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Den 11den Februari 1922 overleed, 68 jaren oud,
te Leiden GERARD US JOHANNES PETRUS JOSEPHUS
BOLLAND, nadat hij, als hoogleeraar in de wijsbegeerte, met bijna ongekenden ijver, met zeldzame
eerlijkheid en met ridderlijken moed zijn land en
zijn volk ruim 25 jaren had gediend.
Land en volk heeft hij, met opoffering van persoonlijke belangen en van eigen gezondheid gediend.
Geestelijk gesproken een der eerste burgers van
zijn land, zoo niet de eerste, heeft hij ook gearbeid
zooals geen zijner medehoogleeraren heeft kunnen
doen. Dat daarmede aan het adres dezer geestelijke werkers niets onaangenaams is gezegd of bedoeld begrijpt ieder, die wist hoe BOLLAND in
zijne beste jaren werkte. ZÓÓ als hij, kon alleen een
man werken met een ijzersterken wil én een ijzersterk lichaam, een wil en een lichaam zóó krachtig
als zelden, en dan nog wel in éénen mensch vereenigd, worden aangetroffen. Uren aanéén kon
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zonder vermoeid te worden, zich concentreeren op de lastige en verwarrende problemen, die zich aan den ontwakenden geest voordoen en niet zelden is het voorgekomen, dat hij
zich ten arbeid zette, om eerst op te staan nadat
de kleine wijzer van de klok eenmaal was rondgegaan.
Met onverwoestbare energie nam hij de geestelijke stof tot zich en merkwaardig was 't hoe gemakkelijk hij kon beschikken over de werkeliJk
phenomenale hoeveelheid kennis, die hij op allerlei
gebied bezat. Met even groote energie heeft hij echter
ook, al de jaren van zijn hoogleeraarschap, gegeven
wat hij te geven had: al 't geen hij van vroegere
geslachten aan geestelijk voedsel had opgenomen en
denkend had geordend en verwerkt. En hij gaf het
aan het Nederlandsche volk in de schoone Nederlandsche taal, hij, die de vreemde talen beheerschte
als weinigen in ons land. Roem en rijkdom heeft hij,
met volledig bewustzijn van' eigen doen en de gevolgen ervan, afgewezen, om duizendvoudig terug
te geven aan zijn volk in den vorm van eeuwige
waarden, wat het hem en zijn gezin als een vrij
karige hoogleeraarsbezoldiging verstrekte.
BOLLAND,
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In Leiden vond echter de rijk vloeiende wel
zijner overdenkingen niet voldoende opname.
Vooral niet toen kleingeestigheid, naijver en
overgevoelige prikkelbaarheid enkelen zijner collega's tot openlijk of verstolen verzet konden verleiden. De studenten werden voor hem gewaarschuwd of tegen hem opgestookt en hoogst onaangename oogenblikken heeft Neerland's grootste
wijsgeer moeten beleven, .wanneer kinderachtige
en verwaten domheid van hinderlijk handelende
en niet tot leerend luisteren in staat zijnde 'studenten', zich gerechtigd waande den man lastig te
vallen, die niet anders beoogde dan ook hun slapenden, en allicht nimmer ontwaakten geest te wekken,
opdat zij geestelijk wedergeboren en waarlijk rnensch
zouden worden. 1)
Toen is BOLLAND onderwijzende en tot onbevoor,..
oordeeld denken opwekkende, ook naar andere
steden getrokken. Amsterdam Utrecht, Delft,
I) Een onvergankelijke blaam heeft de philosophische faculteit te
I,eiden op zich geladen door, enkele maanden na den dood van
BOLLAND, een tweemaal door hem afgewezen, onwetenschappelijk en
onbetrouwbaar geschrift van een verder steriel gebleven 'leerling" als
proefschrift te aanvaarden. Men leze daarvoor: ESTER VAS NUNES:
Een schijnbetoog tegen Bolland's leer van Zuivere Rede.
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Haarlem t Den Haag, Rotterdam, Groningen en
Nijmegen heeft hij, leergangen van zuivere rede
gevende, bezocht. Tot kort voor zijn dood gaf hij
nog wekelijks lessen in Leiden, Amsterdam, Rotterdan en Den Haag. In de kleine vacanties kreeg de
laatste jaren Nijmegen dan nog een beurt en alleen
de zomermaanden kon hij gebruiken om 'rustig,'
dat wil zeggen met voor zijn leeftijd verwonderlijken ijver en uithoudingsvermogen, zich voor te
bereiden voor de met September of October weer
beginnende colleges. Door zijn woord en zijn
werk heeft hij een stempel gedrukt op de Nederlandsche taal, welke in tal van tijdschriften van
eenig belang voor den kenner merkbaar is. Woorden en woordverbindingen, zooals ze vóór BOLLAND in de Nederlandsche taal niet met begrip
waren gebezigd, zijn, in onze dagen, het eigendom
geworden van denkers en dichters, die daaruit zelve
weer nieuwe stof tot denken hebben geput. Zoo
heeft· hij de schoone taal van Vondel, de taal
die zich bij uitstek leent voor bespreking van de
"hoogere aangelegenheden van den geest" verrijkt
en veredeld als weinigen voor hem.
Met zeldzame eerlijkheid heeft hij gepoogd zijne
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hoorders te brengen tot het "YJlw{}t l1eavlOv", het
"ken U zelf". Want alles, zoo leerde hij begrijpen.
alles wat de menschen innerlijk beweegt is de drang
zich zelf te leeren kennen. Zich, dat. wil zeggen eigen
geest, eigen denkbare en dus geestelijke waarheid,
eigen ware en dus onvergankelijke geestelijkheid.
Of nu de menscll in schoonheid droomt in de natuur
dan wel in de gewrochten van eene der vele kunsten,
of de mensch in gevoelvol-vrome verbeelding zich
overgeeft aan den zelf gedachten God dan wel of
hij wetenschappelijk werkzaam is in welke wetenschap ook, altijd zoekt en vindt hij eigen geest,
zoekt de geest zich zelf in het andere, waarin ze
zich heeft verloren, zij 't dan, om te beginnen, nog
onbewust van eigen wezen. In de wijsbegeerte
echter, die niets buiten de waarheid en vooral niet
de waarheid buiten eigen denken sluit, komt de
geest op bewuste wijze tot kennis van zich zelf,
kent ze zich als het ééne ware en bestendige in de
vele vergankelijke lichamelijkheden en onherhaal..;.
bare gebeurtenissen der natuurlijke wereld. "Wijs...;
heid", zoo schreef BOLLAND, "is de werkelijkheid
der rede, die in hare zuiverheid zich zelf begrijpt
als het ware." En daarna laat hij dan zijne onver-
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beterlijke 'formule' voor de waarheid volgen, zijne
dynamische waarheidsformule, die in hare beweeglijkheid ook weer geene doode formule is, doch
levende waarheid voor wie ze vermag te begrijpen, voor wie zich ervan bewust is dat de
waarheid niet is een ding, een dit of dat maar
eeuwig proces. "Het ware", zoo staat er, "namelijk is dit, zich in zichzelf te onderscheiden, van
zichzelf het andere te stellen, om daarin tot
zichzelf te komen, het te verkeeren en voor zich
te zijn." En in de "Spreuken" van BOLLAND
is verder o.m. te lezen: "Het ware woont niet 'in'
en het woont niet 'buiten' de wereld onzer kenbaarheden : het 'dóórwoont' ze." "Het ware is
het oneindige, dat in geene eindigheid bevangen
is, en door geene eindigheid wordt uitgesloten."
De man, die systematisch zóó dacht en sprak,
moest wel in onze wetenschappelijke wereld, te
midden van de geleerde eenzijdigheid, all één blijven. Want deze wereld is er vooral eene van vakgeleerdheid, van uitgebreidheid in het weten zonder
bewust begrip van 't wezen der eigen werkzaamheid.
Daar komt men gaarne aan met stelsels en systemen,
met theorieën en wereldbeschouwingen, die, zeer
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zeker, tot de waarheid behooren, doch geen van
alle, afzonderlijk of gezamenlijk, de waarheid zonder
meer kunnen vangen in hun door axioma's, hypothesen, stellingen, evidenties- of andere, veelal in
vreemde talen aangeduide, doch steeds ondoordachte termen begrensd gebied. En wanneer dan
BOLLAND, de man die begreep en verkondigde,
haast van de daken verkondigde, dat de waarheid
door geen enkele eindigheid wordt uitgesloten, deze
ondoordachtheden eens wél ging doordenken, ze
derhalve niet ondoordacht en als stelligheid eindeloos herhaalde, maar ze vérdacht, dus ook anders
dacht en relatief wegdacht om zoo, over de begrenzingen en de beperkende "bedoelingen" heen, te
komen tot de even relatieve waarheid van hUIl
tegendeel, dan waren vele van deze, in hun soort
dikwijls zeer verdienstelijke theorieën-scheppers,
die gaarne het werk van anderen prijzen op voorwaarde van wederkeerigheid en op voorwaarde
dat deze zich niet binnen het beperkte gebied
hunner werkzaamheid begeven, gebelgd over de
"aanmatiging" van den man, .die op het speciale
vakgebiedje, dat zij min of meer beheerschten, niet
te huis was en dus - dus! - geen recht van
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spreken had; 1) Inderdaad was BOLLAND'S vakkennis veelal niet te onderschatten en dikwijls
was hij méér vakman, dan menig jeugdig mastklimmer, die door de bestrijding van BOLLAND opgang kon maken en door negatieven, veelal zonder
degelijke kennis van BOLLANDS hoofdwerk ondernomen, kritischen arbeid, zich wist op te werken
tot een professoraat.
BOLLAND begreep dat 't niet anders kón gaan.
Voor hem, als wijze, was ook of juist de betrekkelijke domheid en kortzichtigheid van op een standpunt vastgespijkerde verstandelijkheid van-zelfsprekend. En niet zelden heeft hij hen, die den zin
van 't geen hij had gezegd of geschreven niet konI) Opgemerkt zij dat deze eisch van uitgebreide vakkennis alle
philosophie onmogelijk zou maken, omdat nu eenmaal in onze dagen
van extensieve wetenschap één man onmogelijk alles kán weten, wat
er al zoo geweten wordt. Maar wat beteekent nóg deze veelheid van
kennis ten opzichte van 't geen er nog niet geweten wordt. De lichtgeraaktheid van vakgeleerdheid, die op eigen denkfouten wordt gewezen door den philosoof is dan ook niet anders dan de reactie van
het onbegrip of wanbegrip, 't welk uit zichzelf niet tot begrip kan
komen, op de werking van 't begrip, 't welk de traagheid van eigen
ommezijde tracht te overwinnen. Prof. Dr. A. J. DE SOPPER, de
'opvolger' van BOLLAND: "Ze hebben volkomen gelijk. Van 'n dergelijke 'bemoeizucht' is niets goeds te verwachten" (Intreerede Leîden : 6).
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den of wilden vatten en die hem dan op de meest
onredelijke wijze meenden te mogen aanvallen, op
ûjne colleges of in den kring zijner vrienden in
bescherming genomen. Want wat ze tegen hem aanvoerden, werd door hem niet als onwaar, doch als
half-waar erkend: "wat tegen de waarheid gezegd
wordt, behoort tot haarzelve." De verkeerdheid
van halve waarheden is daarom ook niet eenzijdig
te veroordeelen: "de rede, die de verkeerdheid begrijpt, heeft er vrede mee."
BOLLAND was echter, zooals hij 't zelf zoo gaarne
uitdrukte, ook al geen gekristalliseerde wijsheid
en hoewel hij de menschelijke tekortkomingen en
gebreken begreep· en dus vergaf, als onvolmaakt
mensch, die niet zonder eigen fouten was, konden
de fouten van anderen, hem geweldig onaangenaam aandoen. Wat hem bij gelegenheid hinderde,
wat hem vooral hinderde in zijn eigen leerlingen,
die 't zij vóór een of andere theorie en tegen andere,
t zij tegen hemzelf gingen optreden, was de eenzijdigheid, de begrijpelijke, doch daarom niet minder onwijze begeerte om gelijk te krijgen tegenover
hem of anderen. Wie aldus zondigde tegen den
heiligen geest, was in zijne oogen voor de zaak
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der zuivere en niet eenzijdige rede verloren en
met hem of met haar brak hij alle vroegere betrekkingen af. Hij bestreed ze niet, zooals hij in latere
jaren niemand of niets zonder meer heeft bestreden, doch ook op schriftelijke of mondelinge
twistgesprekken ging hij niet in. Hij had de ervaring
opgedaan dat al de tijd en de moeite die hij aan zulke
gesprekken besteedde, vergeefsche tijd en moeite
waren en slechts droefheid en ontstemming bij hem
achterlieten. Daarom zweeg hij alle eenzijdige aanvallen, alle brieven en verhandelingen van twijfelachtige philosophen dood. En al moge hij dan daarin,
oppervlakkig beschouwd, wel eens te ver gegaan
zijn, men kon hem toch zeker niet het recht ontzeggen om den omgang met hen te mijden, wier
gesprekken of rechtvaardigillgen hem onrust en
opwinding brachtten, welke hij, vooral in de laatste
jaren van zijn leven, physiek niet meer kon verdragen.
Velen heeft dit zwijgen dan gebracht tot verzet
en opstand tegen hem, aan wien ze toch hun inzicht
en een deel hunner kennis hadden te danken,
anderen daarentegen - en hen heeft hij dan in
vele kleine gesprekken als afgedwaalde, doch niet
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verloren zonen der waarheid wel weer gewaardeerd
- anderen zwegen en gingen hunnen weg, soms zeer
zeker wel begrijpend dat ze in hunne halve waarheid
onwaar geweest waren. Weinigen echter, zeer weinigen hebben de moeilijke stap gewaagd om te
erkennen dat ze tegen de waarheid gezondigd
hadden. Maar als 't eens werd erkend, dan werd
voor dezen verloren, maar teruggevonden zoon het
beste kleed gehaald en het gemeste kalf geslacht.
Wie, zooals BOLLAND, eerlijk durfde te zijn tegenover zichzelf en de wereld, wie onomwonden en
zonder uitzondering de betrekkelijke waarheid en
dus ook de betrekkelijke onwaarheid van eigen
gezegden, het betrekkelijk opbouwende en dus ook
het betrekkel\jk afbrekende en vernietigende van
eigen werkzaamheden wilde toegeven, wie was
zonder hoop en zonder vrees zoodra het de zaak der
waarheid betrof, die was zijn man en voor hem
bracht hij dan ook gaarne bij gelegenheid bijzondere
offers.
Wie echter stokpaardjes bereed, wie eenzijdig
meende te moeten opkomen voor een theorie, een
partij of een secte zonder daarnaast ook de bereidwilligheid te toonen om de bezwaren ertegen aan
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te hooren en te erkennen, wie meende groot te
kunnen zijn door op kleine en bekrompen wijze hem
en zijne werken te bekritiseeren, wie zijn arbeid
slechts 'pro forma' en met uiterlijke zinswendingen
zonder innerlijke waarheid kon of wilde waardeeren,
die kon in zijne oogen geen genade vinden. Voorwaarde voor persoonlijken omgang met hem was
niet, zooals men wel eens heeft gezegd, den Meester
gelijk geven en napraten, doch wel den Meester
niet eenzijdig tegenspreken om tegenover hem
gelijk te krijgen. Tegenspraak die bedoeld en gegeven werd als aanvulling van het gezegde, werd
door hem gaarne en veelal met hartelijke instemming
aanvaard.
Doch wanneer er bestrijders waren, die zich
wonden en wrongen om toch maar hunne ware
bedoelingen te verbergen, die, openlijk of achterbaks,. hulp zochten bij hen, die BOLLAND als hunnen
vijand beschouwden of die hem, wegens zijne onomwonden uitspraken, gaarne eens onaangenaam
wilden zijn, wanneer er waren die door stille macht
en invloed hem wilden schaden of hem de meer
officieele erkenning zijner verdiensten wisten te onthouden, dan kon hij dezulken in hun gewurm, met ge-
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moedelijke minachting bespreken, zonder daarom
bereid te zijn tot publieke ontmaskering. Altijd
heelt hij hen gespaard die hem wilden vernietigen
en geantwoord heeft hij slechts op zulke aanvallen,
die waard waren een antwoord van hem te ontvangen.
Er is hem wel verweten dat hij verdienstelijke
leerlingen van zich heeft afgestooten en de meening
is verkondigd dat BOLLAND, ware hij meer als
leidsman opgetreden een groote kring van leerlingen om zich verzameld zou hebben.
Wie aldus spreken vergissen zich, in zooverre het
betreft de waardeering van de zaak der waarheid.
Deze toch is niet een zaak als andere zaken, waarvoor met allerlei hulpmiddelen reclame en propaganda gemaakt moet worden, ten einde haar een
grooten aanhang te bezorgen. De zaak der waarheid is niet een bijzondere zaak, welke hare kracht
ontleent aan het aantal harer voorstanders, om
zóó, tegenover allerlei andere zaken zich tijdelijk
te kunnen doen gelden. De zaak der waarheid is
juist de meest algemeene zaak, dé zaak van alle
zaken, die zich geen macht of invloed behol1i te
veroveren, doch die de eenige ware macht - de
2
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macht der waarheid zelve
is, die zich in alle
wereldsche zaken doet gelden. Tegenover de waarheid is al het andere onmachtig; alles heeft een tijdelijk hoogtepunt, alles komt en alles gaat, maar de
zaak der waarheid, ze moge dan alle tijdelijkheden
inhouden, is nooit gekomen en zal nimmer gaan.
Ze is de zaak der eeuwigheid, ze is hetgeen bestendig blijft temidden van en in alle tijdelijke verschijnselen. In de waarheid blijken deze alle
middel tot het doel der waarheid: zelfhervinding
van het ware, dat idee is, in eigen ommezijde,
in het betrekkelijk
dus niet volstrekt onware, in de ontstaande en vergaande natuur
en in de onafgebroken rij der onherhaalbare gebeurtenissen. Zoo is de zaak der waarheid altijd
"hetzelfde in wat anders", is ze "wat aldoor weerkomt in wat nooit weerkomt" en kan ze niet bevorderd worden door bijzondere tijdelijke hulpmiddelen om tot 'bloei' en 'aanzien' te komen.
Wie meent de zaak der waarheid te dienen door
er een zaakje van te maken, gaat tegen de waarheid in en leeft in een valschen waan.
BOLLAND begreep dat de taak van den leermeester
der waarheid alleen kon zijn te wekken. In ons.
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allen leeft de waarheid, dringt ze om zich in onze
lichamelijkheid van eigen ruimtelooze geldigheid
bewust te worden. En om te beginnen is ze door
onmiddellijke zekerheid bewust van zich zelf.
Wil echter het ware in ons zich denkende en in
helderheid van bezinning leeren kennen, wil het
niet berusten in deze aanvankelijke en ondoordachte zekerheid, dan begint het deze onmiddelijke zekerheid af te wijzen. Want de onmiddellijke
en voorloopige waarheid, die we allen op nog ondoordachte wijze als eigen wezen gevoelen, die .ons
allen 'evident' is, moet door zelfbemiddeling bewust worden van zich zelf. De waarheid toch is
proces, zelfherkenning in de door haar zelf gestelde
en weer op te heffen vervreemding. Als nu, in den
aanvang van 't denken, de drang van het ware
in ons de onmiddellijke verzekerdheid van zichzelf
met denkende verstandelijkheid afwijst en ontkent,
komt ze vanzelf tot hét andere van het alomvattende en concrete ware: het bijzondere en
abstracte ware. Deze verbijzonderende en abstracte
verstandelijkheid, welke toch ook bestendig een
wonderlijk en min of meer dan verstandig verlangen naar concrete eenheid in de geabstra-
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heerde veelheid blijft behouden, IS het kenmerk
onzer wetenschappelijkheid, waarin denkende uiteen gehouden wordt, wat in de waarheid en als
waarheid één is. E~ zoozeer legt de wetenschap
het accent op de analyse, dat ze zelf in den waan
geleefd heeft en nog leeft, dat de uiteenhoudende
functie der zintuigen. waardoor we alles buiten en
naast elkander gewaarworden, waarnemen of vernemen, hooger moet worden aangeslagen dan de
werkzaamheid van het denken zelf. Ook in de wetenschappelijkheid van het verstand gaat echter de
waarheid haren weg en zonder de, wel is waar van
eigen inhoud nog onbewuste, 'mystieke' zelfbevrediging der wetenschap, zou deze zich, ondanks
al het getheoretiseer over een ideale toekomst of
een zalig einddoel der wereld, niet kunnen handhaven.
BOLLAND dan wekte in zijne leerlingen den geest,
die waarheid is, niet omdat hij daarvan voor hen
of voor zijn vaderland, veel minder nog voor zich
zelven, voordeelen of geluk verwachtte. Doch omdat hij niet anders kon, omdat de waarheid in hem
zichzelf zocht in zijne toehoorders, omdat de geweldige drang van krachtige geestelijkheid in hem
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zich in anderen wilde herkennen om met hen in den
geest één te zijn, omdat het geestelijk licht dat
van hem uitging zich moest spiegelen in h et, nog
onverhelderde, begrip zijner hoorders om daardoor
dit en zichzelf kenbaar te maken. En te midden van
de beroeringen van 't dagelijksche leven vond en
schonk hij dan de rust, de rust der ware - dat is
belangstellende - onverschilligheid, de goddelijke
rust, die zich bewust is van eigen ongebrokenheid
in de verdeeldheid der natuur en van de elkander
bestrijdende partijen en volkeren. Had hij anders
gedaan, had hij leerlingen 'gekweekt' zooals
anderen dit doen, dan had hij niet zijn volle kracht
kunnen geven aan de zaak der zuivere rede. Ook
hem heeft echter eenmaal de lust bekropen tot
machtige en georganiseerde ontwikkeling van de
zaak waarvoor hij streed. Doch reeds spoedig had
hij ingezien dat voor hem niet aldus de weg ging
die hij moest afschrijden, vooral toen kinderachtig
gekijf en begrijpelijk, doch voor hem onduldbaar
gewroet om macht en om positie, een pijnlijk einde
maakte aan 't geen hiJ nimmer had moeten aanvangen. Ervaring, doch vooral inzicht, maakten
dan ook dat hij in de latere jaren van alle andere
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middelen dan die der waarheid zelve afzag om invloed op zijn leerlingen uit te oefenen. En wie hem
van deze geesteshouding een verwijt willen maken,
zien niet in dat een man als BOLLAND, die zóó geleerd had door alle tijdelijkheden héén te zien, die
zóó helder, in alles wat hij had doordacht, het
eeuwige had weten te bedenken, niet met den maatstaf der gewone geleerdheid mag worden gemeten.
Hunne motieven mogen meer of minder toepasselijk zijn, waar 't betreft de bevordering eener bepaalde, dat is beperkte wetenschap, waar 't ging
om de eeuwige waarheid en om de waarheid alleen,
kon BOLLAND niet anders handelen dan hij gehandeld heeft.
En voorwaar, het is hem niet licht gevallen aldus
te handelen.
Want hij wist dat hij alleen begrepen zou kunnen
worden door een klein deel zijner leerlingen om
door velen te worden misverstaan en te worden
verguisd. Niets toch is gemakkelijker te bespotten
dan het edele en verhevene, 't welk in de leer der
waarheid geen enkel vast standpunt inneemt en
toch, betrekkelijk, alle standpunten laat gelden.
En voor deze bespotting en verguizing waren dan,>
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zooals voor alle verkeerde zaken, zonder moeite
goede motieven door het verstand aan te voeren,
zoodat de lagere hartstochten der menigte, door
zijne belagers gemakkelijk gewekt konden worden.
Want het lagere in ons menschen, onze menschelijke natuur, is maar al te zeer geneigd tot eenzijdige
afbreking en tot vertrapping en miskenning van
het hoogere in onze medemenschen, vooral indien
daarvoor dan licht vatbare verstandsmotieven zijn
bij te brengen. Daarom was het den leermeester
der zuivere, dat is, zooals hij zelf zeide, gezuiverde
rede wel duidelijk dat velen hem zouden trappen
en weinigen hem zouden begrijpen en liefhebben.
Wie weet hoe zeer hij is verguisd, hoe domheid
en halve wijsheid verkeerd en eenzijdig hebben
uitgelegd wat door hem in verband en dus niet
eenzijdig was gezegd, hoe hij is verlaten door de
besten onzer hoogleeraren, door. hen die hij als
zijns gelijken in de wetenschap erkende, die moet
verwonderd zijn hoe dat alles door één man gedragen
kon worden. Want het was noch gemakkelijk noch
pleizierig alléén te zijn in 't volle gezelschap van
collega's, wier verdiensten gaarne door BOLLAND
werden erkend, doch die hij niet uitsluitend kon
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prijzen en wier speciale vakgebieden hij als philosoof op hun waarheidsgehalte had te onderzoeken.
Zwaar en moeilijk was dan ook de last die hij op
zich had genomen en toen eenmaal de troost van
zijn dagelijksche leven, zijn geliefde echtgenoote,
was heengegaan, heeft hij dikwijls gewenscht dat
't nu maar spoedig voor hem gedaan mocht zijn.
Wie in zulke uitingen van BOLLAND verbittering
hebben gezien, wie mochten denken dat BOLLAND
roem en eer en aanzien had verwacht van zijn werk,
om op 't einde zijns levens ontgoocheld en bedrogen
uit te komen, die mogen eens lezen wat hij jaren
geleden in de spreuken heeft geschreven: "Wijs
worden is ontgoocheld worden; de wijsheid is
zonder hoop - en vrees. Zoo blijft in de wijsheid
niets te wenschen en niets te duchten." Maar hij
had er genoeg van en de doornenkrans, die het deel
der wijsheid is, werd daarom door hem, die óók
zijn gewone menschelijkheid had, niet met vreugde
gedragen. Hij wist dat "de waarheid troosteloosheid
ware, indien de waarheid troost behoefde." Maar
de waarheid kàn niet door iets anders, buiten haarzelve, getroost worden, omdat ze zelve de troost is,
overal waar nog behoefte aan troost gevoeld wordt.
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Wat dan de wijsheid wel geeft is de rust. "De
rede heeft rust. Rust heeft zij en vrede in den oorlog, want zij heeft vrede mét den oorlog." BOLLAND
de levende eenheid van krachtdadige tegendeelen,
had dan ook die ware rust des geestes, die niet is
een al maar door rustig en gelaten zijn, doch die
ondanks en juist in de geweldige onrust van eigen
natuurlijkheid van lichaam en zieligheid van
temperament, steeds de geestelijke rust kon hervinden en aan anderen schenken.
Een man als BOLLAND die niet meer geloofde en
niet meer twijfelde aan de waarheid, doch die de
waarheid als bewustwording van 't eeuwige denkend
wist te beleven, zulk een man kon ook niet meer,
eenzijdiger wijze, spreken van en hopen op een
eens komende zegepraal der waarheid. Wel is de
waarheid altijd dezelfde eeuwigheidsbelefenis in
tijdelijkheden en kàn ze dus als zoodanig het standhoudende en zegepralende in of van de vergankelijkheden heeten, doch evenzeer is ze het hoogst
bereikbare en daarom, in hare heldere bewustheid
van zichzelf, slechts het deel van weinigen, die het
dan, te midden van redelijke middelmatigheid en
onredelijke meerderheid niet gemakkelijk hebben.
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Want de meerderheid die gelooft of zegt te begrijpen ... dat er niets te begrijpen is en dat de waarheid buiten het denken moet vallen, de meerderheid die wetenschappelijker wijze aan het denken
grenzen... ... denkt, waarbuiten dan het ondenkbare... te denken zou zijn, de meerderheid die
zulke ondoordachte gedachten uit, noemt zichzelf
aldus doende "bescheiden". Daarbij is deze zich
bescheiden noemende meerderheid dan - zeer
onbescheiden - van oordeel dat anderen nu ook
maar even "bescheiden" behoorden te zijn en dat
ze vooral niet de "onbescheidenheid" mogen hebben om te zeggen dat ze wel wat begrijpen, dat ze
ook begrijpen waarom deze meerderheid in den
waan leeft niets te begrijpen en dat zelfs meer
begrip in hare ondoordachtheden schuilt dan ze
zelve weet. Is dan deze meerderheid er eene van
hooggeleerden, van mannen, die, ieder op eigen
gebied, zeer verdienstelijke vakmannen hebben te
heeten, dan is het voor den man van begrip, die
niet den bloei van een of andere tak van de wetenschap, doch die alleen het ware en dus het begrijpelijke in alles wil bedenken, zwaar om juist te midden
van hen, die hem het naast staan zich eenzaam en
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verlaten te gevoelen. De wijsheid bracht dan
BOLLAND ook geen geluk, al was hij, in zijne wijsheid,
boven het ongeluk ook weer verheven. En een scherph~id of hatelijkheid is door hem allerminst bedoeld
toen hij in zijne "Spreuken" schreef: "Het slechtste
van het slechte wordt veracht, en het beste van het
beste - niet geroemd: geroemd en geëerd wordt
het beste in zijn soort, zoo lang de soort niet de
beste is." Hoe meer soortgenooten, hoe meer lof
en roem voor de uitblinkers der soort. Maar wie
moeten hem prijzen of roemen, die in zijn soort
eenig, die de eenige is van de soort waardoor alle
andere soorten worden omvat? Hem blijft niets
over dan het wanbegrip der anderen, die, als massa,
hem zullen hoonen, zooals altijd de massa de ware
deugd heeft gestraft en de deugdelijke waarheid
heeft gekruizigd.
Indien BOLLAND gewild had zou hij in de politiek een machtige en roemvolle plaats verworven
hebben. Hij de man opgekomen uit 't volk, de man
met een vurig redenaarstalent van weinig gekende
kracht, hoe gemakkelijk had hij zich niet tot een
der leiders van dat volk kunnen opwerken! Doch
dat ging niet langs den steilen weg der wijsbegeerte.
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Wie in de politiek groot wil worden in onze dagen,
moet eenzijdig kunnen zijn, moet eigen beginselen
prijzen om die van anderen, liefst op hatelijke wijze,
aan te vallen; moet het volk, de mogelijkheid voor,
doch allerminst de werkelijkheid van alle wijsheid, loven en verheerlijken om al het verhevene,
dat uit het volk is opgebloeid, onder hoera's en
gejoel der, als massa, domme menigte te bespotten,
af te breken en met half ware verstandsmotieven
te ondermijnen. ZÓÓ kon BOLLAND niet spreken.
Hij wilde alleen de waarheid en daarom durfde hij
ook in onze dagen van verblinde democratie, waarin
de bodem van iedere beschaving gesteld wordt
boven de schoonste bloesems die ze voortbracht,
te zeggen dat het volk maar het volk was, dat in
het volk, in zijn volk, waarin hij zijne geestelijkheid geworteld wist, zelfzucht, haat, boosheid
en onbetrouwbaarheid sterker waren dan hunne
ommezijde en dat vlijen en prijzen van het volk
of regeeren bij de genade van het volk, was een
prijzen van de natuurlijkheid der natie en een
regeeren bij de genade der wisselvallige duivelsche
instincten.
Men heeft BOLLAND daarom conservatisme ver-
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weten, hem den man, die, als weinigen in ons land,
begreep dat niets, letterlijk niets zich laat conserveeren en dat ook, b.v., de oude liberale tijd hare
groote gebreken en hare onhoudbaarheid had.
Maar naast de ondoordachte voorspellingen en beloften van goed of kwaad bedoelende volksleiders,
achtte hij het zijn plicht om te doen begrijpen dat
het volk als onmiddellijkheid, het volk als zoodanig
en zonder hoogere beschaving, wel de grondslag
cn de mogelijkheid is voor ontwikkeling van meer
natuurlijke dierlijkheid tot geestelijke menschelijkheid, dat dus het volk niet is buitengesloten
van het hoogere en zich juist uit het volk het
hoogere 'bij voortduring' opwerkt, doch dat in het
volk, in ons allen dus, genomen als nog onontwikkelde geesten, het accent vooral ligt naar de zijde
van het natuurlijke, dat is het dierlijke leven.
Wordt derhalve in den staat de macht gegeven
aan de meerderheid van 't ongeletterde en eigen
handelwijzen niet doorziende volk, aan 't volk,
dat uit de kerk der dienende liefde naar de vergaderzalen der eischende hatelijkheid is gepraat,
aan 't volk, dat, als gevolg een er betrekkelijk
ware doch eenzijdig afbrekende verstandskritiek,
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niet meer in het hoogere kan gelooven doch
alles verwacht van stoffelijken welstand, dan zal
spoedig de tijd moeten komen, waarin wordt neergehaald wat met moeite en kommer door vorige
geslachten is opgebouwd. In menigte en als menigte
kan 't volk slechts vernietigen, wat de besten uit
dat volk, steunende op eigen ondergrond, aan geestelijke waarden hebben gesticht. En de leuze: vrijheid,
gelijkheid en broederschap, die zeer zeker niet
gemist had kunnen worden en die de overweldigende
opbloei onzer westersche beschaving heeft mogelijk gemaakt, deze leuze zal in hare eenzijdige en
tot eigen grenzen doorgevoerde toepassing onze
cultuur óók weer te gronde richten. BOLLAND
die heel goed wist, dat een ideale en allen bevredigende maatschappelijke inrichting nooit kón voor.komen, die wist dat alles moest veranderen en een
goede, onverbeterlijke en dus bevroren samenleving in hare abstractie het onbereikbare onwenschelijke en onbevredigende moest heeten, BOLLAND
die óók wist dat desniettemin de daarop hopende
idealisten in onze samenleving broodnoodig zijn om
de vernielende werkzaamheid van ondeugd, boosheid
en dwaasheid te neutraliseeren of te remmen, BOL-
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wist ook dat iedere beschaving haar betrekkelijk hoogtepunt had om dan weer in te zinken tot
de doffe natuurlijkheid, waaruit ze was opgebloeid.
Alles wat waard is te ontstaan is ook waard te
vergaan, en de Europeesche beschaving onzer
dagen vertoont in haar eenzijdig democratisch
gedrijf, in hare vernietigende en dikwijls hatelijke
en vinnige kritiek op al het hoogere en geestelijk
bindende in de samenleving, de teekenen van haren
ondergang. Wanneer die ondergang zal komen is
niet te voorspellen, en 't boezemt den philosoof àls
philosoof geen belangstelling in. Mogelijker wijze
is zelfs nog opflikkering op komst en zal ook de
philosoof, als mensch der samenleving, daarop
hopen en daartoe medewerken. Maar zoodra de
werkelijke macht in den staat komt aan het "souvereine volk," wanneer steeds meer innerlijk leege
volksmenners en schreeuwers zich weten op te
werken tot de besturende lichamen, om hen te
verdringen, die, met al hunne gebreken, regeerden
bij de gratie van hun geweten, dan is de samenleving gekomen in die periode waarin ze, sneller
of minder snel, al naar 't toeval 't wil of 't niet wil,
weer ondergaat in den nacht der tijden. Dit moge
LAND
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dan voor den mensch, die dit moet mee maken,
bedroevend en onaangenaam zijn, de philosoof
heeft ook daarbij de rust, omdat hij begrijpt dat de
beschaving niet kán aansturen op een bepaald
einddoel, op eene ideale samenleving in abstracte
en onverdienstelijke rust, doch dat ze in zichzelf
haar doel aldoor heeft verwerkelijkt. Want vrijheid
is niet de ongebondenheid, welke de hardste
schreeuwers om 'vrijheid' voor zich opeischen om
van al het bestaande uitsluitend de kwade zijde
te laten uitkomen, doch het is de zelfbeperking,
die van het verkeerde ook de goede zijde erkent.
En gelijkheid is niet een afgetrokken één zijn,
zonder verschil, doch het is gelijkheid in het verschillende, bij voorbeeld van alle burgers voor de
wetten des lands. En broederschap is niet eene
volkomen verdraagzaamheid, zooals zelfs de keisteenen deze niet vertoon en, doch het is een geestelijk besef dat we, ondanks alle verschil in lichamelijke afkomst en maatschappelijken welstand, toch
'zonen' zijn van eenen 'Vader'. In iederen vorm
van samenleving die voorbij is gegaan, werd vrijheid, gelijkheid en broederschap, ja zelfs het
communisme op ware, dat is op niet abstracte
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doch concrete wijze verwerkelijkt en in deze verwerkelijking is dan de voorbijgegane liberale, dat
is vrijzinnige en niet eigenzinnige periode, achteraf
gezien, als een betrekkelijk hoogtepunt te beschouwen, 't welk dan meteen ook weer dalingspunt zal moeten heeten.
Hoort wat BOLLAND, in de dagen toen van de
democratie nog alle goeds werd verwacht, jaren geleden, heeft gepubliceerd in zijne "Spreuken". Toen
spotte men met zijn "pessimisme" ; in onze dtgen
zal allicht de opgedane ervaring velen t.ot de erkenning hrengen dat BOLLAND toch beter begreep
waarop de volksregeering moest uitdraaien, dan
zij vroeger wilden toegeven.
"Het geroep over 'klasseregeering' beteekent : gaat
weg van daar opdat wij er ons kunnen neerzetten."
"Eerst het algemeene stemrecht in zijne waarheid
brengt de ware, dat is de verkeerde, klasseregeering :
afdoende overstemming van hoogeren geest door
lagere zieligheid."
"De schreeuwers onzer dagen zijn zelden - gebreklijders. Zij eten meest goed en werken slecht.
Want slecht wordt er gewerkt in onze dagen van
veeleischendheid.' ,
3
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"De nood of de kommer houdt meer ofte min de
gemeenheid fatsoenlijk; de speel- en badplaatsen
van den jachtlievenden rijkdom laten zien, wat de
gemeenheid van Jan Alleman zoude zijn, zoo ze
zich konde uitleven."
Niet moeilijk valt het, één spreuk van BOLLAND
uit zijn verband te lichten om daarna, met klem
van goede redenen, te 'bewijzen' dat hij ongelijk
heeft. Wie echter zóó· doet, wie meent BOLLAND
op de gewone wijze der tegenspraak te kunnen bestrijden, begrijpt noch zichzelf noch den man van
zuivere rede. Immers BOLLAND bestreed en bekritiseerde voortdurend zichzelf en zijne spreuken moet
men niet als vaststaande en onweerlegbare opvattingen nemen, doch als meer of minder eenzijdige
uitspraken, die, met andere evenzeer eenzijdig
voor de andere kant opkomende gezegden, bijeen
gedacht moeten worden om aan beider betrekkelijke houdbaarheid, stellende, tegenstellende en
vereenigende, eigen begrip te ontwikkelen en als
het bestendige of absolute in alle relativiteiten
te herkennen.
BOLLAND bestreed dan ook niet de democratie;
doch hij wilde vooral duidelijk maken, dat óók de
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democratie, naast hare goede, onvermijdelijk hare
kwade zijde moest openbaren. Alles toch, wat om
te beginnen ten goede werkt, slaat indien het tot
de uiterste grenzen van dit goede wordt doorgedreven, aan zijne grens vanzelf over in hetgeen niet
méér 't goede is, doch als 't verkeerde goede of
slechte eraan grenst. Zeer onbevooroordeeld dacht
hij over de democratische neigingen onzer dagen,
doch omdat hij nu juist leefde in een tijd waarin de
kwade kant ervan meer en meer naar voren kwam,
moest hij wel, het volk in zijn grond kennende,
tegenover het hardnekkige en begriplooze getheoretizeer over een verlossing van de maatschappelijke
kwalen door een volksregeering, even hardnekkig
de andere zijde stellen, om dan door Jan Publiek
als behoudend en vijandig aan 't volk te worden
gedoodverfd. Na 't geen hiervoor gezegd is, moge het
besef doordringen, dat BOLLAND niet een vijand, maar
vooral de ware vriend van zijn volk was, de vriend,
die bereid was ieder tot zijne ware menschelijkheid
te brengen, de vriend, die niet schuwde het lagere
in het volk het lagere en relatief minderwaardige
te noemen, om tevens bereidwillig toe te geven,
dat dit lagere de noodzakelijke voorwaarde is voor het
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opleven van al wat edel is en verheven in dat volk.
Kwam hij dan ook met mannen of vrouwen van eenvoudige afkomst en geringe uiterlijke beschaving
samen, dan was niemand gewoon menschelijker
dan hij. Ondanks den grooten geestelijken afstand,
voelden ze zich tot hem aangetrokken door de trouwhartigheid van zijn omgang. Hij was niet in 't
minst neerbuigend, doch wist met groote zekerheid,
met de zekerheid van den man die zich zelf en daarom de anderen kent, aanrakingspunten te vinden
met de minsten zijner broeders of zusters. Hij toch
voelde zich in den omgang een broeder zijner
medemenschen. In het hoogere en het lagere wist hij
zich met hen een en omdat hij alle strijd zelf had
gestreden, omdat hij, van arme roomsche koorknaap opklimmende tot hoogleeraar in de wijsbegeerte aan onze oudste universiteit, zelf alle
moeilijkheden die de naar zelfkennis hunkerende
geest ontmoette had overwonnen, kende hij ook
de denkwijzen van allen die beneden zijn peil
stonden. Maar hij kende ook de natuur van 't volk
en zijne ondeugden omdat 't zijn eigen weerbarstige,
doch door den geest beheerschte natuur was. En
daarom kon hij zoo scherp oordeelen over de menigte
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die, als menigte, niet het bijzondere of iets bijzonders
is, die, als menigte, vooral niet het moeilijk eruit
opluiken de hoogere, doch wel het allen gemeenschappelijke lagere vertoont. En daarom heeft hij
in zijn laatste openbare rede: "De teekenen des
tijds" nog eens gezegd, en met instemming van
velen in den lande gezegd, dat het onmondige,
doch souverein geworden volk zich niet meer
wil laten opvoeden, omdat het van den opvoeder, die 't volk zal hebben te verheffen, te verhelderen en te veredelen niet de onaangename waarheden zal willen hooren, die gezegd zullen moeten
worden om het uit bekrompenheid en domheid te
verlossen.
Ook over 't Jodendom sprak BOLLAND in dezelfde
rede en na alles wat over 't door hem gezegde is
geschimpt en geschreven, kan ik niet nalaten daarover iets te zeggen. Daarbij wil ik, zooals ook BOLLAND in zijn rede deed, opmerken dat ik niet geacht wil worden een vijand der Joden te zijn noch
minder een opzetten van leden onzer natie tegen
het Joodsche deel bedoel. Ik ben overigens overtuigd
dat zulk een burgerstrijd in ons land, vol van edele
en achtbare Joden onmogelijk zou zijn. Er dient
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echter op gewezen te worden dat de bezwaren,
welke in onze dagen, door ernstige menschen in
alle landen tegen het Jodendom worden aangevoerd,
niet maar zoo zonder onderzoek mogen worden
voorbijgegaan en dat 't voor BOLLAND als philosoof
dus van belang was na tegaan, wat de oorzaak
en de zin dezer bezwaren moest genoemd worden.
Brave en zachtmoedige medeburgers, die zich
ten opzichte van de naties te midden waarvan
ze leven niets te verwijten hebben, worden niet
zonder meer aangevallen en de Joodsche woordvoerders, die de Joden als de meest zachtzinnige
en hoog moreele natie plegen voor te stellen, zouden
beter doen eens naar de gebreken van eigen volk te
zien om deze, ook naar buiten, te erkennen, in
plaats van op oostersch drukke wijze een man
als BOLLAND te beschimpen, die bergen litteratuur had doorgewerkt alvorens hij zijne meening
over 't Jodendom neerschreef.
In de tweede plaats wil ik erop wijzen, dat bepaalde groepen van menschen, levende te midden
van de andere menschen, zoodra zij andere gewoonten aannemen en vooral indien zij voor deze gewoonten in hare redelooze verstijfdheid een zekere ver-
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eering gaan gevoelen, door de anderen, die soepeler
blijven denken en die deze gewoonten als een middel
of noodzakelijk kwaad, doch geenszins als een de
menschelijke vrijheid absoluut bindende wet wenschen te beschouwen, al spoedig door hun bijzonder
optreden en onmeegaandheid als lastig worden
ondervonden. En wanneer door deze anderen gewezen wordt op de hinderlijke gewoonten van hen
die zich deze hebben eigen gemaakt, wanneer niet
de afzonderlijke persoonlijkheid doch wel de gewoonten der soort, waartoe zij behoort worden
aangevallen, dan voelt in den regel toch ieder lid
der soort zich persoonlijk beleedigd en zal, vooral
indien de leden georganiseerd zijn, een storm van
meer of minder heftige en meer of minder beschaafde protesten gehoord worden.
Wordt b.v. gewezen op de gebreken van een of
andere partij als zoodanig, dan voelen de aanhangers
dezer partij zich niet zelden persoonlijk aangetast.
En zeer typisch is 't b.v. bij de klasse der ambtenaren. Dat aan het ambtenaarssysteem hinderlijke,
haast onoverkomenlijke gebreken kleven, ervaren
we in onze dagen van sterk ontwikkelde ambtenarij
maar al te duidelijk en al te dikwijls. En toch is
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iedere ambtenaar, afzonderlijk genomen, veelal
een eerlijk en erpstig menseh, die, op zijne wijze en
op tal yan goede gronden, handelt zooals nu eenmaal
de ambtenaar te midden van vele andere, hoogere
en lagere ambtenaren moet handelen: omslachtig,
gebonden aan een berg vol gebruiken en regels,
die de vrijheid van den besten ambtenaar op den
duur moeten kortwieken en in hem het beste onderdrukken wat hij bezit, doch, als ambtenaar, geleerd
heeft te verbergen: redelijk inzicht bij zijne handelingen. Hoe edel en braaf, de ambtenaar, als mensch,
ook moge zijn, als ambtenaar kàn hij er niet aan ontkomen om, bij gelegenheid, de gebreken van zijn
stand te vertoonen. Bijzonder drukkend worden
dan deze gebreken voor de anderen, indien het
aantal ambtenaren een zekere grens overschrijdt.
Een samenleving zal een geringe hoeveelheid van
nog betrekkelijk vrij handelende ambtenaren, regelende wat geregeld moet worden, aangenaam vinden;
wordt de hoeveelheid ambtenaren grooter dan verdwijnt het aangename gevoel zonder nu nog direct
een drukkende last te worden. Beginnen echter de
ambtenaren zooveel te regelen dat het ongeregelde
als regel niet meer kan voorkomen, dan gevoelen
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al spoedig de burgers van den staat de geregelde
vrijheid als een onvrijheid en het ambtenaarswezen verkeert zich, alles met de beste bedoelingen,
van een zegen tot een vloek.
Zooals we nu de ambtenarij als een last kunnen
ervaren, zoo voelen we ook in onze dagen het optreden van het in macht gegroeide en volgens
eigen bijzondere wetten levende en handelende
jodendom als een last. En nu spreek ik weer niet
in de allereerste plaats over bepaalde Joden, veel
minder nog over die Joden, die al zeer onjoodsch
zijn, die boven het jodendom en boven de primitieve
voorschriften van de Joodsche wet zijn uitgegroeid,
die de, in onze dagen, dikwijls zinledige of wreede gebruiken dezer wet niet opvolgen en zelfs afkeuren.
Doch ik bedoel het Joodsche in de Joden, het algemeen Joodsche, dat in geen enkele afzonderlijke
Jood in zuivere volmaaktheid voorkomt én dat
toch in alle J oodsch levende Joden zijn geldigheid,
meer of minder merkbaar, heeft. Zooals in iederen
ambtenaar het ambtenaarsdom bij gelegenheid ons
zal hinderen, ook in den ambtenaar, dien men als
een zijner beste vrienden kan liefhebben.
De Joden zijn nu eenmaal niet van ons ras en
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hebben niet de ons eigene, verdraagzame geesteshouding. Zij, d.w.z. de wetvaste, echte Joden,
dragen er angstvallig zorg voor dat ze zich vooral
niet met ons, de vreemden, vermengen. Zij achten
het een bijzondere eer een Jood te zijn en een
oneer indien een Jood zich verlaagt tot een huwelijk met een, zij ;t nog zoo beschaafde, christin.
Zij wenschen niet met ons aan één tafel te eten en
de door ons toebereide spijzen beschouwen ze let wel beschouwen ze thans nog - als onrein voedsel. Zij mogen, levende te midden van en gedeeltelijk
met ons, zich in vele opzichten aan ons hebben
aangepast, zoodra in een vereeniging, in een stad
of in een land, het aantal echte Joden een zekere
getalgrens overschrijdt, komt het hun allen gemeenschappelijke Joodsche hinderlijk naar voren en ontstaan er, vooral voor ons, zeer onaangename wrijvingen. Overal waar de Joden hun invloed op de
samenleving weten merkbaar te maken doet zich
dit verschijnsel voor, zonder dat, om te beginnen,
van vooroordeelen tegen de Joden iets te bespeuren
was. In ons land b.v. zijn er zelfs broederlijke loges,
waarin de kritische geest van 't jodendom zoozeer
als een last werd gevoeld, dat men tot oprichting van,
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ofilcieus, Joden-vrije loges is overgegaan. En ook in
Engeland en in Amerika, de landen van de bij
uitstek, vrijzinnige verdraagzaamheid, heeft zich
een ernstige tegenstand tegen het jodendom ontwikkeld, die zijn oorsprong vond in de aanmatigende
macht die het Joodsche kapitaal en de Joodsche
zucht naar winst in die landen hebben veroverd.
Ook de Poolsche ep Galicische Joden, on vervalschte, in wettische en talmoedische voorschriften
doorkneede en uiterlijk daarnaar levende vertegenwoordigers van het ras, hebben in Ween en en
Berlijn weer eens getoond tot welke lage praktijken
deze van de ellende der anderen rijk wordende
valuta-parasieten in staat zijn. Dat Duitsche en
Nederlandsche Joden deze praktijken veelal afkeuren geloof ik gaarne. Doch daaruit blijkt dan
alleen dat deze Joden minder Joodsch zijn, dan ze
zelf zullen willen toegeven en dat de specifiek
Joodsche opvoeding in de Joodsche centra van
Europa niet den geest weet te kweeken van algemeen
verdraagzame en menschlievende saamgehoorigheid, welke als eersten eisch gesteld moet worden
aan een godsdienst van onze dagen.
Men zal nu, als antwoord daarop, allicht aan-
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voeren dat deze zucht naar winst niet een speciale
Joodsche, doch een algemeen menschelijke eigenschap is. Dit zij direct toegegeven. Doch naast
en boven deze hang naar het stoffelijke, heeft
zich ons ras altijd gekenmerkt door een neiging
naar het niet-stoffelijke, door een intuïtief gevoel
voor het innerlijk verhevene en ideale, dat geacht
werd in waarde oneindig veel meer te zijn dan
alle stoffelijk bezit. Bij den handel drijvenden
burger openbaarde zich dit dan als fatsoenlijke
bescheidenheid in handel en wandel. De winkelier bijvoorbeeld van voor een 51,) jaren, de
winkelier zooals men die nu nog, in zijn eerlijken
eenvoud, op het platteland wel aantreft, die vertrouwen schonk en die vertrouwd werd, die de menschen met zijn koopwaar of met een zondvloed van
reclamewerken niet achterna liep, die zijn 'c1iënteele'
geene 'deftige' 'invitaties' zond, doch veeleer van
meening was dat ze wel wisten waar hij woonde,
die instond voor wat hij leverde en zich niet met
praatjes van zijne verantwoordelijkheid afmaakte,
die 'een noodzakelijke en gewaardeerde schakel was
tusschen fabrikanten, groothandelaars en verbruikers, die met een matige en vaste winst tevreden
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was, deze beminnelijke winkelier die zichzelf kon
respecteeren, omdat hij zich mensch onder de
menschen voelde, heeft voor een groot deel
plaats gemaakt, heeft plaats moeten maken
voor een handelstand die met allerlei middelen
.zoekt naar onbescheiden groote winsten en die,
met meer of minder edele middelen de menigte
van kooplustigen tracht te lokken, ze tracht te
suggereeren dat zij telkens weer nieuwe dingen
'noodig' hebben, die de zucht naar weelde en naar
genot op de meest geraffineerde wijzen prikkelt, die
niet meer winkelier wil heeten, die zelf niet of weinig
bij de koopers is bekend en die in een "dicht huis"
woont. Ook hier zijn uitersten naar de slechte en
naar de goede kant, doch het geheele accent dat op de
maatschappij rust waarin we leven, is meer en meer
gelegd naar den kant der stoffelijke genietingen en
met oostersche opdringerigheid wordt ons van
alles aangeboden en in de handen gestopt dat 'op
proef' of met 'cadeau's' wordt geleverd en waardoor ons leven zóó kostbaar wordt, dat het gevaar
van een failliet onzer samenleving er ernstig door
in de hand wordt gewerkt.
Deze vreemde manieren, waarvoor ons ras helaas
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maar al te vatbaar is gebleken in de dagen van
het geloof aan de materie, deze manieren, waarvoor onze voorouders zich zouden hebben geschaamd om ze over te laten aan de drukke en
slimme handelaren van het ghetto, zijn om te
beginnen door deze handelaren in 't klein en in
't groot met handigheid en scherpzinnigheid toegepast. Want de Joden zijn - en zijn altijd geweest sinds ze onder andere rassen wonen - handige
zakenmenschen, tuk op geldelijke winst, afkeerig
van geregelden hand- en landarbeid, waarbij geen
groote winsten waren te maken, wetende dat ze
door de macht van 't geld ook macht konden krijgen
over de vreemden, te midden waarvan ze waren
opgenomen, doch wier handelwijzen en instellingen
ze verafschuwden. Altijd hebben de Joden geweten
of gevoeld wat de zwakke zijden van de menschen
in 't algemeen zijn, om deze zwakke zijden slim en
zonder de gewetenswroegingen, die de anderen
hinderden, in hun stoffelijk belang uit te buiten.
Zonder 'Veel gewetenswroegingen. Want de thans
helaas zoo gewone uitdrukking: "zaken zijn zaken"
is kenmerkend Joods en beteekent dat de gemoedelijke en inschikkelijke wijze, waarop in vroegere
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dagen menschen onder elkander handel dreven,
plaats heeft gemaakt voor een strenge zakelijkheid
en een hardvochtige zucht naar eigen belang,
waarbij het medegevoel voor de belangen der koop ers
of der concurenten geheel wordt uitgeschakeld. En
vriendelijk en voorkomend worden de koopers behandeld, niet omdat men dit een menschelijke plicht
acht, doch omdat men daardoor ze beter denkt te
kunnen
gebruiken voor de eigen winst politiek.
Wie het meest systematisch aldus weet te 'werken'
en wie de nieuwste middelen tot geldverdienen in
den handel uitdenkt, die bereikt op den duur de
beste resultaten en de macht over de anderen door
zijn geld. En in onze dagen is 't geld hoofdzakelijk
in Joodsche handen.
Hoewel nu door hen, die eenige practische ervaring in het leven en vooral in handel en industrie
mochten opdoen, het hier gezegde gemakkelijk
zal worden toegegeven en ikzelf, van Joodsche
zijde, herhaaldelijk bevestiging mocht ontvangen van mijne opvatting der Joodsche geesteshouding, zoo zal voor hen, die zonder veel maatschappelijke ervaring tot begrip dezer houding
wiJlen komen, het hier gezegde toch niet voldoende
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zijn. Zij zullen zich afvragen waardoor dan toch
de Joden zich onderscheiden van het overige
deel der Europeesche natiën en allicht zullen ze
dan opmerken dat toch de Joodsche wet en deJoodsche bijbelsche geschriften ook door de Christenen
in hun bijbel zijn overgenomen en dat de Joodsche
wet toch ook nog veel bevat, wat we in onze dagen
kunnen toepassen.
Daarop zou ik dan willen antwoorden, dat zeker
kan worden toegegeven dat de Joodsche wet, in
zijn tijd, een vooruitgang der moraal heeft beteekend
en als ééne der grondslagen kan gelden van de christe
lijke leer, dat de Joodsche boeken van 'Mozes',
voor zoover men ze naar de metaphysische zijde
beschouwt, dikwijls op wonderschoone en schoon
mystieke wijze het Goddelijke begrip weerspiegelen. Ook dat het gelooven der Joden aan éénen
God, een eerste, zij 't dan zeer abstracte stap geweest is naar de Christelijke leer der Goddelijke
Eenheid en Alomtegenwoordigheid, zooals deze,
door gehelleniseerde en niet meer J oodsche Joden,
in het Christusmysterie is gesymboliseerd. Edoch
de eerste stap is niet de laatste noch de grondslag gelijk aan de vruchten die ze voortbrengt.
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En wanneer dus het jodendom van onze dagen
wil blijven staan bij de wetten van MOZES en
deze in de eindeloosheid zijner talmoedische
voorschriften als eenig richtsnoer wenscht te
behouden, zonder dat het bereid is ook maar iets
van deze wetten te laten vallen, laat staan dan ze
door meer met onze ontwikkeling strookende te
vervangen, wanneer dat jodendom door middel
harer "schriftgeleerden" de aanvankelijke verheffing van den Joodschen geest wil laten bevriezen
en de verdere opklimming met honderden van
ketens vastkluistert aan den eersten trap, wanneer
het Joodsche volk zich deze ketens laat welgevallen, dan kan het niet verwonderen dat aan
de voor nog vrij barbaarsche Semieten geschreven
wetten en aan diegenen, welke deze primitieve
wetten voor zich als richtsnoer hunner handelingen aannemen, de ruwe en nog weinig
geestelijke ondergrond duidelijk moet meespreken
en bij gelegenheid merkbaar moet worden. Toegegeven zij alweer, dat er geen Joden meer te
vinden zullen zijn, althans niet in ons land, die
consequent de voorschriften der boeken van
MOZES zouden kunnen toepassen. De Talmoed, het
4

50
boek dat voor het eindelooze aantal bijzondere
gevallen der dagelijksche Joodsche praktijk, de
algemeene voorschriften der J oodsche wet tracht
pasklaar te maken, moet, zij 't dan langs den weg,
niet van redelijk inzicht, doch van meer of mindere
scherpzinnige, rabbinale verstandsredeneering, in
vele gevallen uitgaan boven de aanvankelijkheid
en onontwikkeldheid der Joodsche wet. Want
de Joden hebben zich, ondanks hunne uitzonderingswetten en ondanks een veelheid van Joodsche gebruiken, waardoor ze van de "vreemdelingen" gescheiden worden gehouden, niet kunnen onttrekken aan de invloeden van de op het
christendom opgebouwde Westersche beschaving.
Toch blijven de Joden zich het uitverkoren volk
van den Joodsche God achten, dat niet een koninkrijk des geestes, doch een koninkrijk der aarde zal
hebben te stichten. De Joodsche God belooft Zijn
volk, dat "Hem een volk is uit alle volken die op
den aardbodem zijn": stoffelijke welvaart, "groote
en goede steden die ze niet gebouwd hebben, huizen
vol van goed, die ze niet gevuld hebben, wijngaarden en olijfgaarden, die ze niet geplant hebben."
Hij gebiedt den eerbied voor vader en moeder
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"opdat het U welga, " wil alleen wat mannelijk
onder de Joden is voor zijn aangezicht zien en
eischt, "oog om oog, tand om tand." Hij is de geestelijke neerslag van een nog weinig beschaafd volk, 1)
dat bezig was zich te ontworstelen aan een toestand
van haast ongeregelde natuurlijkheid en dat in de
wetten en voorschriften, door de besten uit dat volk
geopenbaard, duidelijk toont hoezeer het stoffelijke overweegt boven het geestelijke.
De Europeesche natiën zijn vatbaar gebleken
voor een geest, waarvoor het Jodendom steeds
gesloten is gebleven. Deze geest der Christelijke
liefde, die 't stoffelijke meer als een noodzakelijk
kwaad, doch geenzins als het meest wenschbare
beschouwt, die hoopt op een koninkrijk Gods dat
niet van deze aarde is, doch waaraan allen, zonder
uitzondering, deel kunnen hebben, die gebiedt de
vijanden lief te hebben, en hen te zegenen die U
vervloeken, die kwaad met goed wil vergelden, deze
geest der liefde, die weliswaar geen mensch onder
I) "In dem Gegenstande der Religion spricht sich nichts Anderes
aus als das Wesen des Menschen" FEUERBACH Wesen der Religion: 21.
"Suchen wir das Geheimnisz des Juden nicht in seiner Religion,
sondern suchen wir das Geheimnisz der Religion im wirklichen Juden".
KARL MARX Duitsch-Französische Jahrbücher 1844 bI. 209.
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alle Christelijke volkeren in volle waarheid heeft of
zal kunnen verwerkelijken doch die als ideaal een
blijvende aansporing is tot verheffing, heeft onze
zeden en gebruiken verzacht, heeft het besef gewekt
van de gelijkheid van vrouwen en mannen voor God,
de gelijkheid naar den geest van alle menschen
en heeft ons de Joden tusschen ons doen opnemen
op een wijze, die zeker niet door de Joden zelf
zou zijn gevolgd indien wij onder hen eens opname
hadden gezocht. De geest der Christelijke liefde is
de geest die geeft en neemt, die aan eigen gebreken
die van anderen toetst, die verschillen in stoffelijke welvaart kent, doch ze niet zwaar telt en die
zelve geen aardsche belooning zoekt omdat "het
loon voor den Christen groot zal zijn in de hemelen."
En al leeft nu ook niemand van ons als een Christen,
al zijn we zelfs overtuigd dat nimmer een enkeling
als Christus heeft kunnen leven, zonder dagelijks te
zondigen tegen den geest der Christelijkheid, al
kunnen we honderden voorbeelden uit de geschiedenis aanhalen, die als onchristelijke daden van
Christenen zijn te kenmerken, door alle beperktheid
van kunnen en willen heen is toch voor het Europeesche volksleven de geest van het christendom
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een zegen geweest, die de verhevenste werken van
wetenschap en kunst kon voortbrengen. Ook daaraan
hebben edele Joden meegewerkt en ook daaruit
blijkt dat het hoogste en edelste het deel van ons
allen is. Zulke Joden, denken we b.v. aan den grooten
Spinoza, waren dan echter altijd zeer onjoodsch,
werden door de Joodsche Joden wraakzuchtig vervolgd en konden dan ook alleen dat verrichten wat
ze deden, dank zij de verzachtende invloeden
der Westersche beschaving en ondanks hunne
Joodsche afkomst.
De Joodsche geest op zijn best, legt het accent
evenzeer op het stoffelijke als op het geestelijke.
En het kan niet ontkend worden, dat in het christendom het accent ietwat eenzijdig is gelegd naar de
andere zijde. De Joodsche geest van nuchtere
zakelijkheid, van verstandelijke en dikwijls scherpzinnige, doch eenzijdige kritiek, zal zonder twijfel,
den trek naar 't ideëele, het dweepzieke en romantische dat den Germaanschen geest kenmerkt,
hebben getemperd, en zal aldus een niet te miskennen
gunstige werking hebben uitgeoefend op de Europeesche samenleving. Wordt echter deze geest van
zakelijke nuchterheid en abstracte verstandskritiek
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tot aan het uiterste en in alle deelen van 't maatschappelijk organisme doorgevoerd, dan zal er een
oogenblik aanbreken waarop ze niet meer gunstig
doch ongunstig, niet meer temperend doch afbrekend
zal werken. En dat beleven we in onze dagen.
Verwonderen kan 't daarbij niet, dat Joden
bij deze afbraak een naar verhouding onevenredig
groot percentage vormen. MARX en vele der eerste
aanhangers en voorvechters van het historisch-materialisme waren Joden; de communisten, die louter
afbrekend werken, recruteeren hunne practische aanvoerders vooral uit Joodsche kringen; de wreede,
meedoogenlooze leiders der revolutionairen, die in
Beieren en Hongarije tijdelijk een afschuwwekkend
schrikbewind konden voeren, waren Joden of hoofdzakelijk Joden en de kleine bende vastberaden en
intelligente doordrijvers - de "doodgravers van
Rusland" -, die met een barbaarsche gevoelloosheid het zachtzinnige en geloovige Russische volk
aan hunne bijzondere theorieën hebben opgeofferd,
zijn wederom, op weinigen na, Joden. Zulke voorbeelden mogen dan spreken voor hen die 't niet
kunnen of willen begrijpen dat de Joodsche geestes!..
houding, die allerminst de geesteshouding van alle
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Joden is, een andere moet zijn dan de ChristelijkEuropeesche. En daarom heeft BOLLAND, die, 't
zij nogmaals gezegd, geen jodenhater was en iedere
jodenvervolging verafschuwde, daarom heeft BOLLAND gemeend te moeten zeggen wat hij gezegd
heeft, omdat hij overtuigd was dat in onze dagen
de vernietigende werking van den Joodschen geest
als één der factoren voor den dreigenden maatschappelijken ondergang was aan te merken. Hij
heeft 't niet gezegd voor zijn genoegen, want hij
doorzag den Joodschen geest te goed om niet te
weten wat er zou volgen, maar hij heeft 't gedaan
"opdat men niet zegge: wij hebben het niet gehoord"
De mensch denkt over alles na en de uil van
Minerva begint niet met den komenden 'dageraad'
ook niet op de 'middaghoogte' doch met het aanbreken van de schemering haren vlucht, om achterna
te begrijpen waarom de samenleving zich gaat
ontbinden en waarom ze den weg gaat die alle
andere samenlevingen voor haar zijn gegaan: opgroeien, bloeien en verrotten. Dit beteekent dan,
zooals BOLLAND 't zeide "ontgoocheld worden"
en geeft in onze dagen allerminst veel hoop op een
vreugdevolle toekomst. Maar dit ontgoocheld worden,
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dit leeren afzien van alle hoopvolle verwachtingen beteekent wat 't altijd heeft beteekend :
inzien dat 't ook met onze beschaving loopt zooals
't loopen moet, om vrede te hebben met een vooruitgang naar beneden, die noch voor het heden, noch
voor de toekomst veel verheffends belooft.
De onbehoorlijke drukte waarmede BOLLAND'S
uitspraken van Joodsche zijde zijn ontvangen,
kunnen wel als bewijs gelden hoe raak hij had
geslagen en hoe kwetsbaar 't jodendom is. Men
heeft daardoor zijn uitspraken gebracht, waar hij ze
niet begeerde en de zaak der Joden is er allerminst
mee gediend, voor zooverre deze zaak nog als een
zaak des. geestes beschouwd mag worden. Wat
door BOLLAND is gezegd en geschreven, was niet
bedoeld voor de menigte, die verkeerd leest en niet
begrijpt waarom het gaat. Zijne laatste rede,
gelezen in verband met 't vroeger door hem gezegde en geschrevene, is gezegd en geschreven
voor hen, die willen begrijpen dat een eenzijdigheid een halve waarheid is en dat ook het jodendom, 't moge dan zijne goede zijden hebben, in
onze tijden vooral zijne kwade kanten openbaart.
Joden, die voor zich de vrijheid opeischen om, in
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straffelooze ongebondenheid, onze instellingen en
gebruiken op vinnige manier af te breken, wijzen
gelijktijdig in de door hen geredigeerde, en direct
of indirect beheerschte couranten, iedere kritiek
op eigen verouderde wetten en wetsuitleggingen
met oostersche energie af, van welke zijde ze ook
komt en hoe gematigd ze ook zij. Eerlijker zou 't
zijn, de hand in eigen boezem te steken en te vragen
of bij geval niet bij het Joodsche in de Joden de
oorzaak van de veelvuldige kritiek is te zoeken, die
in alle landen op het jodendom wordt uitgeoefend.
Met den Jood MARx ware dan wellicht te erkennen,
dat een maatschappelijke emancipatie der Joden
slechts mogelijk zal zijn, indien de maatschappij
van het jodendom wordt bevrijd. 1)
1) Welches ist der weltliche Grund des Judenthums? Das praktische Bedürfnisz, der Eigennutz. Welches ist der weltliche Kultus des
J uden? Der SchacMr. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld. Eine
Organisation der Gesellschaft, welche die Voraussetzungen des Schachers,
also die Möglichkeit das Schachers aufhöbe, hatte den Juden unmöglich
gemacht. Sein reliöges Bewussts,ein würde wie ein fader Dunst in der
wirklichen Lebensluft der Gesellschaft sich auflösen .... Wir erkennen
also im Judentum ein allgemeines, gegenwärtiges, antisociales Element...
Die Judenemancipation in ihrer letzten Bedeutung ist die Emancipation
der Menschheit vom Judentkum. KARL MARX Deutsch-Französische
Jahrbücher 1844 bladz. 209.
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Ik

kan

de oprechte verzekering geven dat
BOLLAND, ondanks de vele en soms vuile uitingen
van haat die hem van Joodsche zijde in wel of niet
onderteekende brieven en briefkaarten op zijn sterfbed zijn toegezonden en hebben gehinderd, zonder
wederhaat tegen de joden of tegen eenigen Jood is
heengegaan. Maar hij kon er niet meer toe komen
om hen te ontvangen, die hem, zoodra het jodendom
ter sprake kwam, eenzijdig meenden te moeten
tegenspreken. De opwinding die dergelijke bezoeken
hem zouden hebben verschaft kon hij niet meer
dragen. In waarheid heeft hij allen liefgehad en
door zijn woord en zijn werken heeft hij hen gezegend
die hem hebben vervloekt.
De Nederlandsche natie staat nog te dicht bij
den sterfelijken man, om diens grootheid van geest
"Das Gattungsverhältnisz selbst, das Verhältnisz von Mann und
Weib etc. wird zu einem Handelsgegenstand! Das Weib wird verschachert" "Die chimärische Nationalität des Juden ist die Nationalität
des Kaufmanns, überhaupt des Geldmenschen".
"Das Grund- und bodenlose Gesetz des Juden ist nur dIe religiöse
Karrikatur der grund- .und bodenlose Moralität und des Rechts überhaupt, der nur fomzellen Riten, mit welchen sich die Welt des Eigennutzes umgibt" (Marx. t. a. p. 212).
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te kunnen beseffen. Jaren, vele jaren allicht, zullen
voorbijgaan voor de nakomelingschap van eigen
of van vreemden bodem zal beseffen, dat in het
landje aan de zee, een verlosser der gedachte, een
meester der waarheid heeft geleefd en geleeraard,
die niet door zijn volk is gekend, doch die "naar
verdienste" en "naar eisch is behandeld", dat wil
zeggen: vergeten en verguisd. Terwijl ieder jong
hoogleeraar, zonder doctorstitel, al spoedig aan
een andere academie wordt gedoctoreerd, is deze
doctorstitel aan BoLLAND bij een massapromotie,
toen het te laat was, aangeboden; terwijl aan ieder
hoogleeraar van eenige verdienste het lidmaatschap wordt aangeboden van de koninklijke Academie van Wetenschappen is dit lidmaatschap
BOLLAND
systematisch onthouden, terwijl bijna
alle professoren van een zekeren diensttijd voor
toekenning eener ridderorde aan Hare Majesteit
de Koningin worden voorgedragen, heeft geen
Minister onze Vorstin gelegenheid gegeven om
BOLLAND te ridderen. Ware hem tijdig een blijk
van officieele waardeering gegeven, hij zou het,
als anderen, gaarne aanvaard hebben. Want de
algemeene miskenning in de wetenschappelijke
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kringen, ze moge dan later onder den invloed van
jongeren minder merkbaar geworden zijn, was voor
hem wel hard, al wist hij ze, met de gelatenheid van
den wijsgeer, te dragen. Hard was 't ook voor hem
en bitter, wanneer leerlingen, die door hem tot
eigen begrip waren gekomen, stelselmatig of bij
voorkeur zijn naam verzwegen, om zooveel te meer
dien van HEGEL te noemen. Want niemand van
hen was tot HEGEL gekomen zonder BOLLAND.
Zij allen konden weten en belwordell te erkennen,
dat BOLLAND, hij mocht dan zelf HEGEL'S naam
altijd hoog houden, zuiverder, begrijpelijker en
met de kennis van onze dagen sprak, waar HEGEL
soms onzuiver, verward en zonder kennis van wat
na hem is gekomen heeft geschreven en gesproken.
De schijn van zelfstandigheid, die men zich aldus
poogde te geven, bedroefde BOLLAND, die zelfstandiger dan wie ook, zich had opgewerkt, doch die
de eere gaf, wien de eere toekwam, ja meer dan
dat, die in zijn werken veelal anderen meer liet
spreken dan in verband met eigen denkarbeid
noodig was en die daarom, naar buiten, wel eens
den schijn opwekte van onoorspronkelijk denker
of Hegelapostel.
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Hiermede ben ik dan gekomen aan het einde
ecner korte herdenking van dezen grooten Nederlander, aan wien zijne leerlingen het beste danken
dat ze konden verwerven: kennis van zichzelven
en van de wereld en daarmede de rust van den
geest, die alles laat gelden, niets zonder meer als
onwaar afwijst, doch ook aan geen enkele bijzonderheid al.s onomstootelijke waarheid gelooft. Want
terwijl de geest bijzonderheden doordenkt en dus
anders denkt, komt ze, in deze hare negatieve
werkzaamheid, denkende tot zichzelf om, bewust
of onbewust, alles in zichzelf op te heffen en zichzelf als het algemeene in al het bijzondere te beleven.
Wie het voorafgaande heeft gelezen en BOLLAND
niet heeft gekend, zal allicht de vraag stellen wat
er dan waar is van de vele 'rare' verhalen, die
van dezen man zijn verteld of waarover is geschreven. En mijn antwoord daarop kan dan zijn
dat BOLLAND zeer zeker ook zijn menschelijke zieligheden had, dat hij allerminst was zonder gebreken,
en dat hij zelf de eerste was om deze bereidwillig
te erkennen. Voor ons en voor het nageslacht gaat
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het echter niet om den zieligen, noch veel minder
om den lichamelijken BOLLAND, doch het gaat ons
om den eeuwigen geest, den geest van zuivere rede,
die, zooals hij 't heeft gezegd, door sterfelijken
mond heeft gesproken. Hoe lang hij was, hoe groot
de inhoud van zijn schedel, hoe sterk zijn "secundaire functie" of zijne "emotionaliteit" was, moge
dan voor physiologen of in vreemde termen sprekende psychologen van beperkt wetenschappelijk belang zijn, dit alles blijft als betrekkelijk duisteren
ondergrond voorondersteld van het geestelijke
licht dat van hem uitstraalde. Ons gaat het om het
hoogere, om den geest van waarheid die door den
mens eh BOLLAND tot ons heeft gesproken en uit
zijne werken tot ons en ons nageslacht zal blijven
spreken. En wanneer we aldus BOLLAND eeren, eeren
we den geest der waarheid in ons zelven, eeren we
het ons allen gemeenschappelijke hoogere en diepere
en vinden we eigen onvergankelijkheid in zijne
vergankelijke uitingen terug om die geestelijke bevrediging te beleven, die het doel is van ons leven
en het doel is van alles "wat op aarde en in den
hemel eeuwig gebeurt."

Haarlem, Nov. 1922.

