18. Een vergadering leiden.
19. Geld verdienen met een kleinen winkel.
20. Zoo wordt uw kantoor efficient.
22. Inkoopen is een kunst.
23. Zoo slaagt een meis je op kantoor.
24. Zoo schrijft u teksten en brochures.
25. Geld verdienen met exporteeren.
26. Zoo slaagt een Jong verkooper.
27. Zoo wordt uw bedrijf efficient.
28. Zoo verlicht u efficient.
29. Zoo is een eenvoudige winkelboekhouding.
30. Zoo bezuinigt u in zaken.
31. Zoo krijgen vertegenwoordigers contact.
32. Zoo krijgt u moed en zelfvertrouwen.
33. Zoo vergroot een winkelier zijn omzet.
34. Zoo slaagt een MAN.
35. Zoo krijgt een winkelier meer klanten.
36. Zoo kunt u karakters doorgronden.
37. Zoo slaagt een winkelbediende.
38. Geld verdienen met het schrijven van
persartikelen.

Bestelnummer

40. Zoo verdienen verkoopautomaten geld
voor u.
41. Haal weer uit uw leven.
42. Goede manieren.
43. Geld verdienen met een schrijfmachine.
44. Zoo wordt u een goed skier.
45. Zoo wordt u een goed bokser.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Zoo wordt u een goed dammer.
Zoo wordt u een goed bridger.
Zoo wordt u een goed korf bailer.
Zoo wordt u een goed hockeyer.
Zoo wordt u een goed voetballer.
Zoo wordt u een goed zeiler.
Zoo wordt u een goed taf eltennisser.
De jacht op Miss Hinch.

(Detective-roman.)
54 en 55. Het mysterie van de woestijnkloof.

(Detective-roman.)
56 en 57. De zilveren dollar.

(Detective-roman.)
58. Zoo overwint u verlegenheid.
59. Zoo doet u alles goed.
60. Geld verdienen met les geven.
61. Veilig en prettig slank worden.
62. Zoo krijgt u een gevulder en beter figuur.
63. Zoo wordt a een goed wielrenner.
64. Zoo wordt u een goed sportvlieger.
65. Zoo wordt u een goed honkballer.
66. Zoo krijgt u bedrijf skapitaal

Bestelnummer

67. Zoo wordt u een goed tennisser.
68. Zoo wordt u een goed zweefvlieger.
69. Zoo wordt u een goed schaker.
70. Zoo wordt u een goed athleet.
71. Zoo benut u de kracht van psychologie.
72. Rake sollicitatiebrieven.
73. Zoo wordt u een goed motorrijder.
74. Wat opgroeiende jongens moeten weten.
75. Zoo wordt u een goed kampeerder.
76. Zoo wordt rooken een genot.
77. Geld verdienen met het afsluiten van
levensverzekeringen.
78. Over verlieven en verloven.
79. Huishouden zonder geldzorgen.
80. Vrienden en relaties winnen.
81. Het geheim van een lang leven.
82. De macht van concentratie verkrijgen.
83. Leer uzelf zwemmen.
84. Een toespraak makers en houden.
85. Schoonheidsgeheimen uit Hollywood.
86. U kunt goochelen en tooveren.
87. Een zaak opbouwen met f 250,—.
88. Vrees en zorgen overwinnen.
89. Wat werkende meis Jes moeten weten.
90. Thomas Bat'a -- de biografie van den
schoenenkoning.
91. Uw persoonlijkheid versterken.
92. De avonturen van Prikkebeen Jr. in 50
grappige plaat Jes, die de jeugd kan kleuren.

Bestelnummer

93. H. Colijn — het leven en werken van
een energiek man.
94. Vlot converseeren.
95. Madame Curie — een zeldzame vrouw.
96. Hoe to krijgen wat u wenscht.
97. Edison—de toovenaar van Menlo-Park.
98. Hoe werkloozen aan den slag komen.

99. Sven Hedin — een volhardend avonturier.

100. De loopbaan van Dr. H. W. A. Deterding.
101. Wat wil Oxford?
102. Gemakkelijk talen leeren.
103. Lord Leverhulme — de Sunlightzeepkoning.

Kies 7 boekjes voor een gulden; 14 poor
f 2,—; 21 voor f 3,—; enz. f ranco thuis.
Bestel door stoning of overschrijving
op postrekening 13.63.00 van Succes,
Den Haag. Zet op het bestelstrookje
alleen de gemenschte N U M M E R S

IN ELKEN WINKEL, waar u deze
Kanarie-expositie vindt, bent u bij een
OFFICIEEL KANARIE-AGENT.

W I N K E L I E R S, die inlichtingen over het
Kanarie-agentschap wenschen, schrijven aan
de N.V. Maandblad Succes, Koninginnegracht
14, Den Haag: ,Stuur mij gratis en zonder
verplichting het Kanarie-plan".

UKUNT VOORUITKOMEN IN DE WERELD
als u lets meer leert don de groote massa.
Daartoe stellen de prettige, schriftelijke
Succes-cursussen u in staat:
Verkoopen op het Pad
Winkelverkoop
Moderne Handelscorrespondentle
Zaken- en Bedrljfslelding
Journalistiek
Spreken In het Openbaar
Engelsch
Nederlands (nieuwe spelling)
Nederlandsch (oude spelling)
Reclame
Toegepaste Psychologie
Succes In Zaken
Vraag een prospectus met proefles en volledige inlichtingen over den cursus, waarin
u belang stelt, aan het

Succes-Instituut
KGNINGINNEGRACHT 14 - DEN HAAG

In een goed
schat van
ervaring ver

