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Onze schrijfwijze.
Daar ik eenige wijzigingen heb gebracht in de spelling onzer taal, en bemerk dat
deze spellingskwestie gewigtig gevonden wordt, wensch ik zoo kort moogelijk mijn
veranderingen te motiveeren.
Waarschijnlijk zou ik niet zoover zijn gegaan als ik deed, en het bij enkele zeer
kleine wijzigingen hebben gelaten - b.v. ‘verfraaying’, ‘glooying’, in plaats van
‘verfraaiing’ en ‘glooiing’ - wanneer de spelling-beweeging van Dr. Kollewijn er
niet ware geweest.
Het beste en mooiste van deeze zoogenaamde ‘vereenvoudiging’-beweeging acht
ik de handhaving der individueele vrijheid, het leevend houden zoowel van taal als
van schrijfwijze.
Dat Dr. Kollewijn zich verzet heeft tegen de officieele spellingsdwang en gebrooken
heeft met spelling van de Vries en te Winkel, acht ik een zeer goede daad en een
reeden tot dankbaarheid.
Krachtens zijn eigen beginselen echter verzet ik mij weederom teegen wat hij
‘vereenvoudiging’ noemt, en vooral teegen het opdringen en propageeren van een
spelling, die mij leelijk en onpraktisch voorkomt.

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

2
De taal is als een orgaan, waarvan de hoofdzaak is de functie, niet de structuur.
Wie de taal wil ‘vereenvoudigen’ moet wèl onderscheiden wat hij vereenvoudigt,
structuur of functie.
Want op de functie komt het aan, en het vereenvoudigen van de structuur maakt
vaak de functie moeilijker en slechter. Terwijl men, om de functie te vereenvoudigen,
de structuur dikwijls meer samengesteld moet maken.
Zoo is de schrijfmachine een heel wat samengestelder werktuig dan de pen, maar
de functie, het schrijven, is bij een schrijfmachine eenvoudiger en beeter.
De vereenvoudigers der spelling willen zooveel moogelijk ooverboodige letters
afschaffen, alsof het schrijven van minder letters verbeetering van de taalfunctie
beteekende, en alsof hierdoor het aanleeren der taal gemakkelijk werd. Maar dit loopt
natuurlijk uit op verminken van de taal, en de vereenvoudiging van structuur heeft
ten gevolge bemoeyelijken van de functie, slechter functioneeren.
Het eenige waarop men bij wijziging in spelling te letten heeft is de praktische
werking, de duidelijkheid.
Het gemak van een letter meer of minder te schrijven komt daarbij in 't geheel niet
in aanmerking. Wie de taal liefheeft zal trachten haar te verrijken en te verfijnen, en
haar functie te verbeeteren.
Het is zeer verklaarbaar dat een taal-leeraar de onreegelmatige manier waarop
men tot heeden de lange ee beurtelings met één en met twee ee's spelt, onpraktisch
vindt bij zijn onderricht. Het is uitsteekend, daarin eenheid en consequentie te brengen.
Ik herinner me, dat wij op school op de vraag ‘waarom
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spelt men “Vrede” met één e?’ altijd maar op goed geluk antwoordden: ‘omdat het
in 't Duitsch is ‘Friede’. ‘Waarom heeft “loover” twee oo's?’ ‘Omdat het komt van
het Duitsche “Laub!” En zoo voort.
Dat een leeraar aan zulke tamelijk zinlooze reegels een eind wil maken, zal niemand
kunnen afkeuren.
Maar nu daarom het onderscheid in schrijfwijze tusschen lange en korte klinkers
te laten vervallen, is juist de verkeerde weg. Daarmeede schaadt men de functie en
verminkt men de structuur der taal.
Niemand kan mij teegenspreeken dat de schrijfwijze: “meededeelen”, beveelen,
geleedingen’, enz. duidelijker is dan ‘mededelen, bevelen, geledingen’. En de praktijk
vraagt duidelijkheid vóór alles.
Het kind, dat leert schrijven, en de vreemdeling, die onze taal leert, zal praktisch
niet gebaat zijn door woorden als ‘zeegenen’ ‘degeenen’ ‘verveelen’ ‘geleegen’
‘beteekenen’ ‘bereekenen’ op deeze wijze te schrijven ‘zegenen, degenen, ‘vervelen’,
‘gelegen’ ‘betekenen’, ‘berekenen’.
Dit ligt zóó voor de hand dat het bijna onbegrijpelijk is, hoe niet alleen leeraren,
maar zelfs schrijvers zulk een wijziging grif hebben oovergenomen.
Hoe weinig Dr. Kollewijn zich om de praktijk, om de duidelijkheid bekommerde,
blijkt wel daaruit, dat hij bij het wijzigen van de Vries en te Winkel's spelling, toen
hij er alle vrijheid toe had, het zoo nuttige onderscheid tusschen ‘ligt’ en ‘licht’, en
‘verdigting’ en ‘verdichting’ niet heeft hersteld.
En ik vraag: wat heeft spellings-wijziging te beteekenen, wanneer ze niet de
duidelijkheid bevordert?
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De wijzigingen die ik aanbreng hebben alle dus hetzelfde, eenvoudige motief:
verduidelijking. En dit acht ik het eenige motief dat in de schrijfwijze gelden mag.
Mijn schrijfwijze wil dus zijn pragmatisch, en strekken tot verfijning en verrijking
der taal.
Ik ken verscheiden vreemdelingen, die onze schoone taal leeren, ook zonder dat
ze die hoorden spreeken. De spelling onzer taal is betrekkelijk eenvoudig en rationed.
We kunnen haar zeer goed verbeeteren en de reegels vereenvoudigen, zonder haar
kracht te verzwakken.
Ik stel mij tot reegel, de lange ee altijd met twee ee's te schrijven, uitgezonderd de
gevallen waarin de duidelijkheid er door geschaad worden zou.
Ik schrijf ‘éven’, als bedoeld wordt: een kort moment, ‘eeven’ als bedoeld wordt:
‘gelijk’. Het schijnt mij praktisch eeven nuttig deeze twee woorden te onderscheiden,
als de woordjes ‘nog’ en ‘noch’. Hetzelfde geldt van ‘géne’ (gindsche) en ‘geene’.
Om dezelfde reeden zal ik de getallen ‘zéven’ en ‘négen’ anders schrijven als de
woorden ‘zeeven’ (mv. van zeef) en ‘neegen’ (van het wkw. neigen).
Voorts laat ik eigennamen en uitheemsche woorden zooveel moogelijk onveranderd.
Het opneemen van vreemde woorden in een taal is noodwendig. Wat zou er van een
taal ooverblijven, als men er alle uitheemsche woorden uit weerde. Maar wie een
eigennaam of uitheemsch woord gebruikt, weet ook meestal wel hoe de uitspraak is,
en het schijnt mij niet wenschelijk, meer te veranderen dan hoog noodig is als
praktische consequentie.
Om deeze laatste reeden laat ik ook de lange a-klank onverdubbeld, behalve in
sommige woorden, zooals ‘daa-
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veren’ en ‘klaateren’, die sterk klank-nabootsend zijn.
Bij de oo en de uu breng ik ook de dubbele klinker aan as reegel. De uitzonderingen
volgen uit dezelfde motieven als bij de ee.
Ik onderscheid dus ook ‘wigt’ en ‘wicht’, ‘digt’ en ‘dicht’, ‘ligt’ en ‘licht’ met alle
daarvan afgeleide woorden.
Ik spel ‘waereld’, ‘kaerel’, ‘blaauw’ en ‘naauw’ - om daarmee duidelijk aan te
geeven hoe ik de klank dier woorden bedoel.
Men beweert dat dit archaïsme is, en dat deeze klanken in 't Nederlandsch niet
meer bestaan. Ik ontken dit, er zijn dialecten en waarin die klanken nog bestaan, en
menschen, die het onderscheid tusschen ‘naauw’ en ‘nou’ zeer goed laten hooren.
Ik meen dat het zaak is, dit onderscheid ook in de schrijfwijze te bestendigen. Als
een taal door slordigheid afslijt in de conversatie, dan is de schrijftaal dáár om de
fijnheid te bewaren.
Het ‘leeven’ van een taal doet zich kennen door voortduurende wijziging, maar
wijziging kan verfijning en verrijking zijn, of verslapping en verminking.
De spreektaal zal somtijds neigen tot het laatste, maar schrijvers en dichters zijn
geneigd tot het eerste, en hebben recht hun gevoelen te handhaven teegenoover de
onverschilligheid der meenigte.
Van gewild of gezocht archaïsme kan men in dit geval niet spreeken. In elk tijdperk
van herleeving kwam terugkeer vóór, tot bizonderheeden uit een voorig tijdperk van
bloei.
Als ik op zijn Vondels: ‘suycker’ ging schrijven of ‘buyck’, dan had men recht
van gezocht archaïsme te spreeken.
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Maar het klank-onderscheid tusschen ‘naauw’ en ‘nou’ is van praktische waarde,
evenals het behoud van de mooie ae-klank in ‘waereld’. De dichter voelt deeze dingen
het best.
Men zou het eevengoed archaïsme kunnen noemen, dat men de oude zetting van
het Wilhelmus weer in eere heeft gebracht, of dat de nieuwere bouwstijl zijn motieven
meer aan de zestiende en zéventiende eeuw ontleent, dan aan de décadente periode
der négentiende.
Ten slotte wensch ik nog op te merken, dat de door mij aangebrachte wijzigingen
volstrekt niet de pretentie hebben van een systeem, zooals dat door Dr. Kollewijn en
zijn volgelingen wordt gepropageerd. Het zijn poogingen tot verduidelijking, waarvan
ieder kan ooverneemen en waaraan ieder kan toevoegen wat hem goed dunkt. Ze
zijn, zooals ik zeide, alleen pragmatisch, en ik zal er aan veranderen wat mij door
de praktijk wenschelijk blijkt.
De taal moet een leevend organisme blijven, vatbaar voor gestadige wijziging.
Voor de taalleer, de grammatica heb ik de hoogste achting, als weetenschap, maar
ik acht mij geheel en al vrij van haar autoriteit. Wij, die spreeken en schrijven, maken
de grammatica, die later door de taalgeleerden wordt geboekstaafd. Tot haar reegels
moogen wij hen verwijzen, die onze taal wenschen te leeren, maar onze scheppende
behoefte tot meededeeling en expressie is er niet aan onderworpen.
Met de geslachten der woorden spring ik daarom geheel willekeurig om, al naar
de aanwijzing van mijn

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

7
gevoel. Ik zal niet in een woordenboek gaan nazien of een woord als ‘kant’ of ‘schijn’
vrouwelijk of mannelijk is, ik zal schrijven ‘aan den kant’ of ‘van de schijn’, al naar
duidelijkheid of welluidendheid er mij door gebaat schijnen. Maar ik zal daarom niet
weeder een doode reegel er van maken en alle buigingen en geslachten plompweg
afschaffen, - alleen omdat de slordige, spraakmakende gemeente dat doet. Het kunnen
nuttige onderscheidingsteekenen zijn, die ik niet missen wil.
In de kwestie der schrijfwijze behoud ik mij volkoomen vrijheid voor, maar ik zal
dan ook die van anderen niet bedreigen, ook niet door propaganda, door brochures,
bonden of ‘organen’.
Mijn streeven is zoo duidelijk moogelijk mij uit te drukken, of anderen mij daarin
willen volgen en hoe, dat staat aan hun beleefdheid1).
Als een volgeling van Dr. Kollewijn mij schriftelijk verzoekt of hij bij mij mag
koomen bedelen, er bij voegend dat hij mij anders zal negeren, - dan zal ik een nadere
toelichting moeten vragen eer ik définitief kan antwoorden. Mij die moeite te besparen
acht ik een kwestie van hoffelijkheid, geen zeedelijke of maatschappelijke
verplichting.

1) Ik wil mij eevenwel bereid verklaren mij te onderwerpen aan een voorloopig vastgestelde
schrijfwijze, door een van staatsweege benoemde commissie, bestaande uit waarlijk bevoegde
personen (1917).
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Kooningschap en dichterschap1).
Er is een wonderbare oneevenreedigheid in ons weezen, een dis-harmonie die wij
soms met pijnlijke bevreemding gewaarworden. Wij weeten en begrijpen veel te veel
voor ons kleine leeven. Wij leeven maar eenige jaren en onze handen reiken maar
kort. Maar onze blik, door vernuftige werktuigen verscherpt, peilt matelooze ruimten,
en ons begrip weet van tijdperken zoo ontzachlijk, dat wij onmachtig zijn er een
flauwe voorstelling van te maken. In vergelijking met de ruimte, die wij verstandelijk
kennen, is die, welke wij zelve inneemen of lichamelijk kunnen omspannen, volstrekt
nietig. In mathématischen zin is ze practisch nul. Eevenzoo is de tijdruimte, die wij
lichamelijk kennen, feitelijk nul, niet bestaand, in betrekking tot de tijden, die wij
verstandelijk meeten. Wij zijn, als individuën, grootheeden die, wiskunstig
gesprooken, verwaarloosd moogen worden bij de beschouwing van de waereldruimte,
die wij bewoonen, en van de geschiedenis van ons geslacht. En toch schijnt ons deeze
nulliteit bizonder gewigtig en belangrijk. Wij leeven in een huis dat ons door zijn
oneindige afmeetingen vernietigt, en wij hebben een geschiedenis, die al wat wij
zelve belangrijk vinden tot nul reduceert.

1) Verschenen in ‘De Gids’ van December 1910.
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En daarbij hebben wij het inzicht dezer teegenstrijdigheid. Ieder mensch leeft met
een onverwoestbaar gevoel van zijn eigen belangrijkheid. Hij voelt zich, of hij wil
of niet, een ikheid, een ego, een middenpunt van waaruit de gansche kosmos wordt
beschouwd en gemeeten1). Hij leeft en arbeidt in den waan dat hij het centrum vormt
van uitgebreidheid en eeuwigheid. Die waan is hem eigen en onontbeerlijk. En toch
weet hij, bij eenig nadenken, onmiddellijk, dat het een waan is. Het oneindige heeft
geen midden, en zijn ikheid, als centrum der oneindigheid, moet een zelfbegoocheling
zijn. Maar onmoogelijk is het hem, zich uit deeze begoocheling te bevrijden, hoe hij
ook peinst of waarneemt. Alles bestaat voor hem slechts door zijn individueel besef,
al wat is, is er slechts voor hem, omdat hij het voelt, of denkt. Het weezen aller dingen
schijnt hem op onverklaarbare wijze in zijn eigen ik gecentralizeerd. Van zijn
meedemenschen voelt hij zich onderscheiden door zijn éénig ikheids-gevoel. Hij
moet aanneemen dat zij allen hetzelfde gevoel hebben, - maar hij voelt zich anders
dan zij, omdat hij zichzelf is, en alle zeekerheid omtrent hun bestaan berust op zijn
eigen waarneeming.
Hij weet dit een zelfbedrog en een leugen en hij kan er zich niet aan onttrekken.
Hij acht, verstandelijk, zijn persoon volstrekt nietig, - en toch is alles voor hem in
deeze nietigheid beslooten. Op het geloof in deeze non-entiteit, zijn Zelf, berust het
geloof in alles, in alle waarheid en werkelijkheid.
Hier is een angstwekkend raadsel, de aanvang van een land van mystérie waarin
wij nog niet den eersten

1) ‘Est gibt keine zwei Menschen mit gleichem Horizont, jeder ist der Mittelpunkt seines
eigenen’ (Fritz Mauthner).
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voet hebben gezet. Juist omdat het zoo vanzelf spreekt dat men niets kent als wat
men zelf, als persoon, voelt en denkt, daarom is het zoo enorm verwonderlijk. Want
het beteekent dat er niets is als het Ik, en dat wat het allernietigste schijnt, toch
eigenlijk identisch is met het allergrootste, het Al.
Hier treft ons allereerst de onmacht en de onbruikbaarheid van ons voornaamste
middel tot denken en meededeelen: onze taal. Niet alleen zijn al onze woorden
onvoldoende, zij zijn ook misleidend. Wat werkelijk is, is niet teegenstrijdig noch
onharmonisch, - het schijnt alleen zoo, wanneer we het in onze onbeholpen termen
en beelden trachten weer te geeven. Al het zoo wonderspreukig en onlogisch klinkende
heeft een eigenlijk weezen, dat volkoomen helder en logisch is. Eerst wanneer we
ons bevrijd hebben van de banden der logische formuleering, wanneer we hebben
leeren denken buiten het taalverband om, wanneer we de gevaarlijke dialectische
methode der zoogenaamde vak-filosofen zijn ontgroeid, wanneer we geleerd hebben
de taal der dichters, met al haar onlogischheeden en grilligheeden als juister te
waardeeren dan het jargon der metafysische systeemen, dan koomen we tot het inzicht
van wat onze geestelijke ontwikkeling in den weg staat.
En toch moeten we spreeken, en met woorden denken en meededeelen. Maar
weetend hoe de taal misleiden en bedriegen kan, hebben wij te zorgen haar meester
te blijven en aan ons werkelijk weezen te onderwerpen, en niet ons door taalvormen
te laten binden en misleiden. Wij moeten zorgen dat taal groeit in eeven snelle
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mate als ons eigen weezen. De taal moet steeds leevend, beweegelijk en veranderlijk
blijven, en het oogenschijnlijk onlogische, wonderspreukige mag ons niet
verschrikken.
Reeds hebben de wiskundigen van onzen tijd, in strenge waarheidszucht, den
ouden ban verbrooken. Zij noemen niets meer absurd omdat het in onze taal-termen
absurd klinkt. Het oude tweemaal-twee-is-vier heeft afgedaan. En wordt dieper en
uitvorschender gevraagd: wat is ‘twee’? wat is ‘maal’? wat is ‘is’? Wat gebeurt er
als we die zoo ooverbekende woorden verbinden? Welke werkelijkheid staat er achte?
Wat doen wrij eigenlijk als we deeze woorden zeggen?
En zoo vragen wij dichters: Wat is ‘Ik’? Wat is ‘Zelf’? Wat is ‘persoon’? Wat is
‘zijn’? En steeds weer onverschrokken beeldend wat er zich als werkelijkheid en
waarheid in ons voordoet, ontdekken we harmonie en helderheid, waar het dialectisch
denken en spreeken verwarring en absurditeit aantoonde.
Dit is de eerste sleutel van het duizendpoortige mystérie, - dat wij groeyen en wel
duizelingwekkend snel. De raadselen ontstaan doordat de taal achterblijft bij de rasse
veranderingen in ons weezen. ‘Panta rei’, alles stroomt, en snelst van al ook de ziel
van het menschengeslacht.
Geen crisis uit den ganschen duur van ons geslacht eevenaart de teegenwoordige.
Wij zien uit oover de aeonen van het verleeden der aarde, en dateeren den aanvang
van ons geslacht, van het oogenblik dat de eerste moedercel gevormd werd in de
afgekoelde oerzee. Door honderd duizende jaren bleeven de dier- en plantvormen
gelijk. Dan, tusschen de lange, lange pauzen van stabiel
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eevenwicht, kwamen périoden waarin een ras zich verwonderlijk snel ontwikkelde
en soms den ganschen aardboodem onbegrijpelijk snel ooverspreidde.
Zulk een ‘anastrophe’ beleeven wij nu, en eene die op onze planeet geen gelijke
heeft gehad. Zesduizend jaren zijn als een oogwenk in den ouderdom van het
waarneembare leeven op aarde. De veranderingen in de laatste honderdtallen jaren
zijn als bliksemingen van opbloeyend leeven.
En dit feit, dat wij thans, bij al onze uiterlijke wijzigingen, bij ons
scheppingsvermoogen, bij onze toeneemende, physieke macht oover de aardsche
gesteldheid, ook innerlijk tot een flauw scheemerend besef komen van de eenheid
onzes Zelfs, van ons ‘eigen’ ik, met het Al der Waereld - doet ons voelen alsof wij
tot een eind-crisis zijn genaderd, alsof wij aan den rand van een onpeilbaren afgrond
staan, of op den drempel van een boovenaardschen lichthof.
Deeze anastrophe kan niet lang duren, iets in ons zegt dat er vereffening en
oplossing moet koomen, een nieuwe, ongekende, onbegrijpelijke staat van eevenwicht.
Met ‘niet lang’ moet men hier bedoelen: ‘niet veel eeuwen’, - dus een seconde in
vergelijking met de aeonen onzer genése. De grootste hindernissen zijn verbrooken,
de dam, die den vloed beperkte, is onderwoeld en doorboord op honderd plaatsen.
Nog weet de massa niets van wat er rondom hen gebeurt en gebeuren gaat. In een
dikken neevel van zelfzucht, blindheid en matérialistische dierlijkheid woelt en
zwoegt nog de meenigte.
Maar de vonken zijn gevallen en gloeyen voort in enkele koppen. Het licht schijnt
ooveral door fijne reeten. Niets is er, wat den voortgang van 't geestelijk vuur kan
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weerhouden, niets zal het neederstroomen van den vloed meer kunnen stelpen. Zal
het zijn een vernietiging, een in vlam verteeren van al wat wij gebouwd hebben, tot
vrijmaking van den eeuwigen geest - of een langdurig vreedig vloeyen langs
bloemrijke oevers?
Wat het zij, en hoe angstwekkend en beklemmend ook in zijn nadering, - zij die
het koomende licht zien, vreezen het niet, maar voelen zich gestemd tot mateloos
juichen en juubelen. Want wat zij zien is het licht eener nieuwe en beetere
werkelijkheid - voor welks komst het verzwinden al onzer stoffelijke voordeelen nog
maar een nietig offer ware.
Ik beschouw al wat op aarde als leevende weezens onder 't bereik onzer waarneeming
was, als één groote familie, waarvan de mensch het laatste meest volgroeide lid is.
Maar men versta wel, dat ik niet de aanmatigende en dwaze leer belijd, die den
mensch het hoogste leevende weezen en het eindwerk der schepping noemt.
De natuurweetenschap kent geen leeven als dit wat zich vertoont onder bepaalde
condities van temperatuur en vochtigheid. Zonder koolstof en zonder vloeibaar water,
boven 100° en onder 0° Celsius acht ze het leeven onmoogelijk.
Dat wil zeggen: het leeven dat wij, met onze gebrekkige zintuigen, als leeven
kunnen waarneemen. En wie geleerd heeft een weinig minder anthropo-centrisch te
denken dan de heedendaagsche natuurgeleerden1), zal

1) Het is curieus dat een van hen, Dr. I.P. Lotsy, mij onlangs, dus jaren na het verschijnen van
dit opstel, een van de meest antropocentrisch denkende geesten noemde. (1917).
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de énorme beteekenis van dat voorbehoud begrijpen.
Niets bewijst dat leevende, denkende, gevoelende weezens zich niet zouden kunnen
aanpassen aan een temperatuur van 70000, zooals op de zon heerscht, of van - 3000,
zooals in de interstellaire ruimten. Dat wij nooit zulke weezens waarnamen, wat
beteekent dit, als men het beperkt waarneemingsregister van den mensch in
aanmerking neemt?
Is de mathématische zeekerheid, dat er nog een oneindig aantal andere vibraties
en ook andere dimensies bestaan behalve die welke wij kennen, niet eeven groot als
deeze, dat er meer sterren in 't Heelal zijn dan wij zien?
Zoo bedoel ik dan, als ik van het leevende spreek, die kleine aardsche groep van
planten en dieren die wij kennen, omdat ze voor ons zichtbaar en tastbaar zijn. En
juist om die gemeenschappelijke eigenschap noem ik ze één familie, de groep der
tellurische weezens.
En van die groep is de mensch het hoogste. En sinds de mensch tot inzicht
gekoomen is, in de allerlaatste eeuwen, dat zijn woonplaats niet is het centrum van
't Heelal, dat wat hij een vasten boodem onder zich waande, een klein zweevend
planeetje is, één uit oneindige millioenen, - en sinds hij langsaam-aan begint te
begrijpen dat hij zelf niet is de Heer der Schepping, niet de hoogste créatie Gods,
maar een nietig deeltje van het groote Al-leeven, - en sinds hij juist daardoor zich
veel duidelijker en onmiddellijker verwant voelt aan dat Al-leeven, en zijn
anthropomorfische Gods-fantasieën plaats maken voor scheemerende vermoedens
eener onbekende werkelijkheid - sinds dien tijd ook begint zijn tellurisch bestaan
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oover te gaan in een kosmisch, en zijn geest zich uit te breiden over ruimte en
eeuwigheid.
Dat is, naar ons weeten, eenig, nieuw en zonder précédent in ons voorgeslacht, en
daarom is deeze tijd de meest kritische, de geweldigste anastrophe in de geheele
tellurische biogenése.
Men verwarre dit niet met het dorre begrip der ‘évolutie’, het doode
kringloop-systeem, zooals dat thans weer door dialectische en matérialistische wijzen
is bedacht, en versteenend en bezoedelend den menschelijken geest in zijn opvaart
vertraagt.
Het kosmisch-worden van den mensch is als een weedergeboorte, een oopenbaring
van nieuwe vermoogens, en nieuwe werkelijkheeden, waarvoor onze taal volslagen
onmachtig is, en die tot het scheppen van nieuwe denken meededeelingsmiddelen
zal dwingen. En het meest kenmerkende in deeze opvaart is iets wat men vreugde
of zaligheid zou noemen, als deze woorden nog hun oude kracht hadden behouden,
- een schitterende aankondiging van iets, dat al het reeds bekende en benaamde
oovertreft.
Dat weet ieder, die het in zich heeft gevoeld, en het is soms reeds herkenbaar in
de stamelende poogingen tot uiting.
Den mensch te noemen ‘met reede begaafd’ en hem daarmeede te willen
onderscheiden van de enkel met ‘instinct’ bedeelde dieren, is verouderde ‘onzin’.
Dit verschil is alleen gradueel, niet essentieel. Het dier overlegt óók en de
reedelijkheid der meeste menschelijke handelingen is slechts schijnbaar. Ook de
mensch
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wordt in alles door onbegreepen impulsen, instincten, gedreeven.
Maar kenmerkend voor den mensch is zijn indirect vorm- en scheppingsvermoogen.
De middelen tot zijn instandhouding en verdeediging maakt hij langs een omweg,
met tusschenkomst van gedachte-beelden.
Het harnas van een schildpad, het kalk- of chitinpantser van schaaldieren en
insecten, zijn kunstiger en doelmatiger constructies dan de wapenrusting van een
ridder. Maar de laatste is niet organisch maar constructief ontstaan, met tusschenkomst
van gedachte-beelden in de individuën.
Dit nu is het eenige specifiek-menschelijke, dat ons, zoover wij weeten, van alle
dieren onderscheidt, de buitengewone werksaamheid en het plastisch vermoogen,
de scheppingskracht van individueele gedachten. Of de voogel een gedachte-beeld
heeft van het te maken nest, kunnen we niet weeten. Maar wij zien niet, dat de
ondervinding en het vernuft van enkelen op de handelingen van het gansche
voogelenras invloed hebben.
Terwijl, om een zeer sterk voorbeeld te kiezen, de gedachten van één enkelen
wijze, tot dogma's versteend, een groot volk als het Chineesche, met honderde
millioenen individuën, geduurende duizende jaren, zoowel tot zijn nut als tot zijn
schade hebben beheerscht.
Deze ontzachlijke en overweegende beteekenis van het individu, vooral in een tijdperk
van anastrophe, verklaart en rechtvaardigt de idee van het Koningschap.
‘De natuur maakt geen sprongen’ zeiden de geleerden tot voor kort. Thans weeten
ze dat wat zij ‘natuur’
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noemen, somtijds geweldige sprongen maakt, en zij noemen die sprongen ‘mutaties’.
Zij weten thans ook dat het niet de uitwendige gesteldheid is, niet ‘natuurlijke selectie’
als de blinde inwerking van doellooze domme-krachten, waardoor soorten en rassen
ontstaan en zich demarkeeren, - maar dat de soorten en rassen zichzelf wijzigen, door
een onverklaarde en onverklaarbare innerlijke macht, die nooit rust en die aan geen
enkele soort blijvende stabiliteit vergunt. Ze weeten ook, proefondervindelijk, dat
geen teeltkeus, hoe streng en hoe lang ook volgehouden, in staat is een nieuwe soort
te vormen, - maar dat alle nieuwe vormen ontstaan door wijziging uit innerlijke
geheimzinnige oorzaak, welke wijziging dan door de uitwendige omstandigheeden
aan een vuurproef wordt onderworpen, waaruit ze al of niet zeegevierend en met
blijvende macht te voorschijn komt1). En het zijn enkele individuën, de stam-moeders,
die uit zich het gansche nieuwe ras doen groeien. De nieuwere biologie heeft geleerd
dat niet zoozeer de menging van veel individuën met bepaalde deugdelijke
eigenschappen het ras wijzigt en in den bestaansstrijd doet overwinnen - maar dat
het de afstamming van één goede moeder, de adels-stamboom is, die nieuwe en
deugdelijker rassen maakt. Niet door kruising van veel goede planten krijgt de
kweeker

1) Hugo de Vries: die Svalöfer-methode zur Veredlung landwirtschaftlicher Naturgewächse
und ihre Bedeutung für die Selections-theorie. Leonie Bernardini Sjoestedt: ‘La création
n'est par fini. Elle se poursuit sous nos yeux. Mais c'est du dedans au dehors, non du dehors
au dedans que le monde se crée’. (La Station d'Essais de Svalöf).
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een vereedeld ras, maar door zorgvuldig waarneemen van die enkele individuën
waarin zich 't eerst en het sterkst de eedele eigenschap vertoont, en door dan uit het
zaad van die enkele plant een gansch geslacht te teelen1).
Dit nieuwe weeten, als het eenmaal van lieverleede de menschen-maatschappij
doordringt, zal in verband gebracht worden met onze oude onbegreepen intuïties
omtrent adel en afstamming, en de richting van de maatschappelijke stroom bepalen.
Want wat de mensch, als kweeker, doet met de aan hem ondergeschikte weezens,
zal hij ook willen doen met zijn eigen ras. Hij kweekt en schept nieuwe planten en
dieren, vruchten, honden, paarden, bloemen, naar een door hem gevormd ideaal van
nuttigheid of schoonheid.
Maar hij begint ook te begrijpen, dat hij allereerst zijn eigen ras schept. Tot nog
toe deed hij dit zooals alle dieren het deeden, volgend de ingebooren instincten. Maar
zijn specifieke eigenschap is - in onderscheid met alle dieren - dat hij meer en meer
schept door tusschenkomst van gedachte-beelden, ideeën, idealen.
Tot nog toe heeft de mensch zijn ras gemaakt zooals de schildpad zijn schaal, en
de voogels hun bonte pluimage maken. Maar kleederen, werktuigen, wooningen
maakte hij naar vooraf gevormde ideeën van nuttigheid en schoonheid.
Zoo zal hij ook zijn ras, zijn gansche weezen, zijn

1) Dit schijnt mij niet in strijd met de door Lotsy gevonden feiten der hybridisatie. Vgl. J.P.
Lotsy, Levensbeschouwing van een natuur-onderzoeker (1917).
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gansche aard gaan vormen en scheppen naar vooraf gevormde idealen. Hij zal zijn
toekomst voor zich af teekenen, zooals hij nu vooraf een teekening maakt van zijn
wooning.
En het zijn ook deeze idealen van den toekomstigen mensch, die het eerst zullen
oplichten in enkele uitsteekende individuën, en waarnaar het gansche ras zal gevormd
worden.
Hierin ligt de beteekenis van het Kooningschap.
Intuitief heeft de mensch steeds getoond te begrijpen dat die bizondere waarde van
enkele individuën hoogeren oorsprong had. Dat instincten, ingebooren impulsen, en
ook idealen, niet oorzaak-loos in den mensch ontstaan, maar een afkomst hebben.
Dat die afkomst zou zijn uit het niet, of uit een blinde, doellooze en leevenlooze
stofmassa van chaotisch door elkaar woelende deeltjes - dat is een onzin die slechts
kon rijpen in de materialistisch verwilderde breinen van neegentiende-eeuwsche
dweepers, als reactie op de goedkoope en gemakkelijke theologische verklaringen,
waarmede men vroeger tevreeden was.
De begaafdheid van het uitsteekende individu kan hij niet uit zichzelf hebben, dat
is zonneklaar. Daarvoor is hij te nietig en te kortstondig.
Maar uit zijn voorgeslacht, de aan hem voorafgaande individuën, eevenmin - om
de goede reeden dat hij méér heeft dan het voorgeslacht. Hij onderscheidt zich door
nieuwe impulsen, deugden en idealen. Dat maakt juist zijn waarde, zijn ‘genialiteit’.
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Het kan dus niet anders of zijn nieuwe en bizondere gaven, zijn geniale ideeën, zijn
hem gegeeven door een onbekende macht, een bron van hooger leeven, een Godheid.
Dat wist de mensch steeds intuïtief, - en hij toonde het door zulke bizonder begaafde
individuën te vereeren, als met de Godheid in onmiddelijke verbinding staande
weezens, soms als Gooden zelf.
Dit instinct is thans nog eeven werkzaam en nog eeven geldig als ooit.
Het is volstrekt onmoogelijk het anders te begrijpen. Wat wij ‘genie’ noemen, kan
niet voortkoomen uit het individu, noch uit den chaos. De eenig denkbare oorsprong
is een goddelijke, ordenende macht. Genialiteit is goddelijkheid, het ‘genie’ is dat
individu dat meer onmiddellijk dan de anderen met de godheid in contact is. Over
het weezen van die hoogere Macht behoeven wij niet te spreeken, zelfs niet over de
vraag of het de allerhoogste Leevensbron is of een van veele ondergeschikten. Het
volstaat te zeggen dat ze booven ons staat en machtiger, beeter en wijzer is dan wij,
dus eerbied en ontzag verdient.
En teevens kan ik er terstond bijvoegen dat de mensch nooit andere bewijzen,
nooit andere openbaringen, nooit andere getuigenissen van hooger Leeven heeft
gehad, dan die hem werden gegeeven door géniale individuën.
Maar wat het genie gaf, dat moest de massa waardeeren, en wat het individu geniaal
deed noemen was het bezit van eigenschappen waarvoor de massa waardeering had.
Zijn beteekenis hing dus af van het oordeel der menigte. Zonder haar ontfankelijkheid,
haar erkenning was hij niets.
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Ook die ontfankelijkheid der meenigte heeft haar oorzaken buiten de meenigte. De
wijze waarop de gemiddelde, gewoone mensch het genie waardeert, hangt af van het
ontwikkelings-stadium van het ras, van impulsen die allen gemeen hebben, en van
de mate waarin die impulsen begreepen worden door de individuën.
Zoo zien we dat er ook een voortduurende verandering is in die eigenschappen
die ‘Kooninklijk’ werden genoemd en wier bizonder merkbare aanweezigheid in een
individu hem met eerbied en onderworpenheid deeden bejeegenen.
Eerst al waren het physieke eigenschappen, vooral spierkracht, waarin het kenmerk
van den genialen mensch, den held of halfgod, den kooning werd gezien. De
Egyptische en Assyrische heerschers, de Grieksche heroën, Heracles en Achilles en
de helden uit den barbaarsch-germaanschen tijd, Siegfried, Beovulf, waren
krachtmenschen, en vooral om hun lichaamskracht geeerd en gehoorzaamd. Wel
werd, als in Odysseus, geestelijk vermoogen gewaardeerd, maar als sluuwheid - en
Odysseus spande ook den boog dien niemand spannen kon.
Bij de nomadische Roodhuiden werden al twee soorten van genieëns geërd, den
grooten krijgsheld, en den medicijn-man, dat is den Magiër, den beheerscher van
geheimzinnige krachten, die in gemeenschap staat met het groote Mystérie.
Zoo waren ook de Egyptische en Assyrische Kooningen niet alleen sterke reuzen
en helden in oorlog en jacht, maar ook Magiërs en Opperpriesters.
De eigenschappen die men eerde in den Kooning,
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als genie, als meest volmaakte en bijna goddelijke mensch, waren dus physieke kracht
en kennis van het boovenzinnelijke, het goddelijke. Nog steeds wordt de spierkracht
geëerd en bewonderd, maar onder de kooninklijke eigenschappen geldt ze niet meer.
Een ander vermoogen is er voor in de plaats gekoomen, het ordenende, bestuurende
vermoogen, de macht van den organisator.
Op dit vermoogen berustte het Kooningschap van Alexander en Julius Ceasar, en
tot in onzen tijd is het deeze eigenschap, wier aanweezigheid in de afstammelingen
van groote heerschers quasi wordt verondersteld, en hun dynastiek, zoo gezegd door
Gods genade verkreegen recht uitmaakt.
Naarmate de menschheid groeide en meer samenhang kreeg, werd organiseerend
talent veel nuttiger dan spierkracht, en dus hooger gewaardeerd. De waardeering der
eigenschappen van allerhoogste nuttigheid, der magische talenten, hangt af van de
min of meer materialistische gezindheid der meenigte. De vereeniging van waereldlijk
en geestelijk gezag bestaat nog bij de aziatische en half-aziatische volken. Bij de
Keizers van Japan, China en Rusland, bij de Sultans der Mohamedanen. In Europa
heeft, in den strijd tusschen Keizer en Paus, het materialistisch Kooningschap
gezegevierd. Het waereldlijk gezag is aan de Pausen ontnoomen tegelijk met het
geestelijk gezag aan de vorsten.
Dat in Japan, onder geheel andere omstandigheden, en op geheel andere wijze,
dezelfde scheiding plaats vond, duidt wel op een diepere gemeenschappelijke oorzaak.
De verhouding tusschen Shogoe's en Taikoens en de Mikado's, was die tusschen
waereldlijke en geestelijke
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heerschers. Japan heeft het eerst de westersche hervorming ondergaan en van zijn
Mikado een waereldlijk heerscher gemaakt, en deze wijziging was al vóórbereid
vóór het nauwer contact met Europa. In morgen- en avondland is de materieele
nuttigheid door de meenigte, een tijdlang, het sterkst gevoeld en het hoogst
gewaardeerd.
Weifeling en onzeekerheid heerschte er in de wijze waarop de meenigte zijn
Kooning vindt.
Zoowel het aanwijzen door vrije keuze, als het vertrouwen op den adels-stamboom
bleeken onvoldoende methoden. De dynastieke Keizers en Kooningen werden
machtelooze ornamenten, maar ook de gekoozen Pausen en Presidenten waren vaak
geen succes. De onbetrouwbaarheid der erfelijke eigenschappen, zoowel als de
ongeschiktheid der meenigte om de Kooninklijke eigenschappen door een massaal
oordeel uit te vinden en aan te wijzen, kwamen duidelijk aan 't licht. Een gelukkige
uitzondering was het als de Kooninklijke mensch zichzelf aanwees, uit eigen macht
en autoriteit, - zooals Alexander, Caesar, Gustaaf Wasa, Willem van Oranje,
Napoleon, George Washington, enz.
Nu is het merkwaardig, dat nog tot op onzen tijd, de oorlog de eenige wijze was
waarop een heerscher zich als zoodanig kan kenbaar maken. Het allerlaatste voorbeeld
vinden we in den oovergang van de beste geeneraals der Boeren-republieken tot
Staats-bestuurders. Roosevelt is misschien de eerste man die, zonder ooit als veldheer
te zijn opgetreeden, op de meenigte den indruk van een ‘Heerscher’ heeft gemaakt.
Dit alles duidt op het karakter van onzen tijd als een zeer snelle oovergangs-periode.
De menscheid is vol ge-

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

24
woonten, conventies en symboolen die hun beteekenis en waarde verlooren hebben
door den snellen gang der wijzigingen. De Kooning-jager, de Kooning-krijgsman,
de Kooning-priester zijn alle verouderde figuuren geworden. Het vecht-stadium gaat
oover in het handels-stadium. Het ideaal van mensch-volkoomenheid is vervaagd.
Wel is de meenigte nog eevenzeer genoodzaakt en ook geneigd een heerscher te
gehoorzamen, maar de eigenschappen die ze als Kooninklijk eerbiedigt en in haren
heerscher verwacht zijn vooral: organisatie-talent, aplomb, en een zeekere eerlijkheid
en rechtschapenheid. Eigenschappen die men ook bij een goed zakenman, een goed
koopman of industrieel gewend is aan te treffen. Naar de hoogere menschelijke
eigenschappen, dichterlijkheid, schoone fantasie, begrip van het verheevene, kennis
van het boovenzinnelijke - in een woord: wijsheid in hoogsten zin, - wordt door de
meenigte niet gezocht. Een gewoone, ferme kerel, flink en alledaagsch, praktisch,
eerlijk en voortvarend - dat is haar Kooning1).
Dit is een zeeker een achteruitgang - als men denkt dat Plato reeds voor meer dan
tweeduizend jaar het ideaal van den wijsgeer-kooning heeft opgesteld. Maar op dit
oogenblik is toch deze practische Kooningsconceptie het best voor de teegenwoordige
menschheid. Ten koste van deeze tijdelijke achteruitgang in 't menschelijk ideaal is
iets nieuws en kostbaars verkreegen. Namelijk de beetere samenhang en het meer
en meer mondig worden der meenigte - aangeduid in het machtwoord: democratie.
De meenigte is reeds zoover geor-

1) In onzen tijd Lloyd George en president Wilson (1917).
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ganiseerd dat ze een Kooning kan aanwijzen. Ze heeft zich een methode daartoe
eigen gemaakt. Haar keuze is daarbij natuurlijk niet zeer scherp en juist, maar voor
haar behoeften toch op 't oogenblik tot zeekere hoogte voldoende. Ze oordeelt nog
naar haar bekrompen en banale inzichten - maar ze weet toch reeds haar oordeel
kenbaar te maken en haar keuze te doen gelden. Ze laat zich niet meer blindelings
een Kooning opdringen door 't aplomb van één individu of door de looterij der
erfelijkheid. Dit is de geweldige beteekenis van het kiezen van een persoon als
Roosevelt door een volk van tachtig millioen. Dat ze zulk een man ‘president’ noemt
en geen Kooning, dat ze bang is voor het bestendigen van zijn macht, dat berust op
welbekende illuzies. Ook de Romeinen waren bang hun Imperatoren ‘Kooning’ te
noemen, hoewel deze machtiger waren dan eenig kooning ooit geweest was.
Brutaal toonde Napoleon het erbarmelijke van deze illuzies en comedies der
meenigte, door zichzelven tot Keizer en Kooning te maken, terwijl men hem als
verdelger van het Kooningschap had gehuldigd en gehoorzaamd.
In zeekere opzicht mag men het looven dat onze moderne republieken den
Kooningsnaam aan hun heerschers onthouden. Op die wijze blijft deeze naam bewaard
voor die individuën die later oover menschengroepen van beter organisatie en
volkoomener mondigheid zullen heerschen; en die het hoogste ideaal van menschelijke
volkoomenheid zullen representeeren, zooals het reeds leeft in de besten van ons
geslacht.
Als men de geschiedenis nagaat der oudste menschelijke groepeeringen dan ziet
men dezelfde opvolging.
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Eerst de onsamenhangende Nomaden, dan een kleine zich vestigende groep, met een
vooral door physieke kracht uitmuntend Kooning, die zich verheft en handhaaft uit
eigen kracht en in den oudsten tijd zoowel waereldlijk als geestelijk heerscht, als
Goodenzoon of halfgod. Dan bij toename der groep, een hechter organisatie een
pooging om zichzelve door massaal oordeel, democratisch, te ordenen en de
heerschers door vrije keuze aan te wijzen. Zoo ontstonden de eerste republieken, in
Athene, in Rome, in Florence, in de Nederlanden, in Frankrijk.
Bij toenemende materialisatie van den uitsluitend op practische stoffelijke
nuttigheid gerichten menschgeest, en bij toeneemend aantal, bleek de machteloosheid
van deze massale keuze en ordening, en een heerschzuchtig en forsch organiseerend
genie bedong voor zich weeder het Koningschap, feitelijk nog machtiger en
gevaarlijker dan het oude. En de erfelijke dynastie werd weeder gevestigd om aan
de gevaren eener gepeupel-heerschappij te ontkoomen.
De tijd van dergelijke Kooningen gaat voorbij, omdat het nationalisme en het
oorlogs-sentiment verzwakt. De menschenwaereld is bijna geheel door mercantiele
belangen verbonden. De krijgsman wordt rust-bewaarder, politie. De
Kooning-veldheer is reeds even obsoleet als de Kooning-jager. - Thans is het de
periode van den Kooning-Staatsman, en naarmate de Staten meer en meer enkel taalen administratiegroepen worden, en de volkeren door duizend connecties versmelten,
zal ook de Kooning-Staatsman veranderen in den Kooning-industrieel en
Kooning-handelsman, den Kooning-administrateur.
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Totdat het toppunt van materieele welvaart, van industrieele en mercantiele organisatie
bereikt is. Blijft de anastrophe zoo snel zich ontwikkelen als in de laatste honderd
jaren, dan is het zeeker niet te kort gereekend wanneer we aanneemen dat de
menschheid binnen tweeduizend jaren tot dit hoogtepunt van stoffelijken overvloed,
van eevenwigt tusschen productie en consumptie, van billijke, - of ten minste door
de overgroote meerderheid als billijk gevoelde verdeeling is genaderd.
En dan?
Dan is het waereldhuis voor 't menschenras voltooid. In plaats van afbraak en
opbouw is enkel onderhoud noodig. De zwaarste arbeid is verricht, de krijgsman is
politie-beambte, de staatsman administrateur geworden. Dan zitten we in onze nette,
ordelijke wooning en vragen: wat moeten we nu? Ziekte en dood, kommer en verdriet
zijn er nog, maar tot een zeeker minimum teruggebracht. Meent iemand dat dàn, in
comfort en behagen, de menschheid vreede en voldoening zal vinden?
Zou ons dan iets anders wachten dan wat thans den welvoldanen burger-rentenier
wacht, die den heelen dag Zondag houdt en zich amuseert met effecten-lijst en
feuilleton?
Kan materieel comfort en behagen, met nog zooveel pretjes opgeluisterd, als
einddoel gezocht, ooit iets anders brengen dan bittere teleurstelling, weeë verzadiging,
burgerlijke saaiheid en kleinsteedschheid, of verfijnde ontaarding?
Heeft eenig grof-stoffelijk ideaal, zooals het thans door staatslieden en geleerden,
door industrieelen en handelslui, door sociologen en medici, ja, vooral door medici,
en
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door de gansche, groote meenigte wordt gezocht, ooit iets anders gebracht dan
verveeling en bederf?
Alles is thans gericht op welvaart, gezondheid, comfort. Zelfs elke
weetenschappelijke ontdekking wordt direct beproefd op materieele nuttigheid. Bij
de prachtigste vondsten - aviatie, electrische golven, radio-activiteit, - wordt 't eerst
aan oorlogs-doeleinden, aan geldverdienen, of aan gezondmaken gedacht.
Dit behoort tot de aard van onzen tijd. Het is 't kenmerk deezer anastrophe. Het is
goed zoo, als tijdelijk verschijnsel. Maar wee ons! als we zulke idealen anders dan
tijdelijk en voorbijgaand zien - als we onze diepere en eeuwige belangen vergeeten
en verwaarloozen.
Er is een duidelijke slinger-beweeging, een op-en-neer of heen-en-weer gaan oover
de lijn van eevenwigt, - in den gang der menschheid. Op tijden van al te sterke
vergeestelijking volgden tijden van materialisme. De renaissance, is een
materialistische terugslag op de overdweepsche midden-eeuwen.
Met Leonardo begon de weetenschappelijke geest, de geest van onderzoek en
empirie, die nu, in de twintigste eeuw zijn verste uitslag heeft bereikt, en nu eerst
zijn nuttige en noodige werking op de gansche massa doet gevoelen.
De huidige organisatie bestaat in een reeks van schijnheerschappijen. Het nominale,
constitutioneele, erfelijke Kooningschap is een voos rudiment. Niemand gelooft meer
dat elke afstammeling van een beroemd geslacht het vermoogen tot heerschen erft.
Men behoudt de vorm als een veiligheids-maatreegel, een behulp, - en men
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zorgt zoo goed moogelijk dat elke nul en elke knul als Kooning kan fungeeren zonder
veel onheil te stichten.
De verantwoordelijke bestuurders of heerschers dragen de titels van kanseliers,
minister-presidenten, staatspresidenten, enz.
Maar ook dit zijn de eigenlijke heerschers niet. Groote kapitalisten, industrieelen,
financiers zijn machtiger dan zij. Deeze verteegenwoordigen beperkte groepsbelangen,
en de staatsbestuurders heeten het belang van allen te verteegenwoordigen. Tot nog
toe dienen ze de kapitalisten, zonder dit zelf duidelijk te beseffen of te erkennen. Ze
zullen er voortdurend aan herinnerd worden, dat de gansche meenigte zich in hen
verteegenwoordigd acht, en dat ze daaruit hun kracht hebben.
Zoodoende ontstaat een macht-strijd, waarin natuurlijk de sterkste, organiseerende
genieën zullen overwinnen.
Doch de sterkste organisators zullen diegéne zijn, die waarlijk de gansche
menschheid verteegenwoordigen.
Is een organisator waarlijk geniaal, dan krijgt hij ook zijn gave uit goddelijke bron,
en voelt ook, meer dan anderen, zich één met de gansche menschheid.
Napoleon's droom van een waereldrijk en een waereldmacht, gebaseerd op zijn
stratégisch talent, was niet anders dan een uiting van zich één-gevoelen met de
gansche menschheid. Doch de diepere wijsheid, waarop zulk een éénheid alleen
gebaseerd kan zijn, ontbrak hem, en het werk van den zooveel bescheidener George
Washington was duurzamer dan het zijne.
De macht-strijd die aanstaande is, om het materialistisch stadium der menschheid
af te sluiten, zal woeden tusschen de organiseerende personen die voor beperkte
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belangen vechten (Rockefeller, Carnegie) en die welke zich waarlijk met het belang
der gansche menschheid identificeeren kunnen. Deeze laatste zullen noodwendig
ooverwinnen omdat hun talent een dieperen grond heeft, omdat de meenigte hun
waarde meer en meer zal gaan begrijpen, omdat zij populair zulllen zijn als Roosevelt,
omdat zij gerugsteund zullen worden door de steeds mondiger wordende massa.
Nochthans zullen ook deeze niet de ware Kooningen der menschheid zijn, eevenmin
als de machtige financiers van thans in waarheid den gang der ontwikkeling
beheerschen.
De eigenlijk leidende kracht gaat uit van de stille, verborgen arbeid van wijzen en
denkers.
Om dit goed in te zien moet men letten op de opvoeding der kinderen.
De weeke geest van het kind wordt gekneed en gevormd naar de algemeene
begrippen van den tijd. De uitkomsten van mathematisch, physisch, chemisch,
astronomisch, geologisch onderzoek worden het kind in beknopten vorm bijgebracht.
Aan de betrouwbaarheid deezer wetenschappen twijfelt niemand, en het weinigje
philosophie, dat de bankier, de industrieel, de staatsman voor zijn functie meent
noodig te hebben, neemt hij kritiekloos en geloovig oover van hen, die in den tijd
van zijn opvoeding de gangbare meeningen hebben beheerscht. Dat waren enkele
wijzen en denkers, die hij waarschijnlijk alleen bij name kent en wier gedachten,
min of meer verhanseld en afgesleeten, gemeengoed zijn geworden.
En toch zijn het deeze gedachten die de richting bepalen waarlangs de handelende
mensch zijn instincten
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werken laat. Geen enkel man van praktische beteekenis in onzen tijd, of zijn daden
worden beinvloed, hij mag 't weeten of niet, door het fijne gedachten-werk van
Spinoza, Voltaire, Kant, Spencer, Huxley, Darwin, Helmholtz, Haeckel, en anderen.
De formeele theologie die hij aanvaardt heeft daarmede weinig te maken, die gaat
er buiten om. De knooppunten van religie en weetenschap liggen buiten zijn
waarneemingsveld. Een man als Napoleon of Bismarck beschouwt religie en
weetenschap als ondergeschikte factoren, die hij aanvaardt zooals ze zijn, en aanwendt
zooals het hem voor zijn plannen wenschelijk voorkomt. Dat hij er zelf door
beheerscht wordt, dat al zijn werk heel anders zou uitvallen als hij en de massa andere
wijsgeerige inzichten hadden, dat komt niet in hem op. En geen practisch heerscher,
van af den journalist-partijleider, tot den hoogsten staatsbestuurder toe, kan
geduurende zijn werksaamheid zijn wijsgeerige inzichten verbeeteren, evenmin als
men de fundamenten van een huis kan veranderen geduurende den bouw. Verandering
van richting beteekent verlies van volgers en van invloed.
Hieruit volgt dat juist in dat allergewichtigste, de richting, de machtigste heerscher,
staatsman, financier of industrieel, weer beheerscht wordt door den denker.
Is dus eenmaal de organisatie van het menschdom, die op dit oogenblik zoo
verblindend snelle vorderingen maakt, tot een zekeren graad van voltooying en
volkoomenheid genaderd, is de maatschappelijke orde een gevestigd samenstel
geworden, zooals een groote spoorwegmaatschappij, of een post-unie, waarvan het
beheer in de handen van bekwame administrateurs veilig is,
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zonder dat er geniale organisators voor noodig zijn - dan zal de meenigte haar
Kooningen zien in hen die de richting der menschelijke werksaamheid bepalen, dan
zal zij gaan vragen: waar gaan we nu eigenlijk verder heen, en wie wijst den weg?
Dan zal ze haar aandacht richten op de nu nog zoo heimelijk werkende
denk-genieën, en het uitmunten in de hoogste menschelijke functieën als Kooninklijke
eigenschappen erkennen.
Maar ook onder denkers en geleerden woedt thans een machtstrijd, evengoed als
onder de practische organisators.
En ook hier zal de ooverwinning zijn aan de kant van die denkers die zich met de
gansche menschheid weten te identificeeren, wier gedachten oovereenkomen met
hetgeen de groote meenigte onbeseft verlangt, - die dus voor allen voelen en voor
allen denken.
Dit vormt de geweldige kracht der natuurwetenschap, dat ieder haar erkent, dat
ze voor allen geldt. Haar waarheid heerscht oover allen.
En nu is er weer een waarheid die oover alle natuurweetenschappen heerscht, dat
is de mathesis, de grondwet van ons denken, weeten en meedeelen. Aan die constitutie
zijn financiers en staatslieden, nominale en practische Kooningen, sociologen en
partijleiders, geleerden en zakenlui, gelijkelijk onderworpen.
En al zoekende naar het centrale punt van waaruit alle menschelijke werksaamheid,
de gansche menschenwaereld geregeerd wordt, komen we tot de werkplaats van
enkele fijne intelligenties die beezig zijn de geestelijke constitutie der menschheid
te herzien.
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De arbeid van wiskundigen als de Amerikaan Peyrce, de Duitscher Cantor, de Italiaan
Péano!1), zal meer invloed hebben op het denken en handelen der geheele menschheid
in de volgende eeuwen, dan het werk der thans in naam of inderdaad als Kooningen
heerschenden.
Om dit in te zien moet men ten eerste nagaan hoe diepgaand de invloed is geweest
der materialistische weetenschap in de laatste eeuwen. Niet enkel geleerden en
sociologen, maar ook partij-leiders en staatslieden beroepen zich op Darwin en
Haeckel, en het woord ‘évolutie’ is in aller mond bestorven, terwijl matérialistische
begrippen de gansche kudde en hun leiders, of ze 't weeten of niet, vervullen en
beheerschen.
Regeeren, heerschen, bestuuren beteekent: de menschen weeten te beweegen tot
handelen in bepaalde richting en samenhang. Dit nu is alleen moogelijk door gebruik
te maken van hun bewuste of onbewuste gevoeligheeden, neigingen, tendenzen of
algemeene begrippen. Geen veldheer kan een leeger bestuuren zonder gestadig te
werken met leuzen als: ‘eer’, ‘vaderlandsliefde’, ‘gloorie’, enz. Geen staatsman kan
een volk beheeren zonder voortdurend te spreeken over algemeen goedgekeurde
dingen als: ‘volkswelvaart, gezondheid, beschaving, verlichting, onderwijs’ enz. Ook
in de industrieele en commercieele wereld speelen: eergevoel, loyauteit van employé
tot patroon, standsgevoel, zucht naar uitblinken door macht en geld, - dus een inférieur
soort roemzucht - een overweegende rol. De geringste

1) De Hollanders Brouwer en Mannoury (1917).
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arbeider heeft zijn verlangen naar ‘hooger-op’. Geen arbeidersmassa is te organiseeren
zonder reekening te houden met hun algemeene begrippen over eer, fatsoen, stand,
enz.
Alle macht van het individu over de meenigte berust dus op de meer of mindere
wijsheid dier meenigte, de kennis daarvan bij het heerschende individu.
Op dit oogenblik is de alles beheerschende wijze van beschouwing matérialistisch.
Dat wil zeggen: men beschouwt de lagere behoeften van den mensch als de
voornaamsten, of de eenigen. Vooral door sociologen en mëdici is deeze wijze van
zien in alle rangen der maatschappij verbreid en diep ingeprent. De formeele religie
doet daartoe weinig af.
De eenige niet-stoffelijke neiging die algemeen erkend wordt is kennis. Echter
met een lagere bijbedoeling n.l. om het zich door kennis des te behagelijker en
gemakkelijker te maken.
Tot nog toe scheen de toeneemende kennis ook de matérialistische
beschouwingswijze te versterken. Doch hierin zijn wij nu op een keerpunt gekoomen.
En het zijn de wiskundigen, zij die de grondwet aller menschelijke wijsheid
samenstellen en beschouwen, aan wier kritiek dus alle wijsheid is onderworpen, van wie de ommekeer uitgaat.
En daar kennis door allen, zonder uitzondering, wordt geëerd, zal ook het handelen
van allen, zonder uitzondering, door deezen ommekeer worden gewijzigd.
Wie dit mocht betwijfelen, moet bedenken dat de teegenwoordige
rationeel-matérialistische wijze van organisatie zeer ongewoon en bizonder is. In
alle historische
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tijden, en bij de meeste volken nog van onzen tijd - behalve de verst geavanceerde
- wordt de meenigte geheel en al door geestelijke motieven beheerscht. Het is
onmoogelijk te verstaan hoe de menschen in de oudere beschavingsperioden, in de
Indische, Chaldeeuwsch-Assyrische, Egyptische, Helleensche, Romeinsche en
Middeneeuwsche cultuur hebben geleefd en gewerkt, als men niet bedenkt dat ze
voortduurend bij al hun daden, vervuld waren met de gedachte aan hun gestorven
verwanten, en aan Goddelijke machten. De cultus der voorvaderen vervulde het
leeven der Grieken zooals het nog dat van Japanners en Chineezen vervult, de
hoog-beschaafde Romein deed niets zonder bijgedachte aan de afgestorvenen of aan
een andere Godheid. Een activiteit als de teegenwoordige, schijnbaar uitsluitend
gericht op lichamelijk welzijn, op eeten, gezond zijn, op ‘hebben’ en ‘genieten’ heeft nimmer nog zoo algemeen onder menschen bestaan, en kan niet anders dan
een tijdelijke, kortstondige oovergangstoestand zijn, een réactie op dweepzucht en
blind bijgeloof.
Toen men eenmaal de boeien van conventie en traditie durfde verbreeken en
onvervaard aan 't reekenen en reedeneeren ging - daarmede het denkwerk der
Helleenen uit hun bloei-tijd voortzettend - toen bleek dat de éénheid en samenhang
der ons bekende waereld véél verder was te doorvorschen en te boekstaven, dan men
vermoeden kon.
Toen scheen het, alsof deeze menschelijk bekende waereld ook alles wat was, is
en zijn kan, omvatte. Door Reede en Reekenen - door de voor elk geldige méthode
onzer waarneeming en meededeeling moest men dus ook het
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Al kunnen begrijpen en de unieke en voldoende leid-star en richt-baak vinden voor
al ons leeven en werken. Deeze dwaling kon alleen ontstaan door het vergeeten dat
de mensch de eenige maatstaf was deezer menschelijke waereld, en dat deeze maatstaf
ook leefde en groeide en dus voortduurend veranderde.
De aarde met al wat wij zien en tasten, de zon, maan en sterren - alles, zooals het
zich aan ons voordoet - is zoodanig geworden door den bizonderen aard onzer
zintuigen en onzer ziel. Het is een product van onzen geest, met den eigenaardigen
schijn, dat het alles een van ons onafhankelijk bestaan heeft.
Wij moogen erkennen dat er iets is, onafhankelijk van ons, dat wij de oorzaak
moogen noemen van deeze waereld, - maar de waereld zooals ze zich aan ons voordoet
- en een andere kennen we niet - bestaat alleen zoolang er een menschelijke geest is.
Dit inzicht vinden we wel verborgen in de ideeën en termen van oudere wijzen. Maar
het is door Kant een blijvende veroovering geworden voor het geslacht der
négentiende eeuw.
Het geslacht der négentiende eeuw is nog veel verder gegaan dan Kant.
Tegelijkertijd werkten twee philosophische machten in teegengestelden zin. Aan
de eene zijde, oppervlakkig, het meest, in 't oog vallend, trachten natuurvorschers,
médici, sociologen en practici deeze, ons bekende waereld als geheel verklaarbaar
te beschouwen voor onze denkméthoden. Met dialectische logica en mathématische
symboolen zochten ze deeze waarneembare waereld geheel te analyseeren, daarbij
aanneemend dat ze werkelijk het Heelal, de kosmos, al het bestaande is, en dat ook
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de werkelijkheid eeven wetmatig is als onze denkméthoden. De fout, hierbij begaan,
was een anthropo-centrische. Men wilde alles verklaren van den mensch uit, als
kosmisch middenpunt.
Het bestaan van iets dat meer of anders is dan onze waereld - een hyper-kosmos
- scheen hun absurd en werd volkoomen geloochend.
Dit is het weezen der matérialistische waereldbeschouwing, die noodzakelijk
uitloopt op stilstand, ondergang, verdierlijking - omdat ze deeze menschelijke waereld
voor de oneindige, goddelijke waereld houdt, omdat ze daardoor al wat daarbooven
uit streeft, niet acht, verloochent en teegenwerkt. Terwijl toch juist dit eeuwig streeven
booven deeze waereld zooals-ze-zich-aan-ons-voordoet uit, en booven den eigen
geest uit, dit veranderlijke en groeyende van den menschengeest, het meest
kenmerkende van ons geslacht is.
Aan de andere zijde werkten de stille wiskundige arbeiders aan den ondergang
van de matérialistische waereldbeschouwing.
De dialectische logica van Aristoteles werd door Péano aan een mathématische
kritiek onderworpen en in symboolen uitgedrukt, met verrassende uitkomst. Terwijl
de Euclidische grondslagen der Mathesis, die twintig eeuwen hadden dienst gedaan,
werden herzien en hun dwang niet almachtig bevonden.
Langsamerhand kwam het onloochenbare feit aan 't licht, dat de grondwet van ons
menschelijk denken niet is een grondwet voor het zijn, voor de werkelijkheid.
Dat, wat veel wijzen, - die mystici werden genoemd en als zoodanig door de
matérialisten als aarts-ketters
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verdoemd - reeds hadden gevoeld en gezegd, werd nu wiskunstig aangetoond, door
nauwkeurige analyze van de wiskunstige wetten zelve.
Namelijk dat onze waarneembare waereld, waarvoor onze denkwetten gelden, een
product is van onzen geest - en dat het zijnde, dat wat moogelijk is, noodwendig
buiten deeze wetten reiken moet.
Zooals ik het reeds vroeger gezegd heb, in de mathésis zelve is het bewijs te vinden
van het bestaan eener booven-natuur, eener hyper-kosmos. Uit onze wiskunstige
begrippen kan nooit worden afgeleid dat iets ‘onmoogelijk’ is1). Onze geest, als
maatstaf, kan slechtsp eilen en meeten wat door onzen geest is geschapen. In de
mathésis zelve worden élementen opgenoomen die niet alleen onbewijsbaar, maar
voor ons begrip onbestaanbaar, absurd, onlogisch zijn. Niet omdat ze werkelijk geen
logos, geen reede of orde zouden hebben, - maar omdat deeze orde een goddelijke
en geen menschelijke is.
Voor ons, naar onze reede, naar onze logica, ook naar onze mathésis - is het
Werkelijke onwetmatig, onlogisch en absurd.
Wel is de strijd onder de denkers nog niet uitgestreeden, maar de uitkomst, zooals
ik die noemde, wordt steeds minder twijfelachtig. En daarmee is aan alle
matérialistische waan, aan verloochening van het wonder, van het boovennatuurlijke,
van het goddelijke, op weetenschappelijken grond, een einde.

1) Dit is niet geheel juist, en geldt voor de mechano-physische mathesis, niet voor de zuivere
wiskunde (1917).
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Dit is de geweldigste, meest beteekenisvolle, en gevolgenrijkste gebeurtenis der
négentiende en twintigste eeuw.
En dit weet en voelt in de eerste plaats de Dichter.
Want de mathésis, haar eigen weezen, haar krachten en rechten onderzoekend,
subordonneert zich noodwendig aan den Dichter. Ze erkent dat ze omtrent al het
werkelijk bestaande niets weet en niets vast kan stellen. Ze constateert haar eigen
bloot-formalistischen aard.
Terwijl de Dichter, - in besten zin, en dit dubbel onderstreept - het zijnde zelf ontgint,
zoekt en formeert, zijn geest voelt groeyen en veranderen, steeds booven zich zelf
en de menschelijk-gekende waereld uitstreeft, en dus, in beeld gesprooken, de wijn
verbouwt waarmee de mathésis haar leege vaten vult, het land ontgint waarnaar ze
haar kaarten maakt, de steenen delft waarvan ze haar huis bouwt.
Al het werk der groote wijsgeeren vòòr de négentiende eeuw was - zooals ik dat
reeds herhaaldelijk gezegd heb - een mengsel van mathésis en slechte poëzie. Van
groot nut en gewigt, zonder twijfel, want langs hun treeden zijn we, voet voor voet,
hooger geklommen - maar steeds door die onzuivere werkwijze een aanstoot voor
den Dichter.
Aan alle wijzen, voor zoover ze niet waren mystici en poëten, ontbrak, tot op onzen
tijd, de taal-kritische bezinning. Ze formuleerden en formuleerden, hun kracht zoekend
in de logica der taal, of de logica der mathématische symboolen, zonder duidelijk
bij al hun spreeken te beseffen, dat taal niet is werkelijkheid, noch zelfs
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afbeeldsel van werkelijkheid, maar enkel ‘teeken’, - en dat de logos der werkelijkheid
niet is een dialectische, noch zelfs een mathématische1).
Maar de mystici en poëten, trouw aan Leeven en Zijn, voelden dit en scheenen
dus onlogisch, mystisch - en naar het idee der filosofen en natuurgeleerden absurd.
De macht der groote, oorspronkelijke, geniale individuën, hetzij als
godsdienststichters - Zarathoestra, Boeddha, Jezus, Lao-Tsz en Kong-foe-tsz - als
dichters - de schrijver van het boek Job, - als profeeten - Paulus - als wijsgeer-poeet
- Plato - als wijzen - Eckhart, Spinoza, Kant - als dichters: Dante, Goethe, Shelley is en blijft in de organisatie der menschheid de hoogste macht, omdat ze berust op
een verband met dat, wat meer is dan onze waereld. Deeze oorspronkelijken waren
godsdienststichters, profeeten, wijzen en dichters, omdat ze konde brachten van een
hooger Leven en een andere Waereld. Aan de autoriteit van hun spéciaal weeten was
en is het weeten van natuurgeleerden en mathématici ondergeschikt - en daarmee
ook alle menschelijke bedrijvigheid. Dat ze allen - als menschelijke persoonen gebreeken en dwalingen toonden - doet niets daaraan af.
En de Kooninklijke mensch der toekomst zal genoemd worden de
dichter-profeet-wijsgeer. En de taal waarin hij spreeken zal is de taal der kunst, omdat
daarin het minst gevaar is voor dwaling. Echte kunst wordt gebooren in dat deel van
't individu dat vrij is van het persoonlijke, het individueele. De kunstenaar geeft weer
wat hij in

1) Beeter: physo-mathematische.
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zijn diepste zelf beluisterd heeft. Zijn kunst is niet enkel aesthetisch, - want het
zuiver-contemplatieve, de zuivere aanschouwing voert tot stilstand en dood, - maar
ook éthisch, en profétisch. Maar zijn profétisme en éthiek is vrij van het individueele,
en dus nooit beklemmend of verslavend, maar bevrijdend.
Onze tijd wacht op de oplossing van duizend vragen. Onze tijd wacht op een
nieuwe religie, op een nieuwe leevensbeschouwing, een geestelijke weedergeboorte,
vooral.
Veelen stellen deeze verwachtingen op de natuurweetenschap. Maar de mathésis
doet reeds uitspraak en erkent de grenzen van haar bevoegdheid. De wijsgeer-dichter
Spinoza zeide het reeds: er zijn oneindig veel wijzen van ‘zijn’. Onze grondwet geldt
alleen voor de door onzen geest geconcipieerde waereld en dagelijks groeyen we
booven die waereld uit.
Nieuwe wijzen van ‘zijn’ kunnen we alleen leeren door zelf te veranderen. Alle
vragen vinden een oplossing naarmate wij zelve groeyen. Maar de natuurweetenschap
reikt niet verder dan ons teegenwoordig ‘zijn’, onze waereld, onzen kosmos - en kan
nooit iets leeren omtrent hetgeen wij worden kunnen, omtrent den hyperkosmos. Zij
constateert slechts - ook haar eigen beperking.
Hiermeede vervalt alle spreeken oover de al- of niet moogelijkheid van het wonder.
Er is geen wonder te wonderbaar om te geschieden. Het allerwonderbaarlijkste wat
onze geest kan uitdenken is nietig en gewoon bij de wonderen van het oneindige. De
oneindigheid - waarmeede toch alle mathésis, alle weetenschap reekenen moet - is
zelve reeds het grootste wonder.
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Onze tijd wacht op den Dichter-Kooning, den wijsgeer en profeet wiens nieuw en
ongekend ‘zijn’ de stof leevert voor het wetboek van wiskundigen en geleerden. Nu
reeds citeeren wiskundigen de woorden van den dichter-wijsgeer Nietzsche als
hoogste instantie1).
Doch Nietzsche is nog maar een voorlooper. Hij is een van de weinige vrije en
oorspronkelijke geesten der négentiende eeuw, belangrijk vooral omdat hij het recht
tot waarde-schepping, en den plicht tot uitstreeven booven ons menschweezen, voor
den Dichter heeft gehandhaafd.
Maar hij heeft den grooten strijd niet uitgestreeden en is niet gekoomen tot vastheid
in zichzelven, ooverwinning van zijn individualisme, identificatie met menschheid
en Alleeven.
Er zijn, in zijn eigen land, reeds sterkeren gekoomen, wier komst door hem is
voorbereid. De verwachte Verlosser is niet ver meer, die over de menschheid als
Kooning zal heerschen, niet in naam, maar inderdaad, met heimelijke, maar ontembare
kracht. En eevenals het tweeduizend jaren duurde eer de zuivere invloed van Jezus
zich oover de gansche waereld - ten spijt van kerken en secten - deed gelden, zoo
zal het welligt ook eeuwen duuren eer de invloed van de dichter-kooningen uit onzen
tijd de gansche menschheid heeft doordrongen - en zij en hun opvolgers zullen
heerschen niet alleen inderdaad maar ook oopenlijk en in naam.
Dan eerst zal beginnen het Rijk ‘dat niet van deeze

1) Zie G. Mannoury Op, cit. waarvan het motto luidt: ‘Das eigentliche Material alles Erkennens
sind die allerzartesten Lustund Unlust-empfindungen’. (Fr. Nietzche Ueber Wahrheit und
Lüge im ausser-moralischen Sinne).
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waereld is.’ Wij kunnen het ‘aanstaande’ noemen, want wat zijn een paar eeuwen
bij den ouderdom van ons geslacht?
Dan zal ieder mensch, van jeugd afaan, vol besef hebben van de puure
geestelijkheid van zijn weezen. Hij zal weeten dat zijn geest aarde, zon en sterren
maakte, en tot oneindig veel grooter wonderen in staat is. En de kinderen zullen dit
zelfinzicht omtrent hun Ikheid en de eenheid van Ik en Al, leeren zooals nu hun tafel
van vermeenigvuldiging. En dan zullen ze niet hun instincten richten op het genieten
en zich lekker maken in de waereld, maar op het uitgroeyen booven deeze waereld,
op het wonder en de oneindigheid, op de goddelijkheid en de zaligheid.
Dat zal dan voor alle menschen het gewoone, het dagelijksche, het natuurlijke
zijn, omdat alle weetenschap het leert, alle mathésis het bewijst, en de groote Leiders
der menschheid, de Dichter-Kooningen er in voorgaan.
De beteekenis van deze geestelijke weedergeboorte kan de rationalist, de matérialist,
de filister niet begrijpen of voelen.
Maar voor den Dichter van thans is deeze beteekenis zoo geweldig, zoo
alles-overheerschend, dat hij niets van het heeden kan beschouwen en beoordeelen
buiten den glans dier groote toekomst. Alle poëzie, alle literatuur, alle kunst, alle
sociale bemoeyingep hebben voor hem alleen waarde, in zoover ze betrekking hebben
op die toekomst en bijdragen tot haar nadering.
Verscheenen in ‘de Gids’ van Dec. 1910.
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Oopen brief aan de padvinders.
Het is dus waar dat men thans in veele landen een bond vormt van jonge menschen
- jongens en meisjes tusschen 12 en 17 jaar - die aan prettige oefening en praktisch
onderricht, aan zorg voor gezondheid en leevensvaardigheid, hooge idéalen wil
verbinden van ridderlijkheid, oprechtheid en vroomheid.
In Amerika hebben reeds 300.000 van zulke jongelieden zich vereenigd. Van
Engeland uit spreidde de beweeging zich oover Nederland en een twintig andere
landen.
Nu hebben we allen in onze jeugd soldaatje, of roovertje, of Roodhuidje gespeeld.
Is de Padvindersbeweeging een dergelijk spelletje op groote schaal, door volwassenen
geleid, met eenige nuttige en practische bijbedoelingen?
De leiders der beweeging beweeren uitdrukkelijk iets anders. Ze willen inderdaad
een echte ridderschap stichten, waarin maatschappelijke deugden, met name
oprechtheid, hulpvaardigheid, ridderlijkheid, vaderlandsliefde en godsdienstzin
weeder zullen herleeven.
Is dit zoo onmoogelijk of zoo belachelijk?
Is er gegronde reeden voor iemand, die niet tot de alles-afbreekende spotters en
twijfelaars behoort, om de heele zaak een bedenkelijke malligheid te vinden?
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Als er een herleeving van maatschappelijke deugden moogelijk is - en alleen de
lamzieligsten en beklagenswaardigsten zullen daaraan twijfelen - kan die dan niet
verwacht worden juist van een dergelijke groepeering van jonge, onbedorven,
geestdriftige menschen?
Waarom eigenlijk zouden we niet aan zulk een beweeging gelooven, waarom
zouden we haar wantrouwen?
Deeze vraag wensch ik in 't kort voor de Padvinders te bespreeken. Jonge menschen
van 12 tot 17 jaar moogen verondersteld worden, te willen en te kunnen nadenken
oover wat zij doen, - en de leiders der beweeging, welgemeend en te goeder trouw
als zij zijn, moogen het mij niet verwijten als ik hun jeugdige volgelingen tot
zelfstandige ooverdenking aanmaan.
Zonder kans op teegenspraak mag ik vaststellen, dat alles afhangt van de ernst,
waarmeede de beweeging wordt doorgedreeven.
Een van twee: òf het is den leiders en hun jonge volgelingen waarachtige ernst,
- en dan is het een prachtige en zeegenrijke zaak, waarvoor ieder bewondering en
sympathie moet hebben,
òf het is hun géén waarachtige ernst, en dan is de heele zaak ijdel geschetter met
groote woorden, kouë drukte en aanstellerij.
Is het geen diepe en waarachtige ernst, dan ware het beeter jongens en meisjes
maar weer op eigen houtje vrijbuitertje en goudzoekertje te laten speelen, en hun
niet te leeren schermen met holle frazen en mooie woorden, want er is voor jonge
lieden niets leelijker dan zwetsen en schetteren, dan ijdele geestdrift en malle pralerij.
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Uit de padvinders-literatuur blijkt het duidelijk genoeg dat zoowel leiders als
volgelingen de zaak hoog-ernstig bedoelen.
Maar de Amerikaan die 't voorig jaar per luchtschip oover den Atlantischen Oceaan
wou vliegen zeide het ook ernstig te bedoelen. Hij waagde er dapper zijn hachje aan.
De menschen die verstand hadden van luchtscheepvaart, noemden de onderneeming
niet ernstig, maar een roekelooze dwaasheid.
De onderneeming was niet ernstig, en verdiende noch bewondering, noch sympathie
- omdat ze werd aangevangen zonder voldoende kennis, zonder grondig ooverweegen
van de kansen om het beoogde doel met de gegeeven middelen te bereiken.
We hebben dus alle recht van de Padvinders en hun leiders te verlangen, dat ze weeten
wat ze willen, en dat ze de strekking van hun voorschriften grondig ooverweegen.
‘Zelfstandig denken’ zag ik óók onder die voorschriften genoemd. Daar wensch
ik mij vooral op te beroepen.
Laat dus iedere Padvinder, poogend ‘zelfstandig te denken’, met mij eens nagaan
wat van hem verwacht wordt, en daarna, wat hij zal moeten doen en dulden om die
verwachtingen niet te beschamen.
Beginnen we met de ‘Vaderlandsliefde’.
Het is natuurlijk, dat elk kind van zijn land houdt, van zijn stad of dorp, zijn taal,
zijn ouders, zijn landgenooten, tot zijn nationale gewoonten en gebruiken toe.
Dat gaat van zelf. Daarvoor behoeft men geen Padvinder te zijn.
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Maar generaal Baden-Powel, de stichter der beweeging heeft ‘vaderlandsliefde’ nog
heel anders bedoeld en ingeprent. Men moet zichzelf willen opofferen voor zijn land.
Men moet zijn natie liefhebben booven andere naties. Men moet voor zijn land willen
vechten en sterven. Eerst mijn volk, dan ik, wordt den Padvinder geleerd.
Dat is zeker heel mooi. Zulke vaderlandsliefde is altoos bewonderd. Leonidas en
Miltiades hebben de sympathie van elken schoolier.
Maar laat ons eens nagaan of de zaak wel zoo eenvoudig is, en of die deugd ons
niet in wonderlijke moeilijkheden kan brengen.
Niet alleen Leonidas en Miltiades, maar ook de laatste der Mohikanen, der
Comanchen en der Sioux hebben de sympathie van den schoolier. Een waarlijk
vaderlandslievend Amerikaansch padvinder eevenwel zou met die sympathie
verleegen zitten, want het waren zijn vaders en grootvaders, die de Mohikanen,
Comanchen en Sioux hebben uitgemoord en verdreeven.
Generaal Baden-Powell zelf is een dapper en vaderlandslievend man. Dat heeft
hij getoond bij de beleegering van Mafeking door de Boeren. Wij beschouwen die
Boeren als vaderlandslievende helden. Generaal Baden-Powell echter noemde ze
oproerlingen.
In zijn handboek voor Padvinders wijst generaal Baden-Powell op de noodzaak
der vaderlandsliefde. Zonder die deugd zal het Engeland vergaan zooals het Rome
verging, zooals het Holland verging, zegt hij.
Maar iedere Hollandsche Padvinder weet dat Holland door Engeland net zoo lang
is beoorloogd, tot het niets meer in te brengen had. Niet alleen dus het gebrek
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aan vaderlandsliefde van de Hollanders, maar ook de vaderlandsliefde van de
Engelschen heeft Holland ten onder gebracht.
En generaal Baden-Powell zal zeggen, dat het de grootere vaderlandsliefde der
Engelschen was, waardoor de Hollanders en de Boeren het teegen de Engelschen
hebben verlooren.
Moet nu een Engelschman wenschen, dat de Hollanders méér vaderlandsliefde
zullen hebben?
En moeten nu de Hollandsche en Zuid-Afrikaansche Padvinder sympathie hebben
voor die Engelsche vaderlandsliefde, waardoor hun volk verslagen en vertrapt werd?
Misschien zegt generaal Baden-Powell dit: ‘Zeeker! dat is juist het mooie der
ridderlijkheid. Men kan met elkander vechten en toch elkaars moed en
vaderlandsliefde bewonderen. Ik bewonderde óók de moed en vaderlandsliefde der
Zuid-Afrikaanders. Ik moest ze bevechten, hun have verwoesten, hun vrouwen en
kinderen gevangen neemen, omdat mijn volk, mijn regeering dat wilde, omdat ik
trouw ben aan mijn vaderland en mijn kooning. Maar het deed mij leed om den
dapperen teegenstander. Zoo gevoelden ook de ridders in oude tijden.’
Ik wil gaarne erkennen, dat er iets moois is in die waardeering van teegenstanders.
Het kan gebeuren dat men 't op geen andere manier ééns schijnt te kunnen worden
dan door vechten, want we zijn allen maar arme, domme menschen En als er dan
gevochten moet worden, laten we het dan eerlijk en ridderlijk doen en elkanders
waarde erkennen. Mooi zoo!
Maar daarmee is de zaak nog niet opgelost.
Er waren in Engeland, tijdens de Boeren-oorlog, hon-
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derde, ja duizende Engelschen, die de Boeren ook, eeven als wij, vaderlandslievende
helden en de oorlog wreed en onrechtvaardig vonden.
Gesteld nu dat er toen Padvinders waren geweest, en dat een Engelsche Padvinder
door omgang met een Hollandsche Padvinder - de Padvinders moeten immers elkaar
broederlijk geneegen zijn? - tot de oovertuiging was gekomen dat de Boeren gelijk
hadden en brave, vaderlandslievende helden waren - wat had zulk een Padvinder
moeten doen?
Hij moet oprecht blijven, niet waar? en loyaal, en vroom en eerlijk.
Dus zeeker mag hij niet meedoen aan daden, die hij zelf wreed en onrechtvaardig
vindt.
Hoe moet hij dan tegelijk eerlijk en vaderlandslievend zijn?
De Engelsche patriot, de vuurige vaderlander, gebruikt in die moeyelijkheid de
volgende spreuk:
‘Right or wrong, my country!’
Hetgeen zooveel zeggen wil als: wat mijn volk doet is welgedaan. Aan alles wat
mijn volk doet, doe ik mee, al is het nog zoo gemeen, zoo wreed, zoo onrechtvaardig.
Ziehier, eerlijke jongens en meisjes, een harde noot voor u te kraken. Wat dunkt
u, is dit uw opvatting van vaderlands-liefde?
Zoo ja, hoe brengt ge dat oovereen met eerlijkheid, liefderijkheid, rechtvaardigheid,
- die ge tegelijk moet betrachten?
Al houdt ge nu nòg zooveel van uw volk - zult ge meedoen met de gemeene
streeken van een vriend,
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omdat ge zooveel van hem houdt? Is dat vroom en rechtschapen?
En zoo néén, waar blijft ge dan met uw vaderlandsliefde? Wat zult ge doen, als uw
land en regeering van u vergt, dat ge menschen zult aanvallen die het, naar uw
oprechte meening, volstrekt niet verdienen?
Let wel! een gewoone jongen zal zeggen: ‘Wel, vechten natuurlijk! Anders word ik
zelf misschien gefusilleerd.
Of mijn volk gelijk heeft of niet, dat gaat me niet aan. Ik word gecommandeerd
en moet gehoorzamen’.
Zoo spreekt een gewoone jongen. Natuurlijk!
Maar een Padvinder? - Een Padvinder moet ‘zelfstandig denken’ en ‘oprecht’ en
‘vroom’ zijn. Ja, ik heb zelfs geleezen, dat hij moet durven opkoomen voor zijn
meening teegenoover alle anderen, teegenoover de heele waereld. Hij moet ook den
dood niet vreezen. In het Padvinders-boek wordt het voorbeeld aangehaald van
Arnold van Winkelried, die vrijwillig de speeren in zijn borst liet planten, om een
bres te maken.
Een Padvinder moet dus niet bang zijn om gefusilleerd te worden, ot gedégradeerd,
of voor laf gehouden - als hij niet wil vechten teegen zijn geweeten.
Maar als hij nu gezwooren heeft, trouw te zijn aan zijn vaderland - en zijn vaderland
haalt gemeene streeken uit, wat dan?
Dan komt hij voor iets veel ergers te staan, naar Padvinders-begrip, - iets veel
ergers dan een geweerloop of een gevangenisdeur.
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Hij komt voor de noodzaak te staan, om teegen zijn geweeten te handelen. Iets ergers
is er niet voor een vroom, ridderlijk mensch.
Is dit door u allen behoorlijk ooverwoogen, toen ge beloofdet ‘trouw aan uw
vaderland’ te zijn?
Als ik mij niet bedrieg, heeft men u uitgenoodigd trouw te blijven aan Wet en Gezag,
aan uw Vaderland, aan uw Vorstenhuis, aan uw Geweeten, en aan God.
Ik geef gaarne toe, dat er voor al die loyaliteit veel te zeggen is. Maar ik wil u
alleen dit vragen: Wat doet ge als ieder van die zes u iets anders zegt?
Is het u ernst met de zaak, dan moogt ge daaroover waarlijk wel eens behoorlijk
nadenken.
Of is het u nooit uiteengezet, dat Wet, Gezag, Vaderland, Vorst, Geweeten en God
- hoe men die woorden ook mooge verstaan - wel eens met elkaar in strijd zijn?
Dat zou ik van uw leiders en voorgangers een schroomelijke nalatigheid vinden.
Als ge uw groote plannen zoo onnadenkend of onweetend begint, kon het u wel
eens vergaan als den Amerikaanschen luchtschipper. Dan verdient ge niet voor ernstig
aangezien te worden.
Om een ander voorbeeld te geeven van de moeielijkheeden en teegenstrijdigheden,
waarin ge koomen kunt door trouw te belooven aan zooveel verschillende Heeren,
neem ik aan dat ge den Bijbel voor Gods woord houdt, en dat de wet u verplicht een
eed te doen, terwijl ge toch duidelijk in den Bijbel, bij monde van Jezus zelf, den
eed beslist verbooden vindt.
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Men zal u dan wel met allerlei uitvluchten en smoesjes aankoomen, - maar een
Padvinder - jong, onbedorven, oprecht - laat zich daardoor niet van zijn stuk brengen.
En wat moet hij dan doen? De Wet gehoorzamen of God?
Zoo ziet ge, dat niet alleen het Vaderland u iets kan opleggen wat teegen uw
geweeten strijdt - zooals ik reeds uiteen zette - maar ook de Wet kan u iets opleggen
wat teegen God strijd - en met het Gezag en het Vorstenhuis zit het ook niet altijd
eeven glad.
Onder ‘gezag’ verstaat men toch niet alleen de politie, maar ook uw ouders, en
uw leeraren, en als ge een katholieke Padvinder zijt, - op de belijdenis wordt immers
onder Padvinders niet gelet? - ook uw geestelijke voorgangers.
Wat zult ge doen als die u verschillende kanten op wijzen?
Ge hebt trouw beloofd aan de Kooningin. Ge hoort van die vrouw steeds spreeken
met dein grootsten eerbied, ge hoort haar noemen zooals men alleen zeer schoone
en verheeven dingen noemt: ‘Majesteit’, ge merkt hoe de menschen haar toejuichen
en voor haar buigen, haar de hoogste eer bewijzen, ge wordt aangemaand desnoods
voor haar uw leeven te laten.
Wat is natuurlijker dan dat ge die vrouw gaat houden voor een veel beeter mensch
dan alle anderen, een weezen van hooger orde, veel minder dom en zwak en slecht
dan wij gewoone, arme menschen, een ander soort mensch, eedeler, begaafder, wijzer
dan de rest?
En nu komt weer iemand die gezag oover u heeft, een vader, of een leeraar, of een
voorganger, en vertelt
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u, dat de Kooningirt een mensch is als een ander, zonder twijfel een nette, hupsche
dame, maar ooverigens zonder bizondere begaafdheid. Dat zij een vrouw is, die een
ridderlijk Padvinder hoffelijk behoort te bejeegenen als iedere andere vrouw, maar
dat bizondere begaafdheid niet van haar te verwachten was en ook niet vereischt
wordt. Dat zij óók Kooningin zou geworden zijn, als zij een dom, boosaardig,
kleingeestig, onzeedelijk persoon ware geweest. Dat haar arme, kleine dochtertje
ook tot ‘Majesteit’ zal worden benoemd, al zou ze alle moogelijke leelijke
eigenschapijen gaan vertoonen. En dat de wet u ook dan nog zou verbieden, op straffe
van gevangenis, oneerbiedig oover die ‘Majesteit’ met leelijke eigenschappen te
spreeken.
Vraagt ge dan waarom men die dame nu ‘Majesteit’ noemt, dan zegt hij, dat de
eenige grond daarvoor moet gezocht worden in de groote daden van een
voortreffelijken oover-oover-oover-oudoom. Terwijl een andere leeraar u weer zal
beduiden dat het hebben van een voortreffelijken oover-oover-oover-oudoom
hoegenaamd niets bewijst voor eigen voortreffelijkheid.
Daarna komt welligt - als ge katholiek Padvinder zijt - uw geestelijke leeraar u
mededeelen, dat die alom gevierde, geëerde en gehuldigde majesteit behoort tot de
ongelukkige menschen die ketters worden genoemd, en dat zij, al buigen we en
juichen we voor haar, vermoedelijk de eeuwige zaligheid niet haalt, en dat die
voortreffelijke oover-oover-oover-oudoom, door wien ze haar ‘Majesteit’ verkreeg,
zelf zulk een slechte en gevaarlijke ketter was, dat de kooning van Spanje, wien hij
- volgens het Wilhelmus - altijd heeft geëerd, hem
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voor die eerbied beloonde door achtereenvolgens twee sluipmoordenaars op hem af
te stuuren, waarvan de eerste hem zwaar verwondde en de tweede hem doodschoot.
Dat hij dat verdiende omdat hij teegen zijn wettigen door God gestelden Heer was
opgestaan. En dat de twee moordenaars, die aan zijn gezag zoo kordaat een eind
maakten, vroome menschen waren en om hun godgevallig werk door de kerk werden
gepreezen.
En als ge dan nog niet genoeg in de knoei zit, raakt ge misschien aan 't praten met
een Engelschen Padvinder die u vertellen kan, dat er in zijn land werkelijk zeer groote
schurken en booswichten als ‘Majesteit’ zijn geëerbiedigd en gehoorzaamd - Hendrik
de achtste, om iemand te noemen - en dan eindelijk met een Amerikaanschen
Padvinder die er zich fier op beroemt, dat zijn dappere voorvaderen de door God
ingestelde wettige Ooverheid hebben gedaan gegeeven en in plaats van een ‘Majesteit’
met een of anderen grooten oud-oom, een gewoon mensch met voortreffelijke
eigenschappen, zooals George Washington, tot Ooverheid hebben gekoozen.
Versta mij nu wel, Padvinders, het is mij niet te doen om verwaande wijsneuzen van
u te te maken. Een jong mensch dat vóór zijn zeventiende jaar het gezag en de
Ooverheid probeert te bedillen of te verbeeteren is meestal een onuitstaanbare kwiebes.
Ik begrijp de bedoeling van uw leiders, die tot gehoorzaamheid en eerbied voor 't
gezag aanmanen, zeer wel. Inderdaad moet een jong mensch kunnen gehoorzamen
en een groote voorraad eerbied bezitten voor hetgeen anderen eerbiedigen. Ooverheid,
gezag en wet zijn onmisbaar, omdat orde
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onmisbaar is onder de menschen, en omdat het blijkt dat zij zonder ooverheid, gezag
en wet geen orde kunnen handhaven.
Eerbied is voor ieder mensch eeven noodig als voorzichtigheid. Eerbied beteekent
bedachtzaamheid in ons oordeel, zoodra we voor iets staan wat we niet begrijpen.
Een wijs mensch behoudt zijn eerbied zoo lang hij kan en ontziet ook zooveel
moogelijk de eerbied van anderen. Hij voelt het als iets droevigs en pijnlijks, wanneer
zijn eigen eerbied voor iets vermindert, of wanneer hij de eerbied van anderen moet
aantasten.
Alleen grove, domme, verwaande menschen hebben er plezier in oneerbiedig te
zijn, en de eerbied van anderen te kwetsen.
Dat hebben de voorgangers van uw Padvindersbeweeging gevoeld en daarom
hebben ze u die voorschriften gegeeven.
Maar ze hebben er niet uitdrukkelijk bij gewaarschuwd, dat ieder oprecht mensch
vroeg of laat gedwongen kan worden, voor sommige dingen eigen eerbied te verliezen
en die van anderen aan te tasten.
Er komt, in onze maatschappij, voor ieder eerlijk mensch een dag, waarop hij
kiezen moet tusschen de waarheid zooals hij die zelf voelt, en de eerbied voor de
meening van anderen.
Dan moet hij kiezen, dan moet hij anderen en ook vaak zichzelf diep grieven, of
de Waarheid verloochenen.
En er is toch wel geen twijfel aan, of het is de bedoeling der ridderlijke Padvinders,
in zoo'n geval trouw te blijven aan de Waarheid in zichzelf.
Máár - en ik neem het uw voorgangers en leiders
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kwalijk dat ze u niet daarop voorbereiden - dan moet men ook desnoods gezag en
ooverheid kunnen trotseeren.
Desnoods - let wel, alleen in den uitersten nood, als de waarheid in ons sterk,
duidelijk en machtig is.
‘Weest bereid!’ ‘Be prepared!’ is uw motto.
Mooi! - maar dan ook voor deezen weerstand, als 't moet.
Uw voorgangers hebben gelijk, u tot bescheidenheid en onderwerping te vermanen.
Want er is een soort weerstand, die uit verwaandheid en zelfooverschatting voortkomt,
en die heet dweeperij. Die komt eeven goed onder jongens en meisjes vóór, als onder
volwassenen.
Onder jongelui is ze echter leelijker en gevaarlijker.
Maar uw voorgangers hadden geen gelijk u zooveel te laten belooven. Want dingen
belooven, die men toch niet houden kan, is nog erger dan beloften verbreeken.
En het is onmoogelijk al uw beloften te houden.
Niemand kan twee heeren dienen, laat staan zes, - ten minste geen eerlijk Padvinder
- en men had u behooren te waarschuuwen dat er volstrekt geen eendracht heerscht
tusschen deze zes heeren: Wet, Gezag, Ooverheid, Vaderland, Geweeten en God,
aan welke men u allen trouw belooven liet.
Dit is onzin, en geeft niets dan verwarring en draayerij.
Ik heb u nog maar een zeer klein inzicht gegeeven in de vreesselijke verwarring
waarin ge, al opgroeyend, onvermijdelijk terecht komt en uw pad zult moeten vinden.
Alleen over de verwikkeling in 't gezag zou ik u nog veele brieven kunnen
schrijven. Welk gezag is ‘recht-
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matig?’ welk gezag is het hoogste? welk gezag is ‘uit God’?
De Kooningin zegt, evenals de Duische Keizer, dat het kooninklijk gezag ‘uit
God’ is. - Maar de Katholiek zegt dat het gezag van den Paus te Rome evenzeer ‘uit
God’ is, en als de vroome Katholiek voor de keuze zou staan tusschen gehoorzaamheid
aan de Kooningin, of gehoorzaamheid aan den Paus, dan moet hij de laatste kiezen.
En veele Protestanten zullen daarenteegen weer zeggen dat het gezag van den Paus
heelemaal niet uit God is, maar dat Gods woord, de Bijbel, het hoogste gezag heeft;
terwijl weer anderen zullen beweeren dat niet de Bijbel, maar Gods stem in ons
geweeten boven alles gehoorzaamd moet worden, terwijl er nog anderen zijn die
noch van Kooninklijk, noch van Pausselijk, noch van Bijbelsch, noch van Goddelijk
gezag willen weeten, maar aan niets willen gehoorzamen dan aan de waarheid,
waaronder zij dan de weetenschap en de menschelijke reede verstaan.
Wat u, als jonge, eerlijke, onbevooroordeelde menschen, als oprechte Padvinders,
wel het meeste moet verbazen in al deeze verwarring, is de vreede en de rust die er
blijft heerschen ondanks zulk een geweldigen rommel van meeningen, van
teegenstrijdige gevoelens en inzichten.
En daaroover is u maar één verklaring te geeven. Dat komt omdat de menschen
géén Padvinders zijn, maar gewoone, alledaagsche menschen.
Als de menschen allen Padvinders waren, dat wil
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zeggen oprecht, eerlijk, dapper en zelfstandig-denkend, - dan waren we digter bij
een heilstaat, maar er was nu niet zooveel rust en vreede in onze maatschappij.
Want een eerlijk, oprecht, dapper, zelfstandig-denkend katholiek zou zeeker geen
hulde en gehoorzaamheid betoonen aan een ketter.
Een eerlijk, oprecht, dapper, zelfstandig-denkend Bijbelgeloover zou zich zeeker
niet onderwerpen aan soldatendienst, aan het afleggen van den eed, aan het leenen
van geld teegen interest, aan het handeldrijven in grond, aan het samengaan met
katholieken, aan de vrije verkondiging van met den Bijbel strijdende natuurkennis
en aan tallooze dingen meer.
Terwijl een eerlijk, oprecht, zelfstandig-denkend wijsgeer of natuurgeleerde zeker
geen eerbied zou betuigen en geen geestdriftige aanhankelijkheid zou toonen voor
een doodgewoone dame, alleen omdat anderen het doen en omdat ze afstamt van
een bekend geslacht, waarvan eenige leden bizonder begaafd waren.
Om in vreede en rust met elkander te leeven hebben alle menschen er iets op
gevonden, iets zeer schoons en voortreffeiijks, - dat heet verdraagzaamheid en
geweetens-vrijheid.
Maar die verdraagzaamheid en geweetens-vrijheid brengen voor veelen mee, dat
ze noodwendig hun oovertuiging een beetje onderdrukken, dat ze hun ware meening
verzwijgen, dat ze eerbied vóórwenden ook waar ze die niet kunnen voelen, dat ze
een beetje - om het harde woord te gebruiken - weeten te schipperen en te draayen.
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Het is alsof ze zeggen: Nu ja, die oovertuiging van ons, die houden we maar thuis,
anders kwam er nooit een einde aan 't gekibbel. We zullen het met onze
meenings-verschillen maar zoo nauw niet neemen. We zullen allemaal wat tóegeeven,
wat verzwijgen, wat weg moffelen, uit verdraagzaamheid, om des lieven vreedes
wille.
Dat beteekent dat deeze menschen òf geen diepe oovertuiging hebben òf geen
Padvinders, geen ridderlijke en oprechte menschen zijn.
Versta mij wel, ik bedoel niet dat ridderlijke menschen geen verdraagzaamheid
kennen, of geen geweetensvrijheid dulden.
Inteegendeel, zij zijn uit bescheidenheid veel verdraagzamer dan anderen, en ze
gunnen aan anderen de geweetensvrijheid die ze voor zichzelf verlangen.
Maar als ze een waarachtige oovertuiging hebben - zooals de meeste menschen
die beweeren te hebben - dan koomen ze er ook voor uit en staan er voor in met hun
lijf en leeven.
Zoo was de oude ridderschap, en zoo moet de nieuwe zijn, als het tenminste ernst
is.
Dat wil dus zeggen: wees allereerst bescheiden en eerbiedig. Beloof niets, waarvan
je niet zeeker weet dat je 't houden kunt. Oordeel niet over de meeningen van anderen,
zoolang het moogelijk is dat je hen niet recht verstaat. Vorm niet al te snel een vaste
oovertuiging over moeyelijke, diepzinnige en duistere zaken.
Maar heb je eenmaal een oovertuiging, een stellige, diepe, vaste, doe er dan niet
angstig geheimzinnig mee, uit vrees voor standjes of ruzie, met wie ook.
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Ben je zeeker van je meening, durf er dan voor opkoomen, al stonden Wet, Gezag,
Ooverheid, Kooningin en Vaderland op hun achterste beenen teegenoover je.
Smoezel niet en draai niet en knoei niet, maar zeg waar 't op staat, ferm en hard
op, al gaat het om je vrijheid en je leeven,
Vreede is goed, maar geen vreede ten koste van draayerij. Als er gevochten moet
worden, dan maar vechten, hoe eer en hoe harder, hoe beeter. Dan als Arnold van
Winkelried!!
Dat is, dunkt mij, ridderlijke Padvinders-moraal. Zooiets hebben toch de leiders
der beweeging bedoeld - als het hun waarlijk ernst is.
Nu ja, zullen die leiders zeggen, wij hebben het ook nooit anders bedoelt, dan dat
de Padvinder loyaal zal zijn aan Wet en Ooverheid, Gezag en Vaderland - mits dit
hem niet in strijd brengt met God en geweeten.
God en geweeten, dat zijn natuurlijk de hoogste autoriteiten.
Maar hieroover, waarde Padvinders, valt weederom een boel te zeggen. Ook dit is
zoo eenvoudig niet.
Gij behoeft niet onzeeker te zijn over wat men onder ‘Vaderland’ verstaat, of wat
men met de ‘Ooverheid’ en de ‘Wet’ bedoeld.
Maar niemand heeft ooit het geweeten van een ander gezien, en als drie menschen
over God spreeken, dan kan niemand zeeker zijn, dat ze alle drie hetzelfde bedoelen.
De oudsten en schrandersten onder u zullen spoedig bemerken, dat er ook wel
strijd kan voorkoomen tusschen
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hetgeen ze zelf hun geweeten noemen, en hetgeen andere menschen God noemen.
Zoo kan er ook strijd zijn tusschen God en Geweeten, tenzij men meent dat God
alleen door het eigen geweeten spreekt,
Maar een heeleboel menschen meenen dat niet, en willen anderen laten handelen
volgens hun geweeten, of volgens hetgeen zij voor Gods beveelen houden.
Dan krijgt men natuurlijk de verschrikkelijkste herrie.
En ook alleen met zichzelf kan een mensch schroomelijk in de klem raken, als hij
niet zeeker weet wat God van hem wil, en of hetgeen hij voor zijn eigen geweeten
houdt, misschien niet het geweeten van een ander is, dat hij maar onnadenkend
napraat.
Ik ben niet van plan in dit schrijven over die fijne en moeyelijke vragen uit te
wijden.
Maar ik wil u alleen nadrukkelijk beduiden dat ik het, zacht gezegd, ligtvaardig
van uw leiders en voorgangers vind, u maar blindweg in zulke verwarringen te voeren,
zonder u goed te doen begrijpen wat er mee gemoeid is.
Ridderlijk, oprecht, zelfstandig-denkend, door dik en dun trouw te blijven aan
eigen geweeten, en aan hetgeen men als goddelijke maning verstaat - dat is een opgaaf
zóó zwaar, zóó geweldig, en zóó gevaarlijk - ook nog in onzen tijd en in onze
maatschappij - dat niet één op veele duizenden in staat is, die taak vol te houden.
Dat behooren jelui te weeten, jongens en meisjes, en diep te beseffen, eer je den
mond vol neemt met groote beloften, en het voorbeeld van Arnold van Winkelried
aanhaalt.
Er zijn wel altijd zulke Padvinders geweest, en wij
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wandelen nog op de paden die zij gevonden hebben. Maar het waren hooge
uitzonderingen en ze moesten er gewoonlijk zwaar voor boeten.
Ik zou wel namen kunnen noemen, maar ik weet dan zeeker dat er dan door deezen
en génen gezegd zal worden, dat ik juist diegénen opnoem, die op verkeerde paden
vóórgingen. Want er zijn maar weinigen die door ieder geëerbiedigd worden.
Maar over den stichter van 't Christendom wordt toch wel door bijna ieder met
eerbied gesproken. En dat was ook een een Padvinder, die gekruisigd werd, omdat
hij trouw bleef aan hetgeen hij als Gods stem verstond.
Nu meent ge wellicht, dat zooiets in onze dagen, in onze beschaafde volken, niet
meer kan voorkoomen, dank zij de heldhaftige Padvinders, die het pad van
geweetensvrijheid en verdraagzaamheid hebben gevonden.
Maar daarin kunt ge u toch vergissen. Kruisigen is niet meer gebruikelijk, maar
de menschen hebben toch nog middeltjes genoeg om het heedendaagsche Padvinders
in te peeperen, als ze wat lastig worden met hun oprechtheid en ridderlijkheid.
Gehoond, bespot, uitgelachen, gewantrouwd, genegeerd en geneegerd te worden
is ook niet alles voor een gevoelig mensch. Armoe lijden is eevenmin vermakelijk
in onzen tijd, en onze gevangenissen herbergen ook niet enkel echte boeven.
Zijn er al Russische Padvinders? en heeft generaal Baden-Powell ook in Rusland
succes? Het zou mij niet verwonderen als de eerste groep Padvinders die zich daar
vormde, ondanks belofte van trouw aan Vorst en Vaderland, spoedig consigne kreeg
om een pad naar
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Siberië te vinden, of als men, voor alle zeekerheid, maar begon hen aan hun eigen
lasso's op te knoopen.
Duizende heldhaftige menschen met padvinder-begrippen van trouw aan geweeten,
oprechtheid en ridderlijkheid werden daar nog in de laatste jaren opgehangen, naar
Siberië verbannen of in sombere vestinggevangenissen opgeslooten.
Voor de echte ridders uit ouden tijd zou dat juist een reeden zijn, niet waar? om naar
Rusland te gaan.
Daar valt nog wat te doen voor de bewonderaars van Arnold van Winkelried.
Versta mij wel, ik bedoel niet u af te schrikken noch u aan te spooren tot roekelooze
en nuttelooze zelfopoffering. Maar ik wil u doen voelen wat het zeggen wil, ridders
en helden tot voorbeeld te kiezen.
Daarvoor dient dit schrijven. Ik behoor niet tot degénen die vertwijfelen aan de
menschheid. Inteegendeel ik zie hoopvol uit naar het opstaan van ridderlijke helden,
die gezamenlijk de ellende van het menschdom bestrijden, En natuurlijk zullen die
opstaan onder het jongere geslacht.
Maar het is om des duivels te worden wanneer volwassenen dat aan knapen en
meisjes vóórpraten, zonder hen begrip te geeven van de vreeselijke ernst en de diepe
beteekenis van die heldentaak, zonder hen te beduiden welke ellende, welke leugens,
welk onrecht ze te bestrijden zullen vinden.
Waarlijk, het doen herleeven van maatschappelijke deugden, in een verwarde
maatschappij, is geen kinderspel, en wie kinderen wapent met klinkende leuzen van
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ridderschap, oprechtheid en heldenmoed, moet wèl weeten tegen welke draken en
monsters hij ze in 't gevecht brengt.
Uw voorgangers, de dappere generaal Baden-Powell en de aardige schrijver Seton
Thomson, herinneren mij wat te veel aan de monniken, die in de middeneeuwen de
kinderen voorpreekten dat ze met Gods hulp het Heilige Land moesten verooveren.
Dertigduizend jongens en meisjes trokken toen, vaandels en banieren met vroome
leuzen dragend, naar Jeruzalem. God wil het! riepen ze. Er kwam er geen één terug.
Iets van dien aard is nu niet te vreezen. Maar wel dit, wat niet minder jammerlijk
zou zijn, dat uw mooie vaandeltjes, opschriften en banieren als onbruikbaar worden
weggesmeeten of hoopeloos bezoedeld door draayerij, huichelarij en leugen.
De padvinder moet elken dag een goede daad doen, een daad van hulpvaardigheid,
gedienstigheid, vriendelijkheid.
Ik denk dat de meesten met die opdracht een beetje verleegen zitten. Niet omdat
ze er teegen opzien, maar omdat ze denken dat de geleegenheid daartoe niet
opgeschept ligt. Waarschijnlijk loeren zij bij elke verkenningstocht of niet ergens
een paard op hol of een kinderwagen in de sloot is geraakt, en rennen ze om 't hardst
als een dame van haar fiets is gevallen, of wanneer ze een bejaarde vreemdeling
meenen te ontdekken, die den weg niet vinden kan.
Maar mij dunkt, als ze eens een verkenningstocht gingen maken, niet in bosch of
hei, maar in de achter-
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buurten der groote steeden, of in de arbeiderswooningen van groote fabrieksplaatsen,
of in de veenkolonies en arme plattelandsgemeenten, dan zouden ze wel met schrik
ontdekken, hoe, in plaats van geen raad te weeten met één leepel hulpvaardigheid
per dag, zij aan océanen van zelfopofferende liefde niet genoeg hebben om maar een
klein deel van de menschelijke nood te leenigen.
Hier moet ik een zaak bespreeken die mij uit de Padvinder-literatuur niet recht helder
is geworden.
Als beginsel wordt beslist en duidelijk aangegeeven, dat de Padvinder-organisatie
niet gesticht is alleen voor rijke jongelui. Voor den padvinder is rijk en arm gelijk.
Dit klinkt zeer mooi en is ook volkoomen in oovereenstemming met het begrip
van ridderlijkheid.
Maar hoe staat het er mee in de praktijk? Generaal Baden-Powell zegt dat iedere
jongen of meisje mee kan doen, want het kostuum en de benoodigdheden kosten
maar ‘enkele shillings’.
Nu zijn ‘enkele shillings’ voor generaal Baden-Powell zeeker van niet veel
beteekenis. Maar ik ken genoeg gezinnen die van ‘enkele shillings’ per week moeten
leeven. Zou vader of moeder van zoo'n gezin er een weekloon voor oover hebben,
om ieder van hun kinderen aan de Padvinderij te laten meedoen?
De uitrusting, zooals ik die gezien heb, is aardig en staat goed. Maar ik weet zeker
dat ze onbereikbaar is voor de oovergroote meerderheid der kinderen uit ons volk.
De Padvinder is zindelijk! zegt het handboek. Maar zindelijkheid kost geld.
En dan, jonge menschen van 12 tot 17 jaar hebben
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alleen dàn vrijen tijd, als hun ouders tot de meergegoeden behooren. Arme kinderen,
jongens en meisjes, moeten op die leeflijd al geld verdienen, of in de leer.
Wat komt er dan terecht van die Padvinders-gelijkheid van arm en rijk?
Zal het niet weer den naam verdienen van iets, waarvoor jonge lieden terecht een
zoo groote verachting hebben: opschepperij?
Maar als het ernst is - en ik zou waarachtig niets vuuriger wenschen - ligt het dan
niet voor de hand het tot reegel te maken onder de Padvinders, dat zij allereerst hun
hulpvaardigheid bewijzen door arme kinderen, die graag meedoen willen, maar uit
armoede niet kunnen, tot meedoen in de geleegenheid te stellen?
Hier is inderdaad kans voor ‘a good turn’, een goede daad.
De Padvinder uit gegoede familie gaat naar de arme jongen of het arme meisje,
dat ook graag wil zoo'n aardig pakje hebben, en verkenningstochten en oefeningen
doen in veld en bosch, - en zegt: ga jij nu deeze week in mijn plaats, en gebruik mijn
uitrusting, dan zal ik zoo lang voor je opperen, of couranten rondbrengen, of voor
kruyenier of slager boodschappen doen, of traphit weezen, of bij je ouders de kinderen
wasschen en de kamers doen.
Zoodra zóó iets reegel wordt, beste Padvinders, en streng en volhardend doorgezet,
dan begin ik aan uw ernst te gelooven.
En dit is nog maar een enkel klein voorbeeld. Ge-
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loof mij maar, dat, als het u ernst is, gij spoedig ontzet zult staan oover de
onmeetelijkheid van uw arbeidsveld.
De Padvinder mag door arbeid geld verdienen, zegt uw handboek, maar hij zou zich
schamen geld aan te neemen voor een dienstbetoon.
Onthoud dit, lieve jonge vrienden, onthoud dit!! De heeren Baden-Powell, Seton
Thomson, Dudok van Heel en anderen, ervaren, volwassen menschen hebben het u
gezegd, en ze kunnen het niet terugneemen.
Onthoud het, - en nog wat langer alstublieft, dan tot uw zeeventiende jaar.
Of meent ge soms dat de Padvinders-begrippen van eer en ridderlijkheid ophouden
met het zeeventiende jaar?
Neen, niet waar? Eéns Padvinder, altijd Padvinder.
Ge durft toch niet meenen dat een jongen of een meisje eerlijker en ridderlijker
behoort te zijn dan een volwassen man of vrouw?
Ik wil u wel vertellen, jongelui, dat ik mij heb verkneukeld om dat voorschrift,
met innige pret.
O jee! o jee! daar kunnen de heeren plezier van hebben. Daar hebben ze zich, in
hun geestdrift, toch wat verpraat. Ze hebben daar een vogeltje uit de kooi gelaten,
dat ze later och zoo graag! weer zouden vangen en opsluiten.
Maar volhouden, jongens! volhouden, meisjes! eerlijk, oprecht, ridderlijk, dapper,
zelfstandig-denkend!
Eerbied voor uw supérieuren, maar trouw aan uw geweeten, en uw
padvinders-voorschrift - al trekken
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uw supérieuren lange gezichten, en probeeren ze er om heen te draayen en smoesjes
te maken.
Geld aanneemen voor arbeid is goed, maar geld aanneemen voor vriendelijkheid?
voor een hulpvaardigheid? een broederdienst? - wel foei! schaam je! dat nooit!!
Goed zoo, jongens! - Volkoomen juist. Houdt het vol, om Gods wil, houdt het
vol!
Niet waar? geld beteekent eeten en kleeren en wooning. Duizenden en duizenden
hebben er niet genoeg van. Wie het aanneemt moet dus weeten dat hij het verdient,
door nuttigen arbeid, dat hij het dus méér verdient dan zij, die het niet hebben.
Dat is recht, billijk, eerlijk, broederlijk. Een gezond, krachtig mensch schaamt
zich voor geld dat hij niet door nuttigen arbeid verdient heeft. Foei! het brandt hem
in de handen.
Nuttige arbeid, die geld waard is, dat is arbeid waardoor eeten, kleeren en wooning
worden verschaft. Want dat kan men voor geld krijgen en dat hebben alle menschen
noodig.
Dus jongens en meisjes, nu weet jelui het. Als je iets doet waardoor de waereld
rijker wordt aan voedsel, kleeding of wooning - iets waardoor een arm mensch wat
meer kan krijgen van die dingen, dan moog je er geld voor aannemen.
Maar voor een broederdienst geld aanneemen is schandelijk.
Iemand het leeven redden en er geld voor aanneemen is schandelijk.
Iemand een jas leenen en er geld voor aanneemen, is schandelijk.
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Iemand een huis leenen en en er geld voor aanneemen is schandelijk. Het is
schandelijk als men maar één huis heeft. Het is natuurlijk nog veel schandelijker als
je twéé huizen hebt.
Volhouden, jongens! - de heeren hebben het gezegd en het is wáár. Ik heb vijftig
jaar geleefd en nog al wat beleefd, en ik bezweer je, dat het wáár is.
Men zal u zeggen dat het heel iets anders is, een huis te leenen aan een rijk man, of
een jas aan een arme slokker. Alleen dit laatste is een liefdedienst, waarvoor je geen
geld moogt aanneemen.
Nu, dat je geen geld verlangt, van iemand die 't niet heeft, dat is nog al glad, - zou
men zeggen. (Hoewel het daarom toch óók wel eens voorkomt).
Maar als een rijk man uw jas leent, - zult ge het dan niet schandelijk vinden van
hem daarvoor geld aan te neemen?
Eevengoed, niet waar? - De schande zit 'm in het aanneemen van geld, om 't eeven
van wie, zonder er voor gewerkt te hebben.
Ook een aalmoes is schande, zoolang men kracht tot arbeiden heeft.
Maar hoe zal het u moogelijk zijn dat eergevoel wakker te krijgen in een Padvinder,
die b.v. piccolo is in een café? of loop-jongen? of dagmeisje? Een die elke week
zooveel stuivers in de huishouding moet aanbrengen?
Maar aangenoomen dat dit ridderlijk eergevoel werkelijk bij alle Padvinders, arm
en rijk, te ontwikkelen
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is, - hoe zouden zij dan moeten doen, volgens padvinders-begrip, bij het toevallig
vinden van geld?
Gij zult niet om het antwoord verleegen zijn. Verdeden natuurlijk! - Storten in de
algemeene kas. En daaruit dan de armsten het eerst voorzien.
Geen eerlijke, ridderlijke jongen zal er aan denken dat geld voor zichzelf te houden.
Maar dan nog een vraag:
Welk verschil is er voor u in het geld dat ge ‘toevallig’ vindt, en het geld dat ge
van uw ouders of verwanten krijgt?
Krijgt ge dat ook niet ‘toevallig’, in zoover iets in de waereld ‘toevallig’ kan zijn?
Meent ge werkelijk, oprecht, zelfstandig-denkend, dat er minder schande voor u
is in 't aanneemen en behouden van dàt geld, dan van een aalmoes of een fooi?
Volhouden, jongens! uw padvindersmoraal. Volhouden teegenover de geheele
waereld, zooals uw handboek zegt, ook al merkt ge dat, uw voorgangers achteruit
gaan krabbelen en water in hun wijn doen.
En als ge zeeventien jaar zijt....
Ach, ik wil niet den spot met u drijven. Het zou zijn alsof ik die arme kinderen, die
een kruistocht gingen doen om Palaestina te verooveren, tot volhouden vermaande.
Gij kunt niet volhouden. De mooie vaandeltjes die généraal Baden-Powell en
mijnheer Dudok van Heel u in de handen hebben gegeeven, zult ge wel gauw
weggooien en uw padvinders-moraal zult ge met uw uit-
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rusting aan de kapstok hangen, als ge zeeventien jaar zijt.
Uw ouders en patroons zullen u beduiden dat men met ridderlijkheid en
eedelmoedigheid geen zaken doet, dat uw leiders en voorgangers ook wel zorgden
eerst hun eigen koeien op 't drooge te halen, eer ze oover ridderlijkheid en
hulpvaardigheid begonnen, dat ieder in de waereld naar zich toehaalt en dat wie het
niet doet onder de voet geloopen en vertrapt wordt, dat ge blij moogt zijn als uw
ouders u wat geld in handen geeven - toevallig verkreegen of niet - en dat het
Donquichotterie is - (let wel, ze zullen Donquichotterie zeggen, dat is een klinkende
dooddoener) - om dat geld niet met twee handen vast te houden, - dat de heele waereld
meedoet aan uitleenen voor geld en dat de doctor en de dominee zich ook wel moeten
laten betalen voor hun liefdediensten - dus in één woord, dat die heele Padvinderij
heel aardig is voor jongelui die niets te verliezen hebben, maar dat volwassen
menschen zich met al die eergevoelens en ridderlijkheid niet kunnen ophouden, - en
dat men van sommige menschen, al meenen ze 't heel goed, de geestdrift niet zoo
hoog moet opnemen en de woorden niet op een goudschaaltje weegen.
En dan - nu ja - dan zal 't blijken dat het alles geen ernst was, maar een beetje kouë
drukte, opschepperij.
‘Dat wisten we wel vooruit’ zeggen dan de twijfelaars en afbreekers. En het schoone
en goede heeft weer een flinke knauw gekreegen.
Maar er is toch iets in uw organisatie waardoor ik een scheemerlicht van verwachting
zie - al durf ik

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

72
het mijzelven nauwelijks bekennen. Als ik in 't geheel geen verwachting van u had,
dan had ik dit toch immers niet geschreeven?
Het is dit, dat er graden zijn waarlangs men opklimmen kan tot Padvinder eerste
klasse.
Dat de meerderheid van u, met mooie voorschriften en al, het teegenoover de
maatschappij faliekant aflegt... nu ja! dat staat vast.
Maar niemand kan zeggen wat eenige bizonder begaafde, wilskrachtige,
zelfstandig-denkende, taaie en volhardende jonge menschen kunnen doen als ze
trouw te samen staan.
Roerend door naïeveteit is het voorschrift dat de Padvinder: ‘blijmoedig’ behoort te
zijn.
Welzeeker! dat laat zich maar zoo commandeeren. En als de arme nu eens uit een
erfelijk belaste familie stamt?
Maar eevenmin als men iemand met aanleg tot zwaarmoedigheid voorschrijven
kan opgeruimd te zijn, eevenmin kan men zeltstandigheid, oprechtheid, ridderlijkheid,
hulpvaardigheid, als algemeene reegel stellen.
Alleen zij die met een bizonder deugdelijken aard geboren zijn, lichamelijk en
geestelijk, kunnen die eigenschappen werkelijk toonen en op den duur bewaren.
De groote meerderheid kan niet meer doen, dan de eigen gebrekkige aard een
weinig in die richting buigen, en vooral - daarop komt het aan - in hun meerderen
die eigenschappen waardeeren.
Zoo is de moogelijkheid niet uitgeslooten dat in deeze
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padvinders-organisatie, ondanks de naïeve opzet, enkelen zich vormen, door eigen
gezeegenden aanleg, en door de waardeering van hun minder gezeegende kameraads,
tot Padvinders eerste klasse. Tot jonge menschen die van de schetterende leuzen
leevenskrachtige en werkdadige ernst maken, - die het wat vage plan der stichters
tot een verrassende macht ontwikkelen. De snelle groei der zaak bewijst toch dat er
iets op de rechte wijze geraakt is. Het idee, echte jongenspret met nuttige oefening
en ontwikkeling van het mooiste in 't jonge gemoed te vereenigen, dat sloeg in. Wie
zou geen recht voelen er iets meer van te hoopen dan het nu nog te belooven schijnt?
Tot Padvinders eerste klasse zouden uitsluitend moeten gereekend worden geharde
en vastberaden jonge menschen, die niet alleen uitmunten in lichamelijke vaardigheid
en weerstandsvermoogen, in loopen, zwemmen, hulpbetoon bij gevaar,
vindingrijkheid, zelfbeheersching en opgewektheid - maar die zich ook verbinden
tot het volgende:
geen geld te willen verdienen tenzij teegen eevenreedige leevering van beslist
nuttigen arbeid, arbeid die middelijk of onmiddelijk de maatschappij rijker en beeter
maakt,
geen geld als persoonlijk eigendom te beschouwen dat zonder persoonlijke
verdienste - dus door toeval, spel, gift, of erfenis - in hun handen komt,
alle geld dat zij méér verwerven dan zij voor zichzelf behoeven, te storten in een
gemeenschappelijke kas, ten algemeenen bate,
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hun leevensstandaard niet aanmerkelijk op te voeren, booven dien van hun minder
bedeelde kameraads,
in elke ruil of handel niet alleen volkoomen oprechtheid, maar ook volkoomen
oopenheid te betrachten,
geen persoonlijk eigendom te willen verwerven tenzij voor werkelijk eigen gebruik,
geen partij te trekken van iemands onweetendheid, armoede of hulpbehoevendheid
bij het sluiten van verbintenissen,
middelijk noch onmiddelijk deel te neemen aan oneedele en oneerlijke praktijken
en dus ook niet te dulden dat ze op hun naam en onder hun verantwoording door
anderen bedreeven worden,
er naar te streeven dat al hun leevensbehoeften onder gunstige voorwaarden
worden vervaardigd en op eerlijke wijze verkreegen,
te arbeiden en te sparen zoolang zij arbeidskrachtig zijn en zoolang er nog nood
in hun bereik te leenigen valt.
Ziehier! dit zijn regels van echte ridderlijkheid - op die wijze alleen zou het ernst
worden.
Dit als reegel voor de kloeksten en sterksten, als model om te waardeeren, te
steunen en naar te streeven voor de zwakkeren!
Deeze reegels zijn te handhaven. Ze zijn niet strenger dan die van meenig oude
ridder-orde of nog bestaande geestelijke orde.
Ze bevatten niets als wat ieder mensch eedel en rechtvaardig moet vinden, ze
kunnen zonder dweeperij, zonder onnatuur, zonder buitenspoorigheid worden toe-
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gepast. Een oprecht, eedel mensch vindt ze niet meer dan natuurlijk.
Ze laten wet, gezag, vaderland, vorstenhuis en kerk ongemoeid.
Hun strekking is zoo duidelijk dat de bizondere toepassing aan het geweeten der
persoonen kan worden oovergelaten. Als de ridderlijke geest er niet meer is, baten
nauwkeuriger omschrijvingen ook niet.
De mensch is eeven spitsvondig in 't ontduiken en uitleggen, als in 't samenstellen
van wetten.
Maar ridderschaps-reegelen zijn iets anders dan wetten. Wetten worden aan anderen
opgelegd, en moeten kunstig geweeven zijn, anders kruipt men door de mazen. Maar
reegels als deeze legt men zichzelf op, en zij dienen slechts als wenken ter herinnering.
Een alleenstaand mensch zou deeze reegels niet kunnen volgen. Dat kunnen alleen
een aantal jonge, sterke, kloeke menschen die door een grooten aanhang van
kameraads - Padvinders van lager rangen - gesteund, gewaardeerd en geëerbiedigd
worden.
Zie! - dit zou nog eens een ridderorde zijn, waarvan het onderscheidings-teeken
werkelijk een eereteeken mocht heeten.
De lintjes, sterren en kruisen die de vorsten uitdeelen zijn onderscheidings-teekenen
van ridder-orden, die lang niet meer bestaan, doode ridderorden.
Maar dit zou eindelijk weer eens een leevende ridderorde zijn.
En dat leeven zou al die doode ridders beschamen.
Teegenstand is alleen te verwachten van hen die de
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beschaming voelen, die er een berisping in zien van hun eigen leevenswijze.
Maar de ‘Padvinder-eerste-klasse’ behoeft niemand te berispen. Hij behoeft alleen
te toonen hoe men beeter leeven kan. Dat is de meest treffende kritiek - de meest
bescheidene, - maar ook de meest noodige.
Zulk een daadwerkelijke kritiek op onze maatschappij zou een diepen indruk maken
op de geheele waereld, - want het zou iets bewijzen, waaraan alle menschen twijfelen,
en dat toch alle menschen zeggen schoon en wenschelijk te vinden.
Zulk een organisatie zou, eenvoudig door leeven en daad, meer doen dan alle
preediking, en sterker zijn dan sekten en partijen.
De genoemde reegelen hebben geen partijkleur en geen godsdienstrichting. Ze
zijn algemeen menschelijk.
Ja, er zullen menschen zijn die ze ‘rood’ getint noemen.
Nu moet men, dunkt mij, toch wel een erg groen Padvindertje zijn, om er van te
schrikken als men hem rood noemt.
Zouden heusch flinke, oprechte jonge menschen iets wat waar en duidelijk is in hun
oogen, minder waar en duidelijk gaan vinden, omdat iemand zegt dat het rood of
blauw is?
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Zal de Padvinder er geen maling aan hebben of iemand zijn streeven teegen wil
werken door te zeggen dat het blauw-romantisch of rood-socialistisch is?
Zullen de Padvinders niet allereerst moeten vragen of iets waar en eedel is, zonder
zich te bekommeren of er het etiketje aan gehangen wordt van een of andere partij?
Zal er iets schoons uit deeze beweeging voortkoomen dan moeten de leiders de
eenheid er van niet verbreeken door het invoeren van partij-begrippen. De drijfkracht
moet zijn frisch, oorspronkelijk en algemeen menschelijk.
Men moet er naar uitzien dat de leiding al spoedig komt in handen van de besten
der jonge menschen zelf. Dan is er kans dat de oorspronkelijkheid bewaard blijft.
Zij moeten het pad nog vinden. De voorgangers moeten het voorbeeld der
bescheidenheid geeven door eerlijk te erkennen, dat zij het pad nog niet gevonden
hebben.
Er is een pad, - er moet een pad zijn dat uit de maatschappelijke ellende voert.
Het is heuchelijk te bemerken dat het geloof daaraan bij oud en jong bestaat.
Maar de jongeren moeten wèl weeten dat de ouden het nog niet gevonden hebben,
dat die eervolle taak voor het koomende geslacht is weggelegd.
En wel alleen voor de meest oprechten, vastberadenen kloeken en sterken onder
hen. Alleen voor hen wien de zaak diepe, heilige ernst is. Alleen voor hen die
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zich met helder inzicht bereid voelen tot een daad als die van Arnold van Winkelried,
die de speeren vatte en in zijn borst liet dringen om voor anderen een bres te maken.
September, 1911.
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Nieuwe Nederlandsche dichtkunst.
Voor dertig jaren leefden wij in de oovertuiging dat men van elke dichtreegel kon
zeggen: ‘Dit is goed!’ en ‘Dit is slecht!’ naar vasten maatstaf. Wij geloofden aan
dien maatstaf, niet als een willekeurige inzetting van deezen of génen, maar als een
absoluute waarheid. Wij geloofden er aan zooals de orthodox-vroome aan het Laatste
Oordeel gelooft.
Zulk een geloofs-oovertuiging was praktisch nuttig. Ze bracht ons tot beslist
optreeden, tot krachtig beweeren, tot hardnekkig volhouden. En in Nederland was
zulk positivisme gewenscht. De smaak voor mooi en leelijk was ooverleevering
geworden. Traditie en conventie waren oud en voos en de conventie-breeker die
voorafging, Multatuli, was in zake dichtkunst niet zeer positief. Hij was dichter van
aanleg en karakter, als zoodanig de meest beteekenende persoon die Nederland in
de voorige eeuw gehad heeft - maar in de specifiek dichterlijk geachte kunst, de
lyriek, was hij niet zoo oovermatig begaafd, dat hij haar goed recht uit eigen
onweerstaanbaren aandrang moest handhaven.
Evenals Strindberg en Nietzsche was Multatuli een
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zeer oorspronkelijk mensch, die vast geloofde in eigen smaak, een geestesbevrijder
en ook taalhervormer.
Zulke machtige persoonen hebben natuurlijk altijd een eigen ritme, een eigen stijl.
Maar ze hebben dat ritme, dien stijl niet altijd in zoo intensieve wijze, dat zij er in
enkele strofen, in een paar reegels, duidelijk de essens van kunnen geeven.
Shakespeare en Goethe konden het. Die beiden zijn in hun lyriek in volle grootte
herkenbaar, maar Strindberg, Ibsen, Multatuli, Nietzsche, Hebbel, Tolstoy zijn dichters
die geen verzen maakten in waarde aan hun persoonlijke beteekenis eevenreedig.
Multatuli achtte de dichtkunst in engeren zin een tamelijk onnutte liefhebberij.
Verzen schrijven en verhaaltjes bedenken oordeelde hij tijdverkwisting. Onder zijn
tijdgenooten en voorgangers, die er anders oover gedacht hadden, hield hij ongenadig
huis. Dat was niet moeilijk voor hem, want Nederland kon niet boogen op veel
oorspronkelijke geesten van Multatuli's rang en de niet meer dan provinciale
beteekenis van hen die in ons land als dichterlijke helden werden gevierd - Bilderdijk
bij voorbeeld - was met veel succes belachelijk te maken.
En niet alleen van Bilderdijk, maar zelfs van den zoover booven hem staanden
Vondel kan men zeggen dat hij niet diep heeft beseft, wat dan toch eigenlijk aan
ritmische, berijmde taal het goed recht van bestaan geeft, wat de hoogere waarde
van een vers uitmaakt, wat de dichtkunst, in engeren zin, tot een menschelijke functie
van de allerhoogste orde verheft.
Immers waren Vondel en Bilderdijk van dat besef
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doordrongen geweest, dan hadden zij nooit zooveel duizende reegels als dichtkunst
laten vermeenigvuldigen, waarvan alleen de maat en het rijm, of een zeekere
conventioneele zwier hen doen onderscheiden van gewoon proza. Dat Verzen moeten
hebben een bijzondere expressieve kracht, onmiddelijk verbonden aan melodieus
gehalte, dat toont Vondel ook niet altijd te beseffen. Anders had hij niet zooveel in
maat en op rijm geschreeven wat eevengoed in proza gezegd kon worden. Maar al
kende Vondel de theorie niet, hij geeft de praktijk, op veele plaatsen met volle kracht.
Van Bilderdijk kan men echter zeggen: ‘Nu ja, ieder die zooveel rijmt, schrijft wel
eens bij geluk een paar goede reegels.’
Met het dichterschap van deezen laatsten had Multatuli recht een loopje te neemen.
Maar nederlandsch is een taal bizonder geschikt juist voor die melodieuze zegging,
die krachtige expressiviteit, die verzen hun waarde en beteekenis geeft - en de 19de
eeuw was voor Nederland een tijd van beginnende herleeving, die zich ook in de taal
oopenbaarde. Multatuli's vergissing, zijn minachting voor het vers, heeft opmerkelijk
kortstondigen en geringen invloed gehad. Onder zijn tijdgenooten was er geen als
poëetenfiguur krachtig genoeg om het vers met goed gevolg teegenoover hem te
handhaven. Zelfs Potgieter was daarvoor te veel geletterde, te weinig
dichter-van-de-daad. Multatuli kon hem klasseeren als eerzaam koopman en
fatsoenlijk burger die aan letterkunde deed. Potgieter schreef geen bombast, als
Bilderdijk; zijn vers heeft vaak de zooéven door mij bedoelde melodieus-expressieve
kracht - maar het is toch altijd stijf en
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vormelijk, vergeleeken bij Multatuli's hartstochtelijk proza - en de moogelijkheid
om vuurige, groot-menschelijke hartstocht in enkele zeggingskrachtige strofen te
kristalliseeren, kon hij niet bewijzen. Het was Jacques Perk, die de macht en de
noodzaak daartoe in zich voelde. Vooral de groote ernst van zijn dichtwerk is
bewonderenswaardig. Want de Nederlander van het midden der 19de eeuw werd een
ongenadig spotter, en meer en meer geneigd al het goud van ernst en naïeveteit met
bijtende ironie te behandelen. Niet uit boosaardigheid en cynisme, maar uit
begrijpelijken twijfel aan de echtheid. Een zóó ernstigen toon aan te slaan als de
jonge Perk deed, in een land, waar zóóveel onecht werk door zóó scherpe ironie was
aangetast, dat toonde het bestaan van een onweerstaanbaren drang, van een sterken
geest. Hierteegen was Multatuli's invloed machteloos. Het verzenmaken bleef in eere
in Nederland, en zeeker in geen ander land met beeter recht.
Wij hadden dus onzen positieven standaard van goed en slecht in verskunst en ik
herinner mij nog zeer wel den ijver en de geestdriftvolle oovertuiging waarmeede
wij aan deezen proefsteen al het werk van vroeger en later dichters toetsten.
Onverbiddelijk en gestadig waren wij aan het ziften: kaf van koorn, en we spaarden
noch elkander, noch onszelven. Reegel voor reegel werd gewoogen en geschat en
geen réputatie daarbij ontzien. Wie goede verzen maakte was een dichter, en wie
slechte verzen maakte was er géén. Dat spreekt.
Deeze werksaamheid heeft in gansch Nederland - Groot-Nederland, Noord en
Zuid - goeden invloed gehad. Er is sints ons optreeden in ons vaderland zéér
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veel minder bombast geschreeven dan te voor. En op dit oogenblik, na dertig jaar,
is de productie van verzen, die volgens onzen standaard van toenmaals ‘goed werk’
moesten heeten, zelfs beklemmend groot.
Dat is begrijpelijk, omdat Nederland in een période van opgang, een anastrofe
verkeert en een taal heeft, die zich bij uitstek eigent voor het krachtig, kernig en
welluidend zeggen. Geen taal oovertreft daarin naar mijn weeten de onze. Wat het
zingen betreft, dat kan men beeter in Hoogduitsch, of Italiaansch, ook in 't Fransch.
Maar zeggen, spreeken, diep, innig, statig, welluidend, expressief - dat doet men in
geen mij bekende taal zoo goed als in 't Nederlandsch, ook in 't Engelsch niet.
Onze waardestandaard van toenmaals is echter niet in alle opzichten voldoende
gebleeken. Bij veel goeds heeft ze ook aanmerkelijk veel kwaads gesticht. En om
dit aan te toonen moet ik U bidden mij in fijner onderscheidingen te volgen.
Al terstond treft ons in de litteratuur-période van 1880 de eigenaardigheid dat
naast de hoog-idéalistische lyriek, die zich aansloot bij Shelley en Keats, het épisch
réalisme werd goedgekeurd, direct onder invloed van den Franschen roman dier
dagen. En dit niet als deel van eens dichters leevenswerk, zooals b.v. de épiek van
Victor Hugo, maar als uitsluitende productie van schrijvers, die zich nooit lyrisch
konden uitdrukken.
En dit heetten toch ook ‘dichters’. Kon men dan toch ‘dichter’ zijn, zonder verzen
te maken? Dan was het ‘goede vers’ niet het kenmerk van den dichter.
Ik heb toen als mijn oovertuiging uitgesprooken dat
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het dichterschap niet anders kon beteekenen als ‘een zoo goed moogelijk mensch
zijn’.
Die uitspraak van mij heeft mij afgescheurd van nagenoeg allen mijner
letterkundige tijdgenooten. Willem Kloos beweerde zelfs dat de uitdrukking ‘een
goed mensch’ moest verdwijnen uit de taal.
Ik beweerde en beweer nog, dat de dichter niets anders is als een bizonder goed
mensch, een mensch in hoogsten zin, ‘the highest type of mankind on Earth’ zooals
een Engelsch dichteres zeide1), ‘der einzig wahre Mensch’ volgens Schiller's woord.
Laat mij in het kort ontleeden waaruit de schoonheid van een vers bestaat. Men
kan zeggen dat alle schoonheid is harmonie van beweeging. Bij muziek is de
beweegingsharmonie betrekkelijk eenvoudig. De beweegingen zijn van gelijken aard,
het zijn alleen geluidsgolven. Door opvolging van ritme en door samenklank kunnen
deeze gelijksoortige trillingen oneindig veel kwaliteiten uitdrukken, - van de eedelste
en verheevenste tot de meest triviale en banale.
Ook bij het vers werkt het enkele geluid van het gesprooken woord. Het zeggen
is ook een zingen met zeer samengesteld ritme. Dat versgeluid kan schoon zijn, ook
als men de taal niet verstaat. Dat is dan de puure muziek van het gesprooken woord.
Maar voor wie de taal van het vers verstaat, koomen er nu terstond allerlei nieuwe
beweegingsvormen bij. Elk woord heeft behalve zijn klankwaarde ook een
symbolische beteekenis. Daardoor worden fantasie-beelden opge-

1) Anna Kingsford.
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roepen, een meenigte gedachten en voorstellingen, min of meer duidelijk en scherp,
al naar de ontfankelijkheid van den hoorder. Elk woord heeft voor ieder allerlei
associaties, en niet altijd voor ieder dezelfde.
Uit de samenstelling der woorden ontstaat dan weer een nieuwe kwaliteit, een min
of meer abstrakte gedachte, een algemeene aandoening, een hartstocht, een verlangen,
een stemming, een begrip. En de samenstelling der strofen brengt weeder iets nieuws,
iets meer algemeens.
En al deeze beweegingsvormen moeten, om schoon te heeten, verbonden zijn door
een harmonische eenheid, ze moeten met elkaar stemmen. Het geluid, de symbolische
beteekenis, de gedachten-associaties, de opgeroepen beelden, de gewekte algemeene
aandoening - alles moet met elkander harmonieeren, wil men van schoonheid
spreeken.
Daardoor wordt het kleinste gedichtje een zaak van oneindige samengesteldheid,
waarin het logisch bewijs van mooi of leelijk onmoogelijk is. Men kan alleen
constateeren of men de gewenschte schoonheidsharmonie gewaar wordt of niet.
En nu is het duidelijk dat die harmonie moet omvatten alles wat het vers te weeg
brengt, dus ook de beelden door associatie opgeroepen, de begrippen, de gedachten,
de neigingen en aandoeningen. Alles moet met elkaar samenstemmen - en aldus
voldoen aan onze innerlijke eischen van harmonie en schoonheid.
Dit alles lijkt U misschien vanzelfspreekend. Maar toch wordt deeze eenvoudige
waarheid steeds miskend,
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ook door de meeste publicisten uit de jongste periode der Nederlandsche litteratuur.
Men vergat namelijk dat de allerbelangrijkste geestelijke beweegingen, de
zoogenaamd éthische beweegingen zijn, d.w.z. die aandoeningen die de richting van
het menschelijk handelen bepalen, die gewaarwordingen of emoties, die ons doen
zeggen: ‘Dit is goed!’ en ‘Dit is kwaad!’, ‘Dit is een goed mensch!’ en ‘Dit is een
slecht mensch!’, ‘Dit is recht!’ en ‘Dit is onrecht!’.
En men verzuimde op te merken dat deeze éthische, of moreele beweegingen het
voornaamste élement zijn in het harmonische geheel van een vers.
Men sprak vooral van ‘klank’ ‘geluid’ en ook wel van ‘vizie’.
De associatieve aandoeningen, die noch klank, noch geluid, noch ook vizie zijn,
werden buiten acht gelaten of ten minste niet naar hun ooverweegende belangrijkheid
geschat.
Men sprak voortdurend van ‘het woord’ en ‘woordkunst’, alsof men voorbijzag
welk een ondergeschikt élement een afzonderlijk woord is in een expressieve harmonie
van opvolgende aandoeningen met al hun associaties. Het was als of men de muziek
‘nootkunst’ noemde.
En men sprak van moraallooze kunst, kunst voor de kunst, alsof het moogelijk
ware de richtinggeevende aandoeningen, de éthische, uit het schoonheidscomplex
der harmonieën te bannen. Daarbij verwarde men de conventioneele moraal, dat is
de doode, oovergeleeverde éthiek der massa, met de leevende, zuivere éthiek van
den goeden, oorspronkelijken mensch, den dichter.
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Zoodoende bleef het ook een vreemde inconsequentie in een beweeging, die Shelley
als meester erkende, schrijvers op te neemen die niets schreeven als réalistische
romans.
Eerst wanneer men onder Dichter verstaat de voor treffelijke mensch, dan kan
men ook hem tot de dichters reekenen, die groot-menschelijke schoonheid weet uit
te drukken door het beelden van épische gestalten, zonder de intensieve,
gecondenseerde expressie van het lyrische vers. Door het streeven naar ‘woordkunst’
zocht men ook in het épisch proza de schoonheidsharmonieën in het afzonderlijke
woord, in de fraze en den stijl, in de details, niet in het geheel, niet in de structuur,
niet in de éthische élementen. Een misvatting, waaraan wij een onverteerbare voorraad
leelijke boeken, met van elkander nageaapte z.g. ‘woordplastiek’, te danken hebben.
Laat mij het gezegde toelichten door het citeeren van een van Perk's schoonste en
meest kenmerkende verzen: ‘Hemelvaart’.
De rondende afgrond blauwt in zonnegloed
en wijkt ver in de verte en hoog naar boven.
Mijn ziel wiekt als een leeuwerikszang naar boven
tot boven 't licht, haar lichter licht gemoet.
Zij baadt zich in den lauwen ethervloed
en hoort met hosianna's 't leven loven.
Het floers is weg van de eeuwigheid geschoven
De Godheid troont - diep in mijn trotsch gemoed.
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De hemel is mijn hart en met den voet
druk ik loodzwaar den schemel mijner aard
en nederblikkend is mijn glimlach zoet.
Ik zie daar onverstand en zielevoosheid genoegen lacht - ik lach - en met een vaart
stoot ik de wereld weg in de eindeloosheid.

Allereerst heeft dit gedicht, wèl gezegd, puure geluids-schoonheid. Ook iemand die
onze taal niet kent zal er de statige plechtige kwaliteit van kunnen voelen.
Dit kan echter niet zijn de fameuze ‘klank-expressie’, want iemand die onze taal
niet kent, zal deeze klank-schoonheid onmoogelijk van rhétoriek kunnen
onderscheiden. Een bombastische reegel zou eeven schoon klinken, wanneer iemand
ze wist te zeggen met den nadruk van diep gevoel.
‘Leen mij uw harp, o zanger van Ferraren!’ is als bloote klank volstrekt niet zooveel
minder mooi dan ‘De rondende afgrond1) blauwt in zonnegloed’.
Maar zoodra de taal wordt verstaan, zoodra de symbolische beteekenis der woorden
wordt gekend, dan voegt zich een oneindigheid van associaties, een wolk van nieuwe
aandoeningen bij den geluids-indruk.
Dan denken wij bij Perk's woorden aan het gezicht van den zonnigen blauwen
zoomerheemel, en er is harmonie tusschen die fantasie en de klanken. Die harmonie
is wat Kloos, Verwey en Van Deyssel bedoelden met hun ‘klank-expressie’.
In den anderen reegel vonden we die klank-expressie

1) Niet ‘de ronde ruimte’ zooals Verwey citeerde en wat mat en leelijk is.
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niet, omdat er voor ons geen harmonie is in de gedachte aan Dr. Schaepman die aan
Tasso zijn harp ter leen vraagt en de pompeuze klanken van het vers. Wij vonden
daarin eerder iets potsierlijks. Dit nu is zuiver gevoelszaak en niet voor eenig bewijs
vatbaar.
Maar in die klank-expressie, die harmonie tusschen geluid en opgeroepen
associatieve verbeeldingen, is bij lange na nog niet de compleete schoonheid van het
vers te zoeken.
Het vers geeft na het vizioen van den zomerheemel, een stemming weer. De ziel
die naar boven wiekt als leeuwerikszang. Daarin is een nieuwe kwaliteit, en door de
harmonie tusschen die subtiele stemming, de zoomerheemel-fantasie en het geluid
der woorden ontstaat een nieuwe schoonheid. En toch is dit alles noch maar aanhef
en begin. Met de woorden ‘Tot boven 't licht, haar lichter Licht gemoet’ komt weeder
een geheel nieuw élement in het vers. Hiermee wordt een hooge mystieke gedachte
uitgesprooken. N.l. deeze, dat er iets bestaat, dat ver uitgaat booven onze
aandoeningen van licht en dat zich bevindt booven het licht, ooverdrachtelijk bedoeld.
Hier staat dus uitgedrukt, dat ons ruimtebegrip niet absoluut is, dat er een waereld
is, booven of buiten onze ruimte, met lichter licht, en dat de ziel zich daarheen
begeeven kan.
Dit zijn alle mystieke wijsheidsbegrippen, die, als ze verstaan worden, weer nieuwe
kwaliteiten toevoegen aan het vers, nieuwe aandoeningen wekkken. En ook hier
moet weeder harmonie zijn tusschen deeze aandoeningen en al de reeds genoemde.
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Maar nog zijn we niet ten einde en de voornaamste kwaliteit van het vers begint zich
eerst te oopenbaren in de zéven laatste reegels.
Daar wordt gezegd dat als het floers van de eeuwigheid is weggeschooven, de
Godheid gevonden wordt, troonend - niet ergens buiten ons in het Heelal - maar in
het eigen trotsch gemoed.
Hier nu begint het éthisch element in het gedicht. Dit te durven zeggen is een
stoutmoedig volgen van eigen diepe waarheid, aller conventioneele moraal ten trots.
Dit is een zuiver geïnspireerd profeetenwoord, dat alleen volkoomen begreepen kan
worden door hem, die gelijke diepte in eigen ziel heeft bereikt, of alleen geloofd kan
worden door hem, die in de profeetische inspiratie van den dichter gelooft.
‘De hemel is mijn hart’ drukt nogmaals deeze éthische wijsheid uit. Het loodzwaar
drukken van den voet op de aarde, geeft aan: de spanning van deezen wonderbaren
zelfinkeer. Het ‘zoete glimlachen’ bij het aanzien van het triviale genoegen der
waereld, duidt op de zeegen van het diepe nieuw-gewonnen inzicht, en het wegtrappen
van de waereld is als een machtige, beeldende aanwijzing van de uiterste verheffing
der extaze.
Ik zeg dit volstrekt niet om het gedicht te ‘verklaren’. Men kan geen gedicht
verklaren. Al wat ik gezegd heb - al schijnt het U welligt anders - is minder duidelijk
dan het vers zelf. Maar ik wilde er U een inzicht door geeven van den zeer
gecompliceerden aard der aandoeningen, door een goed vers gewekt. De laatst
beschreeven aandoeningen zijn richting-geevend, zij hebben beteekenis voor het
gansche
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leeven, voor alle handelingen van den mensch. Het zijn éthische aandoeningen en
zij vormen het belangrijkste en meest weezenlijke van het vers. Al andere
aandoeningen van geluid, beeld, stemming en begrip moeten weeder met deze éthische
wijsheid harmonieeren en daardoor de hoogste schoonheid te weeg brengen.
En nu let wel! - Ik heb in een zeer grove classificatie vijf verschillende harmonieën
opgesomd, die door hun onderlinge eenheid de schoonheid van het gedicht voltooien:
Geluid - Geluid en Beeld - Geluid, Beeld en Stemming, - Geluid, Beeld, Stemming
en Begrip - Geluid, Beeld, Stemming, Begrip en Éthische wijsheid.
Maar nu moet men wel opmerken dat onder dit alles de éthische wijsheid de
hoofdzaak is, de kern, de leidende kracht, de pool, waaromheen zich alle andere
harmonieën polarizeeren.
Daarom is het zoo misleidend den nadruk te leggen op klank-expressie. Want dat
verplaatst de aandacht naar een onderdeel, en wel een van lang niet de hoogste orde.
De zaak is aldus, dat in een waarlijk geïnspireerd vers het hoogste élement alle
andere harmonieën beheerscht. De verheeven éthische waarheid door Perk's sonnet
uitgedrukt, werkte zoo krachtig in hem, dat alle begrippen, stemmingen, beelden en
klanken die hij voor de expressie ervan noodig had, in harmonieuze eenheid werden
gestemd.
Zoo is het weezen der inspiratie en daardoor scheen het ons dat men een vers
beoordeelen kan naar zijn klank. Want in een geïnspireerd vers MOET de klank schoon
zijn en harmonieeren met al de rest. En zoo
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meenden wij inspiratie te moogen aanneemen, ooveral waar wij klankexpressie
vonden.
Dit was echter een fatale dwaling. Er zijn na Perk in de Nederlandsche litteratuur
honderde gedichten geschreeven waarin de klankexpressie voortreffelijk is, waarop
van ons critisch standpunt van voor 30 jaren niets aan te merken is, en waaraan toch
de éthische wijsheid en ook de inspiratie ontbreekt.
Ik heb de oovertuiging, en schroom niet op mijn leeftijd die thans onomwonden
uit te spreeken dat deeze dwaling geen ingang zou hebben gevonden als Perk was
blijven leeven en zooals waarschijnlijk is, in mijn strijd teegenoover Kloos, Verwey
en van Deyssel, aan mijn, zijde had gestaan.
Willem Kloos heeft Perk's taak oovergenoomen en dat hij dit met zooveel
beslistheid deed, bewijst genoegzaam zijn bizondere begaafdheid.
Maar hij heeft Perk niet begreepen. Nooit heeft hij zelf blijk gegeeven van de
profeetische kracht en het diepe wijsgeerige inzicht, waarvan nagenoeg elk van Perk's
sonnetten een vonk of scheemerglans vertoont. En de zoo kloek en waardig
aangevangen taak heeft hij jammerlijk verbroddeld. Perk had het machtige zelfgevoel
van iederen geïnspireerde, dat alle groote dichter-profeeten heeft vervuld en
bewoogen. Maar hij verbond daaraan een weleevenwigtige wijsheid en een zeer
kenbare vuurige liefde.
Perk's geest toont zich vrij, maar niet bandeloos, trotsch, maar niet hatend. Kloos
bewonderde Perk's diepe oorspronkelijkheid, maar hij verstond niet de daarbij
noodwendige zelftucht, de wijsheid en de liefderijkheid.
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Wat dus bij Perk een diepe, noobele zelfbezinning en een vroom vertrouwen was op
den God in zich, dat werd bij Kloos dolzinnige hoogmoed en tuchteloosheid.
In plaats van met krachtige wijsheid de hartstochten te temmen, liet hij ze vrij
omdat het zijn eigen hartstochten waren en hij eigengerechtigheid verstond als het
goedkeuren van al wat hem eigen was.
De eigen Godgelijkheid door mystieken en dichters gevoeld1), door Perk in ons
land met nieuwe kracht uit versche bron helder gezegd, die verstond Kloos totaal
verkeerd, als een recht om aan al zijn oogenblikkelijke neigingen en lusten, aan zijn
hartstocht en zijn haten toe te geeven. In Perk is de neiging merkbaar om het leeven
te heiligen door het te polariseeren rondom den goddelijken kern, - eevenals de
schoonheid van zijn vers zich voltooit rondom de expressie van hoogste éthiek.
Bij Kloos is van een heiliging van het leeven nooit iets merkbaar geweest, en nooit
heeft hij begreepen dat het kenmerk van het goddelijke in ons is de liefde en niet de
haat. Zijn inferieure wijsheid toont hij door Perk's verachting van de conventioneele
moraal tot een triomf van het booze, van den Duivel-God, van Woede, Haat,
Liederlijkheid te maken.
Nu weet ik zeer goed dat wij in een cultuur-periode leeven van zoo onvasten
veranderlijken aard dat het wel schijnt of de meest begenadigde individuen, de
waarlijk geïnspireerden ook het meest wankel staan.

1)

Zo dat ik u, o God! bevond
te zijn den grond van mijnen grond.
Jan Luyken. Jezus en de ziel.
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Wij behoeven vrije geesten, los van de banden der conventie, los van oovergeleeverde
moraal, vooral ook los van dogma, van het versteende geloof van kerk en priester.
Maar in onzen tijd vertoonen de meest vrije geesten een rampzalige tuiteligheid.
De eedelst begaafden dwalen af tot bij of in den waanzin - Nietzsche, Strindberg of vallen in de droevigste diepten van verneedering - Paul Verlaine en Oscar Wilde.
En in de Russische litteratuur vinden wij herhaaldelijk arme-zondaar-figuren,
omstraald met een apostolisch licht, bekleed met een zachte heilige goedheid, die
ons meer tot benijden en beminnen dan tot verachting stemt.
Dit erken ik, en ik zal waarlijk niet instemmen met het oordeel dat de brave,
zelfgenoegsame burgerij oover dichters als Verlaine en Wilde velt.
Maar deeze beiden, en ook de bekende Dostoiefski-gestalten die ik bedoelde,
hadden een machtige ontzondigende eigenschap. Zij waren in hun val onverbiddelijk
en onbeschroomd oprecht. Zij voerden den deemoed tot het uiterste en offerden alle
uiterlijke eer, alle goeden naam, alle fierheid aan den streng waarachtigen God in
zich. Zoodoende verlooren zij in al hun doolingen het rechte spoor der Godheid niet,
ja! het schijnt als of ze door hun oprechtheid de schade tot voordeel maakten en
verder kwamen in vroomheid en liefde dan de rechtvaardigen, die nooit gezondigd
hebben.1) Een zachte, lichtende vreede straalt uit hun woorden van diepste
zelf-verneedering.

1) De diepe beteekenis van de gelijkenis van den Verlooren Zoon.
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Het is nu juist deeze zelfverneedering, deeze ontzondigende macht der oprechtheid,
die men bij Kloos nimmer vindt. De treurig ijdele rol van grootmeester van Holland's
taal heeft hij nooit willen opgeeven. Na zijn wilde orgieën volgde niet, als bij Verlaine,
een innig-diepe kinderlijk-vroome verootmoediging of, zooals bij Wilde, een niets
ontziende, aandoenlijk oprechte biecht.
Inteegendeel, we zien bij Kloos enkel een jammerlijk poogen om met een verzwakt
talent zijn aanzien en positie in de Nederlandsche litteraire waereld op te houden.
Nu ja! dat is hem ten deele gelukt, in de litteratuur van den dag heeft hij een zeeker
prestige herwonnen, maar daardoor is juist het allerhoogste, de innerlijke en eeuwige
glorie die Verlaine's en Wilde's nagedachtenis heiligt, hem ontgaan.
Men mag het van mij gelooven, dat ik hier zonder persoonlijke bitterheid of rancune
spreek. Het was geen persoonlijke veete tusschen ons, het ging om meer algemeene
dingen, waarbij ieder mensch belang heeft. Het moet aan het hart gaan als men een
kostbaar talent versmoord en een zeldzame kans niet benut ziet.
In een tijdperk van geestelijke revolutie wierp Kloos zich op als gezaghebbend.
Hij vond een jong geslacht geneigd hen te erkennen en te volgen - hij droeg een
groote verantwoordelijkheid en hij heeft ons bitter teleur gesteld.
Ik zal een van zijn meest geroemde gedichten op dat van Perk laten volgen:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten
en zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
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over mijzelf en 't al, naar rijks geboon
van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.
En als een heir van donker-wilde machten
joelt aan mij op en valt terug, gevloon
voor 't heffen van mijn hand en heldere kroon:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.
En toch, zoo eindloos smacht ik soms om rond
uw overdierbre leen den arm te slaan
en, luid uitsnikkende, met al mijn gloed
en trots en kalme glorie te vergaan
op uwe lippen in een wilden vloed
van kussen, waar 'k niet langer woorden vond.

In dit vers is de puure geluidsharmonie eeven goed als in dat van Perk. De
klank-expressie, harmonie tusschen geluid en beeld, is ook niet minder. Vooral de
reegel: ‘Voor 't heffen van mijn hand en heldre kroon’ heeft groote sonoriteit.
Maar speuren wij de meer subtiele en hoogere harmonieën na, dan voelen we
onmiddelijk veel geringer kracht. De herhaling van den eersten reegel is al een
zwakheid. Het vers schijnt als een parafraze van den eenen reegel van Perk, oover
de in het Zelf troonende Godheid - maar in plaats van een climax, zooals bij Perk,
met al hooger stijgende gedachten, krijgen we een herhaling van het begin, en daarna
een duidelijken val.
De sublieme en sereene verheffing van Perk wordt hier vervangen door een zich
laten gaan, een roegeeven en bezwijken. Vroom mystieke éthische wijsheid wordt

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

97
niet gegeeven, en het troonen der Godheid heeft meer van een hoogmoedige
zelfverheerlijking van den persoon des dichters dan van een opgang in het
Booven-persoonlijke en Eeuwige, zooals bij Perk.
Toen Kloos optrad was niemand in de Nederlanden in staat zijn inferioriteit aan
Perk op te merken en vast te constateeren. Want zijn meest-begaafde tijdgenooten,
Verwey, van Deyssel, Gorter hadden niet een dieper éthisch-wijsgeerige intuïtie dan
Kloos zelf. Zij waren van natuure eevenwigtiger en volgden Kloos niet blindelings
in zijn verwildering en val. Maar zij konden niet vervangen wat hem ontbrak - zij
bleeven onder zijn invloed, zij zagen niet de zwakte van zijn beste werk. Zij geloofden
in zijn kunst en zijn inspiratie en stonden in den ban van zijn litterair gezag.
Perk had veel van de ‘Schoonheid’ gesprooken, maar in het vers ‘Hemelvaart’
sprak hij van de Godheid in zich, als lichter Licht booven het Licht. Verwey zeide
dat hij hiermede de ‘Poëzie’ bedoelde en de aanhangers van Kloos spraken ook steeds
van ‘de Schoonheid’ en ‘de Poëzie’, zonder te bemerken of te kunnen gevoelen dat
Perk uiting had gegeeven aan éthische aandoeningen van transcendente mystiek die
niet door woorden als Poëzie en Schoonheid voldoende worden aangeduid - waarbij
begrippen als Vroomheid, Wijding, Heiligheid te pas koomen.
Die begrippen nu: Vroomheid, Wijding, Heiligheid, in den hoogsten zin, waren Kloos
en zijn volgers vreemd. Ze moogen af en toe de woorden gebruiken, het is duidelijk
dat het weezen der zaak hun onbekend was
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en de uiting er van hun verdacht leek. Geen wonder, want Nederland was verpest
door groote moerassen van valsche vroomheid en stroomen schijnheilige rhétoriek.
Verwey, hoewel in veel opzichten gelijkend op den typischen Nederlandschen
calvinist, was zoo sterk gekant teegen al wat aan de onechte godsdienst van de
protestantsche vroomen herinnerde, dat hij niet gelooven kon aan de echtheid van
verzen, waarin sommige van hun uitdrukkingen voorkwamen.
De felheid, waarmeede hij teegen mij optrad, hoewel hij, nog eerder dan ik,
persoonlijk met Kloos gebrooken had, onstond ten eerste omdat hij bleef gelooven
in de echtheid en geïnspireerdheid van Kloos' werk, en dus nog onder zijn ban stond,
en ten tweede omdat hij in mijn werk die gehate vroome uitdrukkingen weedervond,
die hij tot de rhétoriek moest reekenen omdat hij ze niet als echt kon verstaan.
Hoewel deeze aanvallen dom en blind waren en mij diep griefden, waren ze voor
mij gemakkelijker te vergeeven, omdat ze volgden uit een ontwikkeling in Verwey's
karakter en kunst, die oprecht was en die men als zoodanig respecteeren kon.
Verwey had onder invloed van Kloos de bekende Christus-sonnetten geschreeven,
aanheffend aldus:
‘O, man van smarten met den doornenkroon’....

en ook verzen als ‘Cor cordium’, aanheffend:
‘Ziel van mijn ziel, leven dat in mij woont’....

Dit werk was begroet als voorbeeld van schoone
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dictie, als zuivere ‘klank-expressie’ - als meesterwerk van een jong genie dat Perk
weldra oovertreffen zou.
Zeeker kan men ze nog bewonderen als zeer fraaye gedichten, als blijken van
Verwey's genialen aanleg.
Maar ze bewijzen dat men voortreffelijk werk kan maken, dat geen bombast is,
en dat toch niet is echt en waarachtig in diepsten zin.
Vaak is er in het jeugdwerk van dichters een bekooring die in lateren arbeid
ontbreekt. Het is dan alsof hun talent gebruikt wordt door machten van buiten. Ze
staan onder invloed van een of andere groote persoonlijkheid, en dichten in zijn geest
- of ze schrijven als geïnspireerden, maar zonder dat hun eigenlijk weezen, hun
gansche karakter, aan die uitingen beantwoordt. Hun verzen zijn dan vaak mooier
en wijzer dan zij zelf. Wat zij later maken is misschien minder bekoorlijk, minder
frisch, minder diep zelfs - maar bij eerlijke ontwikkeling is het vaster, deegelijker,
duurzamer, algemeener en èchter, meestal ook van grooter beteekenis voor de waereld.
Zoo was het jeugdwerk van Verwey niet de uiting van zijn echte, vaste weezen.
En het eerbiedwaardige in hem is dit, dat hij eerlijk ên oprecht is blijven zoeken naar
die echtheid, zonder zich in het minst om lof of blaam te bekommeren.
Toen hij het bekende vers maakte op den dood van Alberdingk Thijm, toen vonden
wij dat allen slecht en leelijk. Al het fraaie, mélodieuze, bekoorlijke van den jongen
Verwey was verdweenen. Het vers was hard, ruig, hakkelig, soms zelfs ridicuul.
Maar Verwey zei: ‘Het is goed! zóó ben ik, dit is mijn echte werk’.
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Hij had gelijk. Zóó is hij voortgegaan, en het was de juiste weg voor hem. Van alle
leevende Nederlandsche dichters is Verwey zonder twijfel de eenige met een eerlijk
verdiende vaste positie in de litteraire waereld, de eenige, wiens goedkeuring en
opname van een gedicht in zijn tijdschrift met recht als een eer voor den dichter geldt.
Maar Verwey is niet populair en zal dat ook wel nooit worden. Ik geloof niet dat
hij het begeert en ook niet dat hij het verdient. Hij is een eerlijk, van zich zelf zeeker
werker, met groot litterair talent. Maar hij is een Hollandsch letterkundige, geen
Dichter in hoogeren zin.
De meenigte voelt dit. Haar waardeschattingen zijn grof, maar niet altijd blind.
Verwey mist de vuurige gemeenschapsliefde, die zich met het leeven en lijden der
menscheid identificeert. Hij is tevreeden in zijn landelijke rust en zijn verzen. Hij
heeft nooit domme dingen gedaan uit onbesuisde hartstocht, maar hij heeft ook nooit
de hoogten en diepten van het werkelijke leeven gepeild. Hij heeft vastheid,
zelfgevoel, een deugdelijk, betrouwbaar oordeel oover de techniek der dichtkunst,
hij schrijft voortreffelijk proza en verzen die vaak stroef en hard maar nooit hol en
leeg zijn, hij heeft voor zijn aandoeningen een buitengewoone zeggingskracht - maar
hij is geen vinder van nieuwe banen, geen pionier of profeet, hij heeft geen
aandoeningen en gedachten waarin de weerglans van een onontgonnen geestelijke
waereld scheemert, geen ideeën die de grenzen van zijn land en taal moeten te buiten
gaan, en waarnaar het gansche menschdom hunkert. En dat
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toch acht ik het kenmerk van den waarachtig grooten Dichter.
Maar men moet bij zulk een vast en eerlijk streeven altijd op wonderen verdacht
zijn. Zijn laatste werk getuigt van steeds voortgaande verdieping en neemt ook toe
in dat mélodieus gehalte dat zijn jeugdverzen kenmerkt. Het is geheel onjuist zijn
werk ‘verstandelijk’ te noemen, zooals sommigen Kloos napraten. Verwey is geen
intellectualist, hij is eer te weinig weetenschappelijk-philosophisch dan te veel. Zijn
werk is zuiver gemoedswerk, het is stug omdat zijn aard stug is. En zijn nuchtere
teegenzin in het mystieke is goed en vroom, zoolang ze volgt uit oprechtheid en
natuurlijkheid.
Maar met dat al gaat het niet aan, om, zooals hij ons voorslaat, ‘aan God en aan
den Dood niet te denken’, en hij zal zich zelf aan dien raad ook niet houden. De
godheid die hij vereert noemt hij ‘het Leven’ of ‘de Schoonheid’ of ‘de Poëzie’ of
de ‘de Muze’, maar dat zijn alle ook maar woorden, niet minder onzeeker van
beteekenis dan God of Christus. Voor de Grieken was ‘de Muze’ een leevend reëel
weezen, - voor onze dichters is ze meestal een allegorie.
De menschheid ziet echter uit naar den concreeten werkelijken God - en ik verg
van den dichter dat hij zich door Dien geïnspireerd toont. Strak gespannen moet zijn
geest zijn naar het transcendente, ‘het lichter Licht boven 't Licht’. En zijn geest moet
vrij zijn, diep, oorspronkelijk, ‘aan zich door zich alleen verbonden’ zooals Perk het
zeide.
Zoo was het ook niet bij de twee merkwaardige dichterfiguuren Herman Gorter
en Henriette Roland
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Holst. In hun jeugdwerk toonden ze zich beiden begenadigd door zeldsame gaven,
en ze wisten 't zelve niet, zooals de aldus door heiligen adem bezielden het meestal
niet weeten. Daarbij hebben ze een veel dieper groepsgevoel dan Kloos en Verwey,
een inniger identificatie met de menschheid en haar leed. En elk sprak in een eigen
ritme, de dichteres zelfs in een zeer ongewoon diep en plechtig accent van heilige
aandacht.
Maar de schoone aanhef verstierf - en een donkere teleurstelling beschaduuwde
later hun leeven en werk. Hier zie ik het gemis aan diepe oorspronkelijkheid en aan
het transcendente Licht. Ze zijn onder invloed gebleeven van Kloos en zijn kunst, al
meenden ze geheel vrij te staan en ze hebben zich naïef en kinderlijk verslaafd aan
een grof en gevaarlijk soort intellectualisme. Men kan het een dichter vergeeven als
hij uit onreedelijken afkeer teegen een woordvoerder als Marx het socialisme verfoeit,
- maar hier zagen wij inteegendeel twee dichterlijke fijne kinderen in argeloos
vertrouwen meeloopen met dien ruuwen sterken kaerel, in den wilden stroom van
partijgeest, van haat en hartstocht, zonder het licht van éthische wijsheid, zonder
mystiek geloof.
Het was een angstig en droevig gezicht en het viel moeilijk te hoopen op hun
redding of bevrijding. Want men had hen in den aanvang zóó hoog gepreezen - ook
al weeder afgaand op een woord van Kloos - dat zij gingen in blind zelfvertrouwen,
oovertuigd van hun génialiteit en ook van hun verstandelijke meerderheid. Zij
publiceerden werk van groote ongelijkheid, met glinsteringen van vroeger schoon,
vermengd met leelijke, smakelooze dingen, die niets met Poëzie uitstaande
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hebben. Alleen een diepe schok, die hen totaal verneedert, hun intellectueelen trots
verbrijzelt en hen teeder-deemoedig en vroom-geloovig maakt, kan hun wellicht de
zuivere gelijkmatige schoonheid van hun jeugdwerk terug doen vinden.
Aan inspiratie is ook geen uiterlijk teeken geschreeven dat zij de echte is. Ik denk
aan dien braven Nederlandschen verzenmaker, die een groot epos schreef - ‘De
verovering van Jerusalem’ meen ik, - en door een vriend werd aangetroffen, badende
in zijn tranen bij den arbeid. ‘Wees verheugd mijn vriend!’ riep de goede man. ‘Gij
hebt gezien wat weinigen zagen. Gij hebt een dichter bij het werk gezien’. Men
behoeft niet te vragen of die dichter aan zijn inspiratie geloofde. Maar o wee! het
product dier inspiratie! Niemand, die nog de moeite neemt het op te diepen uit den
troebelen stroom van valsch pathos en valsche vroomheid die Neerland oovergolfde.
En toch moogen we met al dat vuile water het leevende kindje niet wegwerpen. Er
is een waarachtige, heilige inspiratie - en die is de eenige voorwaarde voor goede
dichtkunst. En ik heb geen ander onderscheidingskenmerk voor de echtheid en
heiligheid dier inspiratie dan mijn eigen gevoel. Ik zou graag bescheidener zijn, maar
ik kan niet. Als ik voel dat inspiratie echt is, dan is het zoo, voel ik het niet dan is
het niet zoo. Er is niets aan te doen. De sterren zeggen het niet, en al deeden ze het,
dan moet ik zelf toch oordeelen of ze gelijk hebben. Ik zelf en niemand anders. Geen
boek, geen oopenbaring, geen stem uit den heemel kan mij de verplichting ontneemen,
zelf te oordeelen oover de echtheid hunner mededeelingen.
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Geen gezag, geen kerk, geen priester kan de verantwoordelijkheid van mij
ooverneemen, want ik zelf draag toch weer de verantwoordelijkheid van die
ooverdracht.
Dat is het wat Perk gevoelde toen hij sprak van 't zelf ontginnen der waarheid.
Hier moet ik den Zuid-Nederlandschen dichter noemen, die wèl populair geworden
is in Noord en Zuid, die der meenigte de vroome gevoelens geeft, die ze volstrekt
niet wil missen, en wiens werk door de groep der klank-expressionisten geroemd is
als deugdelijke poëzie van den eersten rang. Men kan weeten hoe hoog ik den goeden
Guido Gezelle stel. Ik heb hem met Verwey als de twee eenigen genoemd aan wie
men in het gilde der Nederlandsche taalkunstenaars het meesterschap mocht
toekennen. Hij heeft een waarlijk ongeeevenaarde plastiek, en hij is zonder twijfel
een waarachtig vroom mensch.
Maar hij was een priester - en hebben niet altijd in de geschiedenis der cultuur
dichter en priester als doodsvijanden teegenoover elkander gestaan? Jezus teegenoover
Kajafas?
De dichter toch verteegenwoordigt de vrije waarheid, de priester de gekeetende
De dichter eert den beweegelijken, leevenden God, de priester den in dogma en
ritueel versteenden, het doode beeld. De dichter is de vinder van oorspronkelijk
geluid en nieuwe expressie, de priester zweert bij zijn gebeeden en formulen, zijn
rhétoriek en zijn sofismen.
Er zijn echter voorbeelden van transactie, hetzij door kerkelijke slimheid, of door
dichterlijke argeloosheid. Franciscus is een voorbeeld van 't eerste, Gezelle van 't
laatste.
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Maar daarom voldoet Gezelle ook niet aan wat ik voel als kenmerk der hoogste
inspiratie. In de 5 harmonieën die ik onderscheidde, geeft hij ons 3 eersten n.l. Geluid
- Geluid en Beeld - Geluid, Beeld en Stemming. Maar als het op transcendent begrip en éthisch-mystieke gedachte aankomt, dan
begeeft hij ons. Zijn vers blijft als plastiek eeven goed, het is ‘goed werk’ volgens
‘Nieuwe-Gids’ standaard. Toch is het in die bizondere gevallen rhétoriek, maar
rhétoriek van hooger orde.
Ziehier een voorbeeld:
Geen vlekke en was, geen vlies op ons,
Gij wildet 't en wij porden
ons tegen Uwe wille en zijn
bevlekt, eilaas geworden!
Ge'n mint in ons geen vlekke o, Heer!
Maar willende ons genezen,
hervindt ge in ons, hermint ge in ons
Uw eigenzelvig wezen.
En wij in al dat minlijk is
wij zullen U beminnen
en hebben, God, in U alleen
ons einde en ons beginnen!

Dat klinkt heel echt en mooi, - maar alleen voor den oppervlakkigen luisteraar, den
kudde-mensch of den klank- en stemming-genieter.
De vrije, oorspronkelijke geest komt in verzet en herkent het diepere teeken der
waarheid niet. Wil God dat wij ons bevlekken zouden? En houdt hij toch niet van
vlekken? En heeft hij alleen plezier ons ziek te
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maken en dan weer te geneezen? En zullen wij zoo'n God toch maar beminnen?
Neen, dan is de blasphémie van den verbitterden zenuwlijder mij liever, omdat ze
eerlijker en dus vroomer is. Neen, dat is geen God! Dat is geen waarheid, dat is geen
inspiratie. Dat is zachtzinnige, maar onoprechte priesterpraat, berijmde kerkelijke
dogmatiek, zoet-verklankt, maar wijsheid, die geen eerlijk lijder kan vertroosten,
voedsel, waarbij juist het ongeloof gedijen moet.
Er is in dit gedicht schoonheid in de lagere harmonieën, maar wanklank in de
hoogere. En daarom deugt het geheel niet. Gezelle kan ons de beelden van zijn geliefd
Vlaanderen en de stemmingen van zijn kinderlijk vroome ziel in zuivere harmonieën
geeven. Maar meer ook niet, of zijn zang klinkt valsch, voor wie goed hooren kan.
Men zal van mij willen weeten, welken dichter ik dan wèl voor waarlijk
geinspireerd houd, ook in de hoogste uitingen van dichtkunst. Ik zou kunnen zeggen
dat er nooit een leefde in wien de hoogste bezieling altijd sprak en dat men zeeker
niet verwachten moet dat ons tijdperk er zoo eenen bezit. Maar zooals er graden zijn
van rhétoriek, zoo zijn er ook graden van zuiverheid. Werk van het hoogste gehalte,
waarin de vijf harmonieën tot volkoomen eenheid zijn verbonden, is uiterst zeldsaam,
- en een dichter die het ons in vasten oovervloed gaf, zou in onzen onrustigen tijd de
gansche menschenwaereld herscheppen en bevreedigen... Maar fonkelingen van het
hoogste ontbreeken niet. In Azië leeft op dit oogenblik een dichter, die meer van dit
hoogste gaf waarnaar de waereld dorst, dan eenig
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Westerling van onzen tijd, naar wij weeten. Zijn naam is Rabindranath Tagore en ik
zal een kort gedichtje van hem woordelijk vertalen:
Uw zonnestraal komt op deeze mijne aarde met uitgebreide armen, en
staat den langen dag aan mijn deur om tot Uwe voeten wolken te brengen
gemaakt van mijn tranen, mijn zuchten, mijn liederen. Met innige lust
omwikkelt gij Uwe bestarnde borst met dien wolkenneevelmantel, hem
wendend in tallooze vormen en vouwen en hem kleurend met altijd
wisselende tinten.
Die is zoo licht en zoo ijl, zoo teeder, zoo tranenrijk, zoo donker - daarom
mint gij die, o, gij smettelooze en sereene!
En daarom mag die Uw schriklijk wit Licht bedekken met de aandoenlijke
schaduwen.
Zie, dit is een gedichtje, oorspronkelijk geschreeven in het Bengaalsch, en door mij
vertaald naar een Engelsche vertaling van den dichter Tagore zelf. En het is er één,
voor de hand gegreepen uit een honderdtal.
Van de ‘klank-expressie’ weet ik dus niets, de lagere harmonieën van het vers zijn
mij onbekend. Maar de hoogere harmonieën zijn zoo heerlijk en zoo zuiver dat ze
de schoonheid brengen ook in een tweede-hands-vertaling. De vierde en vijfde
harmonieën: Beeld-Gedachte en Beeld-Gedachte-Ethische-Wijsheid zijn zoo subliem
dat de schoonheid van het geheel niet verlooren gaat, al blijft er niets van de
oorspronkelijke klank, al wordt het in welke taal ook vertaald.
Hier spreekt een dieper vroomheid dan die van Gezelle. Hier glanst een
dichter-wijsheid, waarbij de priester-wijsheid verbleekt tot matte rhétoriek.
Door ons optreeden van voor dertig jaar is de
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afschuuwelijke stroom van pseudo-vroome bombast in Nederland tot staan gekoomen.
Maar door de dwaling van de groep der klank-expressionisten, die Perk's taak met
onvolleedig begrip wilden voortzetten, is er een weelderige groei ontstaan van verzen
die men niet slecht kan noemen en die toch niet deugen. In deeze verzen is alle
aandacht gericht op de klankexpressie, op de lagere harmonieën. Ook dan wanneer
ze niet enkel zijn geluid-beeld-harmonie, ook wanneer ze hooger stemming en
gedachte geeven, dan is toch eerst op de sonoriteit gelet en dikwijls het hoogere
daaraan geofferd.
Een gansche reeks van jonge poëeten in Noord en Zuid-Nederland produceeren
thans dichtkunst van die orde. Om een voorbeeld te geeven moet ik een klein gedichtje
kiezen van één der besten. Zoo één is Boutens en ik kies van hem het bekende: ‘Goede
Dood’.
Goede Dood, wiens zuiver pijpen
door 't verstilde leven boort,
die tot glimlach van begrijpen
alle jong en schoon bekoort,
voor wien kinderen en wijzen
lachend laten boek en spel,
voor wien maar verkleumde grijzen
huiv'ren in hun kille cel.
Mij is elke dag verloren
die uw lokstem niet verneemt.
Want dit land van most en koren
is mij immer schoon en vreemd.
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Want nooit beurde ik hier te drinken
't water dat de ziel verjongt
of van dichtbij hief te klinken
't verre wijsje dat gij zongt:
Alle schoon dat de aard kan geven
blijkt een pad dat tot U voert
en alleen is leven leven
als het tot den dood ontroert.

Dit alles klinkt eeven fijn, eeven keurig, welluidend en luchtig gesprooken. De eerste
en tweede harmonieën zijn volmaakt. Maar ook de hoofdgedachte is diep en schoon:
De dood geen kwaad, maar het beste goed van 't leeven.
En toch, wie aandachtig leest en niet zijn gedachten laat meedrijven op den stroom
der melodieuze ritmen ontdekt spoedig allerlei onwaars, gekunstelds, allerlei dat niet
eenvoudig en onmiddelijk uit de hooge éthiek van het vers voortkwam, maar zoo
gezegd is om den klank, om het zoete geluid.
Het pijpen van den dood is bij lang niet zuiver, en hij bekoort volstrekt niet alle
jong en schoon tot glimlach van begrijpen - was het maar waar!
Als kinderen hem lachend te gemoet gaan, is het puure onweetendheid, en de wijze
doet het óók niet. Als alleen verkleumde grijzen in kille cel voor hem huiverden, dan
zou dat een droeve aanspooring zijn tot zelfmoord op jonger leeftijd - en een bittere
aanklacht teegen het goede leeven, zoowel als teegen den goeden dood. Waarom
juist most en kooren gekoozen worden, als kenmerken van dit land, kan ik niet voelen
-
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tenzij het is om den aardigen klank, en als het mij schoon en vreemd is - wel, dat zou
voor mij een reeden zijn er te willen blijven. Schoone en vreemde landen zijn toch
de aantrekkelijkste.
Het digtbij klinken van een vèr wijsje komt mij ook meer schijnbaar dan waarlijk
mystiek voor, en in de uitdrukking, dat het leeven tot den dood ontroert, is te veel
van een fijne woordspeeling om er de diep gewijde beteekenis in te vinden, die men
hier zou moeten verwachten.
Daar ik rhétoriek wensch te définieeren als dat dichtwerk waarin de verschillende
schoonheidselementen niet organisch zijn verbonden tot een harmonisch geheel met
de hoogste als kern - zoo noem ik gedichten van deeze soort verfijnde rhétoriek. Ik
ken maar weinige verzen uit de zoo bijzonder rijke poëtische litteratuur der laatste
jaren, in Nederland, die van deeze hoogere rhétoriek geheel vrij zijn.
Men begrijpe wel, dat ik hiermee niet een representatief gedicht van Boutens heb
willen geeven. Hij heeft er gemaakt van bijna smettelooze zuiverheid, zooals b.v.
‘Maanlicht’ waarin de reegels:
De ziel herdenkt heur lang verlangen
in niet verlangend zalig zijn

en deeze:
Weg boven dood en leven zweven
Wij op in duizelhellen schrik
O kort en onbegrensd beleven
van eeuwigheid in oogenblik

ons harmonieën geeven van de hoogste orde.
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Natuurlijk kan ik niet alle jongere dichters hier bespreeken. Ik moet mij bepalen tot
het geeven van een paar voorbeelden, van wat mij waarlijk zuivere, in hun soort
volkoomen gedichten toeschijnen - nadat ik nog eerst op een paar merkwaardige
verschijnselen heb geweezen.
Vooreerst dat deeze hoogere rhétoriek, eevenals de andere soms samengaat met
een groote bekwaamheid en gemakkelijkheid in versificatie en verstechniek, met een
vlotte melodie, - en soms ook met een technische vaardigheid van hooger orde, die
het vers verblindend veel op een goed vers doen gelijken.
Dit laatste is met veel verzen van Boutens het geval - maar komt het sterkst uit bij
het merkwaardige werk van van Ameyde. Knapper verzen worden er door niemand
in Nederland gemaakt, en de onverschilligheid van de meenigte zal den dichter
waarschijnlijk toeschijnen daarmee in psychologisch accoord te zijn. De litterator
en klank-expressionist zal hem om die reeden vermoedelijk juist bij de élite reekenen.
Doch in dit geval zal ook de dichterlijk voelende eevenmin als de meenigte, den
goeden mensch, den eenvoudigen, onmiddelijk uit het gemoed spreekende mensch,
in dit werk herkennen. Het is bedriegelijk echt schijnende rhétoriek.
Merkwaardig genoeg is de meenigte er bij een anderen, veel groveren rhétoricus
gladweg ingeloopen. Adama van Scheltema scheen aan veelen toe de man, die aan
de ingetreeden anarchie na de Nieuwe-Gids-revolutie een einde zou maken. Hier
was weer de echte, natuurlijke, eedele, menschlievende, nationale zanger - zonder
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woordkunst, zonder verfijning, algemeen verstaanbaar, met gemakkelijk ritme, los,
vrij, frisch, démocratisch, met een ongegeneerde vrijmoedigheid die niet teegen een
kras woordje opziet - zooals onze moderne tijd dat meebrengt. Een populaire Verwey,
een Kloos voor de huiskamer, een Gorter voor kiosk of koffiehuis. Natuurlijk gingen
de litteratoren niet mee, en de klank-expressionisten kreegen een bittere pil te slikken.
Want Adama van Scheltema is óók klank-expressionist:
‘Hoela, hoela, hoela, beest!’

Zoo zit hij achter de paarden aan, en voor Kloos heeft hij al eevenmin respect als
voor ons anderen.
Adama van Scheltema moeten wij beschouwen als des Heemels gerechte straf
voor de zonden der Nieuwe-Gidsbeweeging. Een tweede geessel God's. De Génestet
redivivus, als min of meer poenig en aanstellerig sociaaldemocraat, in plaats van
aardig en beminnelijk dorpsdominé.
Behalve de reeds genoemden zijn verscheiden jonge begaafde dichters, min of
meer zelfstandig beezig hun weg te zoeken. Een kleine groep, waaronder de jong
gestorven Gutteling een der sympathieksten was, schaarde zich digt om Verwey,
voorts zijn te noemen Bastiaans, Réné de Clercq, Nico van Suchtelen, minder goed
lyricus als wel dramaticus, met een wijden blik en weetenschappelijke kennis, maar
zonder harmonieën van de vijfde orde, Jacob de Haan, zeer eerlijk en oorspronkelijk,
met vuurig gemoed maar nog te enge gezichtskring, A. Roland Holst, fijn, teeder,
zeer zuiver en
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mélodieus, G. Gossaert, een der zeldsamen waarbij het accent van primitieve
vroomheid echt klinkt, en eindelijk Jan Prins, wiens bescheiden werk
gewoon-impressionistisch schijnt, maar soms een klank heeft zoo diep statig als
kwam ze voort uit een harmonie-bron van éthische wijsheid, die ongesprooken blijft.
Van elk der drie laatsten zal ik een gedichtje geeven.
Eerst ‘Het stille huisje’ van A. Roland Holst:
Dwalend over heide
en door lage boschjes
denkend aan geen enkel nuttig ding
fluitend zacht en blijde
blij en vrij en losjes
kwam ik plotseling
bij een huisje, doodstil en verlaten
dat in schaduw van wat denneboomen sliep.
waar het lang geleden
scheen en heel tevreden zóó stil - want alleen een geitje blaatte
en de koekoek riep,
In die dagen zocht ik
al maar naar een kamer
'k had al veel gewogen en gewikt.
Hier is stilte, docht ik
en niets is voornamer
niets is meer geschikt.
En wijl zwijgend kijken toch niet baat en
wijl ik graag in stille dingen mij verdiep
tikte ik toen van buiten
even op de ruiten.
Maar vergeefsch - hoewel het geitje blaatte
en de koekoek riep.
Ja, mijn ontevreden
tikken mocht niet baten
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't maakte zelfs de stilte dubbel diep.
't Scheen al lang geleden
gansch en al verlaten
't was of alles sliep.
't Is maar beter stille dingen stil te laten
dacht ik, wijl ik dwalend verder liep
en ik hoorde achter
mij, maar nu wat zachter
hoe het geitje blaatte
en de koekoek riep.

Dit is een fijn meesterstukje van klank en stemming, van vlotte, volkoomen
eenvoudige en natuurlijke dictie, terwijl de vierde harmonie, de gedachte, een enkele
maal er éven dóórvonkt.
Hetzelfde geldt voor ‘De Wolk’ van Jan Prins. Ook hier zijn het harmonieën van de
eerste, tweede en derde orde. Maar ze zijn veel statiger en dieper, als werden ze door
die van de vierde en vijfde orde gevoed.
Vanaf den top dien 't zwijgend woud beklimt
zie ik in 't rond tot waar de zee wit glimt
en om de lagere heuvels van de kust
gelegen is in zacht bewogen rust.
Ik zie den stroom van loof, die overal
gelijk een donkere volle waterval
het dal bedreigt - en voor mijn voeten glijdt
een witte wolk, een vlek doorzichitgheid.
Zij drijft tusschen de wouden ongestoord
aandachtig over 't lachend landschap voort.
Daar is geen dorp in dat haar zorg ontgaat,
geen enkel boschje dat zij overslaat.
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De schaduw, die zij afzendt voor zich heen
bezoekt de verre velden een voor een,
en een voor een in ieder veld bedekt
den grond haar groet, die langsaam overtrekt.
De landman, om de koelte die zij gaf,
staat éven stil en wischt het voorhoofd af.
Hij heeft, aleer 't geluk voorbij is dat
hem op deed zien, zijn werk alweer hervat.
Zoo gaat ze voort, een dochter van de zon,
licht drinkend uit de diepe hemelbron
licht temperend - een dunne luchtigheid
een teere, tastbare doorzichtigheid,
en gaat voorbij en lost al, drop voor drop,
onmerkbaar in de klare lucht zich op
en als allengs de zon wat hooger klom
is 't weder hitte en helderheid alom.

De groote bekooring van dit gedicht ligt voor mij in wat ik het kosmische van de
stemming zou willen noemen, het zien van de physionomie van de leevende aarde
en den leevenden heemel. Het groot en bezield verstaan van de atmosférische
verschijnselen - in welke kunst Dante de groote Meester is. In een enkel gedicht
‘Verloren’ geeft Prins ook harmonieen van de vierde en vijfde orde - het is een schoon
gedichtje maar met zwak slot, en het staat nog vrijwel alleen in zijn werk.
Van Geerten Gossaert geef ik de slotstrofen van het gedicht ‘De verloren zoon’:
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Ik dank U dat Uw licht mijn weelde heeft ontstoken
ik dank U voor de trots van mijn ontuchtig hart
ik dank U dat Uw tucht zijn tarten heeft verbroken
ik dank voor elke zonde, ik dank voor elke smart.
Ja! 'k dank U omdat gij met 's levens lust en lijden
(tweesnijdend kouterzwaard van Uw volmaakten spot)
de steenrots van mijn hart ten akker woudt bereiden
voor 't langzaam kiemend zaad van Uwe liefde, O God!

Hier is een klank, die verwant schijnt aan de bekende vroome rhétoriek. Maar ze
schijnt mij echt en zuiver in alle vijf harmonieen, hoewel niet zoo rijk en zoo
oorspronkelijk als de poëzie van Tagore, den grooten Indiër.
Laat ik ten slotte nog eens als mijn meening moogen uitspreeken, dat in het gansche
actieve leeven der volken het dichterlijke élement de waarlijk leidende en richtende
kracht is. In ons stoffelijk zoo bloeiend Nederland is echter de geestelijke organisatie
nog in uiterst primitieven toestand. In geen land moet een dichter zoo kerkelijk
orthodox of zoo lang dood zijn om eenige officieele erkenning te vinden. Dit nu is
geen onheil voor de dichters, want die worden er door officieele hulde gewoonlijk
niet beeter op.
Maar het is een onheil voor het land. Want als in een land de dichters nagenoeg
niets in te brengen hebben, zonder invloed zijn, dan zullen ze ook de mannen van de
daad, de staatslieden en de zakenlieden niet inspireeren. En als die niet worden
geïnspireerd, dan hebben ze geen duurzame kracht en worden ze niet door de meenigte
vertrouwd.
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En als nu de dichters, de pioniers, de zoekers naar God en Eeuwigheid, de echte,
waarachtige ontginners der Waarheid, hen niet inspireeren - dan koomen de
reederijkers, de heerschzuchtigen, de conventioneelen, de dompers, de gansche zwarte
drom van de réactie, en geeven der meenigte het giftige surrogaat der waarheid, de
valsche vroomheid, het valsche pathos, de schijnheiligheid, de leugen en de onvrijheid.
En dat gebeurt als de dichters hun hooge roeping vergeeten en niet trachten te zijn
groote en goede menschen, maar verfijnde genieters of gevierde letterkundigen.
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Aan de vrije jeugd.
Ik richt dit schrijven aan die jeugd, die zich vrij kan noemen, niet omdat ze vrij is
van uiterlijke stoffelijke banden, maar omdat ze haar innerlijke vrijheid, haar
oorspronkelijkheid, haar zelfstandigheid van gevoel en denken bewaard heeft of
bewaren wil. Ik spreek tot jonge mannen en vrouwen tusschen vijftien en
vijf-en-twintig jaar, op zulk een wijze als ik zou willen dat men tot mij gesprooken
had, toen ik zoo oud was. ‘Si jeunesse savait! si vieillesse pouvait!’ zegt een Fransch
spreekwoord; maar de ouderdom kan altijd beproeven de jeugd te doen weeten. Ik
spreek als een spion van uit een vijandelijk kamp. Ik ben een verrader aan mijn
tijdgenooten. Er is een strijd tusschen oud en jong, maar dat weet de ouderdom alleen
en ze past wel op, het der jeugd te laten blijken. De jeugd moet denken, dat deeze
strijd enkel welmeenende vriendelijkheid is, opvoeding, strijd teegen het kwaad der
jeugd. Maar het is inteegendeel dikwijls het kwaad des ouderdoms dat teegen de
deugden der jeugd strijdt. Want de ouderdom is vaak als een dronkaard, die anderen
er toe brengen wil om ook aan den drank te gaan. De booze hartstocht die hem
ooverwonnen heeft, moet ook anderen ooverwinnen; dat verligt zijn gevoel van
schande en minderwaardigheid.

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

119
De ouderdom is vaak verslaafd aan cynisme, pessimisme, aan conventioneele leugens,
hebzucht en bijgeloof, aan weekelijkheid en gemakzucht, en aan de nuchtere
onpoëtische waereldbeschouwing, die ze gezond verstand noemt. Maar ik zal de
verrader speelen en u waarschuwen. Weest op uw hoede, want iedere slaaf is een
vijand van den vrije.
Vertrouw de vriendelijke woorden niet van hen, die door een ondeugd zijn
ooverwonnen. Wie zelf een schandelijk juk draagt, wil graag dat anderen meedragen
en iedere knecht verlangt dat men zijn meester dienen zal, al is het een harde, wreede
meester, ja, juist dan!
Ik heb beproefd het juk af te werpen, en de onvrijen hebben het mij zeer kwalijk
genoomen.
Nu wil ik verraad pleegen om uwentwille, al wordt het mij nog erger kwalijk
genoomen.
Let nu wel: Ondeugd is agressief, deugd niet. Wie door hartstochten beheerscht
wordt, wil anderen omlaag trekken in zijn onvrijheid. Maar de Vrije wil zich alleen
staande houden, en aan niemand zijn vrijheid opdringen. Dus, vrije jeugd! gij behoeft
niemand aan te tasten. Gij behoeft niet teegen den ouderdom ten strijde te trekken,
maar ge moet u verdeedigen. Eert Vader en Moeder, eert den ouderdom, bewijst
achting en eerbied aan degeenen die u zijn voorgegaan, ook dan als ze verslagen zijn
in den strijd. Niemand van u kent nog de vijandelijke machten, die hun te sterk waren,
niemand van u kent ook de eigen krachten. Het zou dom en laaghartig zijn de
verslagenen te schelden, te smalen of te bespotten.
Maar.... het woord van den onderworpene geldt niet voor den Vrije!
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Als de ouderdom u voorhoudt dat de ooverwinning onmoogelijk, de strijd onzinnig
en de onderwerping wijs en noodwendig is, dan behoeft ge dat niet te gelooven. Zoo
spraken de onderworpenen altijd, en de sterken en de vrijen hebben alleen
ooverwonnen door hen niet te gelooven. Als ouders en leeraren u bezweeren, dat gij
behoort te volgen en te gehoorzamen, dat zij u den eenigen juisten en begaanbaren
weg wijzen, dat de waereld bedroogen wil zijn en ieder daarom een beetje
mee-bedriegen moet, dat de treurige toestand der menschen door God zoo is bedoeld
en daarom geduldig en deemoedig moet verdragen worden, dat het brutaal en dwaas
zou zijn beetere weegen te zoeken dan zijzelven hebben begaan, en naar hooger
idéalen te streeven dan zijzelven konden verweezenlijken, spreekt hen dan teegen,
eerbiedig en bescheiden, maar om Godswil beslist. Zegt dan: ‘Met verlof! lieve
ouders en leeraren, als de jeugd altijd gedaan had wat gij van ons verlangt, hoe zou
dan de menschheid ooit een stap verder zijn gekoomen? Als de kinderen nooit andere
weegen hadden gevonden dan de ouders, dan woonden wij menschen nog in hoolen
en klooven en vochten met beeren en wisents.’ Zeggen zij dan: ‘Goed, maar wacht
tot gij ouder zijt, tot gij onze ervaring en onze kennis bezit, dan kunt gij oordeelen.
Vertrouw u tot zoolang toe aan onze wijsheid en onze leiding’ - dan kunt gij nu
antwoorden: ‘Maar er is er een onder u, die Frederik van Eeden heet, die ook uw
ervaring en uw kennis heeft en toch zegt dat wij niet moeten wachten, omdat het dan
te laat zou worden. Hij beweert uit eigen ervaring te weeten, dat de kennis van
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den ouderdom de intuïtie der jeugd vaak wil vernietigen of onderdrukken, en dat het
dus noodig is de idéalen der jeugd van jongs-af te handhaven, zoo zij niet zullen
verzwakken, en dat, als de jeugd zich blind en gedwee door den ouderdom liet leiden,
haar kracht en haar roeping in de waereld reddeloos verlooren zou gaan. Zoo denkt
één uit uw midden en al is het er maar één, toch willen wij zijn dreigende
waarschuuwing niet in den wind slaan, daar toch ons hoogste bezit en de toekomst
der menschheid er mee gemoeid is.’
Dan kunnen de ouderen alleen zeggen, dat die één uit hun midden een schelm en
een gek is, een opruyer van de jeugd, een zeedebederver en vijand der Maatschappij.
Dat zullen ze dan waarschijnlijk ook wel zeggen. Dat hebben ze ook teegen Socrates
gezegd en hem toen dolle kervel laten drinken.
Het vergif heeft goed gewerkt en Socrates is doodgegaan, maar op zijn geest en
zijn woorden kon het vergif niet werken en die leeven nog.
De Engelschen zeggen: ‘The child is father of the man,’ het kind is vader van den
man. Dat wil zeggen, dat de ontwikkeling van het kind het weezen der volwassenen
beheerscht. Als nu echter de volwassene weeder de ontwikkeling van het kind
beheerschen zou, dan beteekende dit geen voortgang doch een vicieuze cirkel, een
kat die haar eigen staart tracht te grijpen.
Er bestaat een volk, welks hoogste zeedenwet gehoorzaamheid aan de ouders is.
Houdt gij het voor toeval, dat dit volk berucht is om de reeds duizende jaren duurende
verstarring zijner eertijds zoo wondervol bloeyende kultuur?
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Heeft ook Jezus niet gezegd dat hij gekoomen is om strijd en verdeeldheid te brengen
tusschen kinderen en ouders?
Of er is geen évolutie en de hoogste kultuur-toestand is in den mensch bereikt òf wij moeten acht geeven bij elk nieuw-gebooren kind, of zich geen aanduidingen
van een nieuwe évolutie-phase vertoonen.
Dat nu de ouderen meenen dat het doel bereikt is en de weg niet verder voert, dat
is een meening die men hun gunnen kan.
Maar de jeugd weet beeter, zij is met nieuwe krachten in het leeven getreeden en
hoeft zich niet door de uitgeleefden en moedeloozen te laten kortwieken.
Hoort nu, Jeugd, wat uwe waarden zijn:
Gij hebt niet de ervaring, niet de kennis, ook niet het vernuft en de bedachtsaamheid
des ouderdoms. Doch gij hebt een schat die door leevenservaring en door de last der
jaren nooit gewonnen of vermeerderd kan worden, maar zeer wel verlooren gaan of
verarmen.
Deeze schat is de zuivere intuïtie van het Recht.
Wat de menschen tot nu toe voor waar, schoon en recht hebben gehouden kan men
door ervaring en studie aanleeren.
Wat echter voor elk van ons als waar, schoon en recht moet gelden, dat kan men
nòch onderrichten, nòch aanleeren. Evenmin als men leeren kan hoe de kleur rood
of blaauw er uitziet. Dat zijn gevoelswaarden, die wij meede ter waereld gebracht
hebben, die slechts door ons eigen weezen bepaald worden en waarvoor wij
onmoogelijk een dieperen grond kunnen aangeeven. De geheimvolle macht, die ons
met dit lichaam en deeze ziel voor het leeven heeft toegerust, heeft ons deeze
gevoelswaarden gegeeven. Die heeft ons geleerd wat
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schoon, waar en recht is. En wij gevoelen dat het onze plicht is, deeze waarden eerlijk
en vrijuit te bekennen en er ons trouw en dapper aan te houden.
Dat is de diepst bereikbare grond van ons leeven.
Wat ik hier zeg zal waarschijnlijk ieder uwer toestemmen. De ouderen echter zijn
het er volstrekt niet meede eens. De Roomsch-Katholieke kerk, b.v. die men wel als
een voor de ouderen representatieve groep beschouwen kan, ontkent beslist dat de
intuïtie van elken afzonderlijken mensch de diepste grond is, waarop het gevoelen
van wat waar, schoon en goed is, berust. Zij zegt dat deeze waarden reeds eens en
voor altijd door de Kerk bepaald zijn, en dat iedere intuïtie, die daarvan afwijkt,
valsch is. Ieder mensch moet zichzelf niet afvragen: ‘Wat ondervind ik als waar,
mooi en rechtvaardig?’ maar hij moet vragen: ‘Wat zegt de Kerk mij dat waar, mooi
en rechtvaardig is?’
Dit nu is echter onmoogelijk, en ieder van ons, voor zoo ver hij nog vrij denken
en gevoelen kan, zal dat gemakkelijk begrijpen.
Want als ik de kleur ‘rood’ of ‘blaauw’ waarneem, zoo doet het er in het geheel
niets toe, wat de Kerk daarvan zegt. Zij kan zeggen: ‘Het is geel of groen,’ maar dat
verandert slechts de naam. Het gevoelen blijft hetzelfde en als ik iets als wáár, mooi
of rechtvaardig aanvoel, dan kan de Kerk wel zeggen: ‘Het is leugen, leelijkheid en
onrecht’ maar dat verandert slechts de naam, niet de zaak.
En dat iets waar is, mooi is of rechtvaardig - dat is eeven zeeker een gevoelen als
dat der kleuren, slechts fijner en subtieler.
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Als ik b.v. zeg, dat het wáár is dat gelijke oorzaken gelijke gevolgen hebben moeten,
dat dus de zon morgen weer zal opgaan, dan berust dat niet op absolute zeekerheid,
maar slechts op een aanvoelen van de grootste waarschijnlijkheid. Dit aanvoelen is
zeer algemeen en geeft daardoor de schijn van iets zeekers, iets dat niets met het
individu te maken heeft, maar dat is slechts schijn. Als één individu zegt: ‘Ik voel
het anders’, dan kan niemand hem bewijzen dat hij ongelijk heeft. De diepste grond
van de waarschijnlijkheid moet toch weer door het individu zelf gepeild worden. Wij
kennen alles door onze eigen ziel, en slechts daardoor. Dat is altijd de laatste,
beslissende instantie.
En heeden weeten wij, dat het moogelijk is de grootste zeekerheeden, de eerste
axioma's der Mathematica ook anders te voelen. Er bestaat een wiskunde1) die
aanneemt dat er geen absoluut rechte lijn is. Niemand kan bewijzen dat dit niet waar
is, nòch de Kerk, nòch een individu. Hier beslist slechts het individueele geloof. En
dit geloof berust op iets dat men gevoel noemen moet.
Wat geschiedt nu als wij doen, zooals de Roomsche Kerk verlangt, en ons aan de
uitspraken van haar dogma's en leiders onderwerpen? Zij kan ons niet dwingen anders
te voelen als ons weezen met zich brengt, maar zij kan ons dwingen aan de gevoelens
andere namen te geeven. Zij kan zeggen: ‘Wat gij ondervindt als wáár, dat is juist
onwáár, wat gij voelt als

1) In dit opzicht is er verschil bij de Denkers. Sommigen noemen dit geen wiskunde, maar
physica, en achten de grondstellingen der zuivere mathésis wel onbetwistbaar.
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mooi is juist leelijk, wat gij voelt als goed is juist sleckt.’
Dat doet zij dan ook, in alle gevallen, waar het individueele gevoel van haar oude
leeringen afwijkt. Natuurlijk zegt ze het niet zóó als ik het hier zeg, maar zij richt de
kinderen daarop af slechts datgéne mooi, waar en goed te noemen, wat de oude leer
zoo genoemd geeft en wat het kind ooverigens als waar, mooi en goed voelt, dat leert
zij het onwaar, leelijk en slecht noemen. Dat het inderdaad zoo gebeurt bij de groote
meerderheid der menschen, dat kunt ge gemakkelijk bespeuren, als ge
onbevooroordeeld toeluistert hoe de menschen oover deugd en zonde spreeken. De
verwarring in de meeste menschen is zóó groot, dat ze de deugd beschouwen als iets
zeer onaangenaams, verveelends, maar tot hun spijt noodzakelijks, en de zonde als
iets schoons en heerlijks, maar tot hun spijt ongeoorloofds. Wat dat nu voor een
verdraaide waereld is, waar juist het beste verveelend en afstootend en het ergste
mooi en aantrekkelijk moet zijn, dat kan natuurlijk een kinderziel in het geheel niet
begrijpen.
Ten slotte wordt haar nog wijs gemaakt, dat dit alles zoo door een almachtigen
God, die ook Liefde genoemd wordt, in elkaar is gezet. Een kind kan deeze soort
waereld-orde slechts onzinnig en leelijk vinden, en deezen God-Vader slechts als
een wreeden, onvriendelijken tiran beschouwen, die zijn plezier er in vindt, arme
zielen te pijnigen.
Dit gevoel wordt natuurlijk als volkoomen valsch en slecht gequalificeerd - en
zoo gaat de verwarring en verdraaying voort, tot er een soort eevenwicht onstaat,
waarin, het tobben eindigt en de onzinnige teegenstrijdig-
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heeden door het tumult des praktischen leevens ooverstemd worden.
Dan is de ziel genoegzaam verworden en vervormd, haar vrijheid aan banden
gelegd en hare geestelijke kracht verlamd. De vrije wilde voogel is getemd en begint
aan de kooi te wennen.
Nu moet hij door zijn fluiten de anderen, die buiten nog vrij rondvliegen, in de
gevangenschap lokken.
Het is noodig hier te zeggen, dat ik vast en zeeker geloof dat de waereld-orde
volmaakt is en de Waereld-Ziel, zooals God genoemd wordt, ook ‘Liefde’ kan heeten.
Dit zijn slechts woorden en ze zijn geheel ontoereikend, doch ze staan voor iets
al-omvattends, voor de hoogste Waarheid.
Dit geloof onstaat meestal eerst op rijperen leeftijd, zoodra men in het verwarrende
der aandoeningen de steeds grooter nadering tot Harmonie begint te ontdekken.
Maar dit geloof is slechts in vrijheid van den geest te bereiken. Wie het zou
aanvaarden omdat anderen het zeggen of omdat de Kerk het leert, die leeft in blindheid
en zelfbedrog. Die zegt leege woorden, zonder zin. Want wat beduidt het eigenlijk,
zich gehoorzaam te onderwerpen aan de oovergeleeverde leer van een groep
menschen, gelijk de Kerk is? Het besluit dat men eigenlijk tot zich zelf zegt: ‘Wat
ik als waar, schoon en rechtvaardig aanvoel, weet ik niet, dus laat ik het mij door
anderen zeggen.’ - Dat is echter onmoogelijk, want men kan dit besluit toch slechts
dàn neemen, wanneer men het voor juist houdt. Anders deed men het niet. Men moet
zich dus, of men wil
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of niet, op een eigen gevoel verlaten; namelijk op dit: dat men niet zelf aanvoelen
kan wat recht is, doch het van deezen of génen moet leeren. Daarmee is echter alle
verantwoordelijkheid weeder op het individu teruggebracht. De eene mensch kan nu
eenmaal niet voor den anderen gevoelen.
Het onderwerpen van den eigen wil en van het eigen oordeel blijkt dus ten slotte
niet anders te zijn dan een loochenen of ‘valsch’ noemen van het werkelijke eigen
gevoelen, en in woorden, gedachten en daden anderen nadoen. Het gevolg is bij
zwakke menschen een blijvende verminking des geestes, bij sterken eene verbittering,
die vaak tot verschrikkelijke en betreurenswaardige réacties voert. De révoluties met
al hunne verschrikkingen ontstaan alleen op deeze wijze. En godloochenaars zouden
er zeeker nimmer geweest zijn zonder deeze verkrachting der vrije geesten. Al wat
de Kerk leert, is slechts bekend geworden door de woorden der individuen. De
menschen, die deeze leer eens als waar gevoeld en in hun taal neergeschreeven
hebben, zijn lang dood. Hun lippen zijn tot stof vergaan en wat uit hunne zielen
geworden is, kunnen we niet weeten. Als men zegt dat hun wijsheid nog in hunne
geschriften leeft, dan is dat een onjuiste uitdrukking. De geschriften zijn slechts
papier en inkt - de wijsheid leeft in de zielen der thans leevende individuen. Zij is
reeds iets geheel anders geworden als de oorspronkelijke der oude schrijvers. Want
het is onmoogelijk woorden juist zóó te verstaan als ze neergeschreeven zijn. Dat
onze gevoelens bij het leezen deezer woorden juist dezelfde zouden zijn als de ge-
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voelens der schrijvers bij het schrijven, is hoogst onwaarschijnlijk, ja ondenkbaar.
Wij kunnen dus de oude leer nooit volgen, want ze is reeds een nieuwe leer in de
thans leevenden geworden. En ieder individu dat den thans leevenden deeze leer
nazegt en haar de zijne noemt, weet weeder niet of hij daarbij hetzelde gevoelt als
de anderen. Ten slotte moet toch alles weer door zijn individueel oordeel, door zijne
individueele ziel tot hem koomen. Zijn onderwerping is steeds slechts gedeeltelijk
en schijnbaar.
Hij kan zich niet volkoomen onderwerpen, zoo min als hij een kleur anders zien
kan, dan hij ze ziet. Hij kan zich slechts, in denken en handelen, voegen, buigen,
verkrompen en verminken.
Daarenbooven bestaat er een zielswerking, dien wij heeden ten dage ‘Suggestie’
noemen en die het zóo-éven gezegde als zoude het onmoogelijk zijn de
gevoels-waarden in andere menschen te veranderen, bijna twijfelachtig maakt. Want
men kan een mensch door middel van suggestie alles wat men wil, warmte, koude,
honger, dorst, laten gevoelen en hem de schoonste of afschuuwlijkste hallucinaties
voortooveren - alles enkel door nadrukkelijk toespreeken. De suggereerende
beheerscht daarbij de ziel van den gesuggereerden persoon volkoomen. Niettemin
blijven de élementaire gevoelswaarden - de indruk ‘rood’ of ‘blaauw’ of ‘pijn’ dezelfden. Hoe die in elk afzonderlijk individu zijn, blijft voor al de anderen een
eeuwig geheim; nimmer zullen wij de gevoelens van een anderen persoon onmiddelijk
kennen. Wij kunnen ze
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echter tot de meest gecomplicerde waanbeelden vereenigen en wie zich gehoorzaam
geestelijk en ziellijk aan de leiding van een ander mensch oovergeeft, die loopt gevaar
door suggestie in de afschuuwlijkste dwalingen gevoerd te worden. Dat kan
geschieden zonder kwade bedoeling, alleen uit heerschzucht, uit fanatisme of uit
louter onverstand. Ouders, leeraars, rechters oefenen voortduurend een krachtige
suggestie uit, zonder zich daarvan bewust te zijn. Bij zachte, toegeeflijke,
suggestiebele natuuren - en de groote meerderheid is suggestiebel - wordt daardoor
blijvende schade te weeg gebracht. Zoolang de mensch mensch geweest is, d.w.z.
een weezen dat nadenkt, zich zelf beschouwt, bespiegelt, zoolang heeft hij ook deeze
heilige waarde van het vrije, individueele gevoelen en denken begreepen. Zoolang
er een cultuur bestaat, hebben de beste menschen ook duidelijk gevoeld en gezegd
dat de Waarheid in ons ‘zelf’ is. De Wijsheid der oude Indiërs, der Helleenen, der
oude Christenen stemt daarin oovereen. Brahma, de Waereldziel is het ‘Zelf’, dat
ook ons ‘zelf’ is en is slechts door zelf-beschouwing en zelf-bevrijding te bereiken.
Het diepste woord der Grieken, de lijfspreuk van Socrates was ‘Ken u zelf’. En Jezus
zeide duidelijk genoeg dat het Kooninkrijk Gods alleen in ons zelf is.
Dit inzicht der allerwijsten heeft zich in de laatste eeuwen zoo algemeen verbreid,
dat ‘geweetensvrijheid’ het ideaal aller cultuur-volkeren wordt genoemd, hoewel
deeze geweetensvrijheid bij veele cultuurvolkeren in het geheel niet en bij de besten
nog maar gebrekkig bestaat.
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De Vereenigde Staten van Amerika beroemen zich, niet geheel ten onrechte, op hun
vrije Instituties. Daar zijn althans Kerk en Staat geheel gescheiden en is het onderwijs
neutraal. Niettemin werkt in de vrije angelsaksische landen de conventie eeven
drukkend en benaauwend, als in andere staten de wet of de autokratie.
De ouderen met hunne zwakheeden en ondeugden, met hun verdraaying en
verwording, handhaven zich - en stooren en verlammen ooveral de vrije ontwikkeling
der jeugd. En dat doen zij niet slechts in de staten, waar Autocratie en Monarchie,
wet en staatskerk hen in deeze heillooze werksaamheid steunen, maar ook in de
zoogenaamd vrije staten, waar de vorsten-comédie geheel is opgegeeven of schijnbaar
uit vrije wil gespeeld wordt, en waar de Kerk niet langer de staats-macht tot
bevestiging van haar invloed bereid vindt.
Ware geweetensvrijheid bestaat dus nog niet op deeze waereld, juist omdat de
vrije ontwikkeling der menschelijke ziel in haar bloeitijd, in de tijd waarin zij het
reinst en zeekerst gevoelt, niet als een heiligdom beschermd en beveiligd wordt.
Dus heeft de jeugd zich deeze vrijheid in de eerste plaats te verooveren. Zij krijgt
haar niet present, en ze heeft haar uit eigen macht te verwerven. Want deeze schat,
die zij te bewaren heeft, de zuivere intuïtie van het Recht, geeft haar, door eigen
stelling, de oovertuiging dat deeze vrijheid haar toekomt, dat zij een vereischte is
voor den vooruitgang der menschheid.
Nu verwacht ik echter de volgende teegenwerping,
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niet slechts van de ouderen, maar ook van de verstandigste, meest bedachtsame
jongeren:
‘Is niet altijd de wijsheid als het prérogatief van den ouderdom beschouwd? Is
oordeelen niet nog iets meer dan gevoelen? En verhoogt leevenservaring niet de
geschiktheid tot oordeelen? Al heeft Socrates ook gelijk met zijn beweering, dat de
Deugd niet aangeleerd en niet onderweezen kan worden, zoo is het toch nooit bij
hem of eenig anderen Wijze opgekoomen, de leiding der menschelijke handelingen
aan de onrijpe jeugd in handen te geeven.’
Hierop is het volgende te antwoorden:
Zeeker is oordeelen nog iets anders als het primaire gevoelen. Het is een hooger
gevoelen, gebooren uit vergelijken, uit de harmonie van veele op zich zelf staande
gevoelens, die door weeten en meeten zijn gerangschikt.
En zonder twijfel kan ook slechts de hoogere leeftijd dit hoogere gevoelen door
studie, ervaring en nadenken erlangen; dat bestrijd ik geenszins.
Ook wordt niet verlangd, dat de onervaren jeugd de handelingen der menschheid,
der gemeenschap zoude leiden.
Maar het gaat hier alleen om de persoonlijke, vrije ontwikkeling van elk
afzonderlijk individu. Ik meen dat een zuiver oordeel op rijperen leeftijd, slechts
moogelijk is door een vrije ontwikkeling in den bloeitijd.
Slechts dan is die hoogere harmonie der ziel te bereiken, die tot zuiver oordeelen
voert, wanneer in elk afzonderlijk de primaire aandoeningen zich ongestoord en
onbelemmerd volgens zijn diepsten aanleg kunnen ontwikkelen.
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Deze geleegenheid tot vrije, zelfstandige ontwikkeling, moest men ieder jong mensch
bieden. Dat is eerst de geweetensvrijheid, waaroover alle menschen spreeken en die
alle volkeren wenschen.
De jeugd moet zich met alle krachten, met alle bezieling, waartoe ze in staat is,
inspannen om zichzelf te leeren kennen en te vormen. Dan eerst zal zij in staat zijn,
op rijperen leeftijd, de handelingen der gemeenschap in de goede richting te leiden.
Wie echter zoude beweeren, dat deeze geleegenheid nu reeds gebooden wordt,
dien antwoord ik dat dit tot nog toe nooit en nergens het geval is geweest, dat ooveral
de ouderen trachten de opvoeding der jeugd te misbruiken, om haar onbemerkt te
voeren in de vooroordeelen en het kwaad, waarin ze zelf vastzitten. Dit hebben de
krachtigsten en verstandigsten der jongeren zelf reeds ontdekt, en dit geschrift heeft
geen ander doel dan deeze ontdekking te bevestigen.
Mooge het elken jongen mensch duidelijk zijn, dat ik niet tracht mijn waarheid
aan iemand op te dringen, doch slechts der jeugd raad, haar eigen waarheid vrij te
maken van de leeringen en suggesties der ouderen. De jeugd moet niet langer alles
gelooven en aanneemen wat de ouderen zeggen, alleen omdat de ouderen het zeggen,
doch alles toetsen aan den proefsteen harer eigene gevoelens, en alles vergelijken
met de richting, die de naald van haar eigen geloofskompas aanwijst. Natuurlijk
slechts in zoo verre als het de algemeene wijsheid in leevenshouding en leevensleiding
betreft, waartoe elk normaal mensch geroepen is. Om dit te verwerkelijken is het
noodig, dat de jeugd haar opvoeding zelf voleindigt.
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Want de vrije geesten onder de ouderen zijn te zeldzaam en leeven te ver van elkaar
verwijderd, om haar als een krachtige groep te leiden en te steunen. Misschien wordt
het eenmaal anders, maar nu dreigt der jeugd ooveral de oopenbare of bedekte
geweetensdwang.
Ook daar, waar het onderwijs niet geclericaliseerd is en de Staat alle politieke en
religieuze invloeden verre van de school houdt, daar bestaan vereenigingen en bonden
van alle soort, om de jeugd te lokken en te binden, nog vóór ze rijp tot oordeelen is.
Christelijke en sociaal-demokratische jongelings-vereenigingen, padvinders,
nationaal-patriottische, royalistische, of militaire vereenigingen trachten allen haar
leeden in zeekere, door ouders en leeraren aanbevoolen banen te leiden. En zelfs op
de meest neutrale staats-schoolen zal het wel ondoenlijk blijven, suggestieve invloeden
van onderwijzers, met betrekking tot heerschende algemeene begrippen, geheel buiten
te sluiten.
Deeze algeheele neutraliteit is echter in het geheel niet noodig, als men slechts der
jeugd geleegenheid biedt zich zelf verder te ontwikkelen, - als dus jonge menschen
van 15 tot 25, jaar, in den tijd dat zij beginnen zelfstandig te denken en te gevoelen,
zich de vrijheid kunnen verschaffen, door eigen studie en verkeer, onbeïnvloed door
de opgedrongen meeningen der ouderen, hun meening tot klaarheid en harmonie te
brengen.
In Amerika zijn schoolen, waar de jurisdictie, het oordeel oover vergrijpen teegen
wet en discipline en
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de bestraffing daarvan, aan de kinderen en zelfs aan zeer jonge kinderen wordt
oovergelaten. De kinderen hebben hun eigen rechters, verdeedigers, aanklagers en
gezwoorenen. De daarbij opgedane ervaringen zijn verrassend gunstig, vooral wat
betreft de versterking der zelfstandigheid en van het verantwoordelijkheidsgevoel
der kinderen.
Des te meer recht van bestaan heeft de eisch voor oudere kinderen, voor de rijpere
jeugd, om in vragen van algemeen belang haar eigen oordeel te moogen ontwikkelen
en vormen.
De vragen die voor elken gezonde volwassene van belang zijn en derhalve niet aan
specialiteiten moogen worden oovergelaten, zijn:
1o. De religieuze, 2o. de sexueele en 3o. de sociaal-economisch-politische kwestie.
In deeze kwesties moet ieder mensch een oordeel hebben, want ieder mensch wil
het hoogst bereikbare geluk, ieder ontmoet sexueele bezwaren, ieder gebruikt de
voortbrengselen van gemeenschappelijken arbeid en ieder behoort tot een staat.
En ieder van u weet, dat in deeze zaken de grootste meeningsverschillen bestaan.
Geen enkele groep der ouderen kan zeggen: Wij hebben deeze vraag bevreedigend
opgelost. Want ooveral zijn er goede, verstandige menschen, die daaromtrent
verschillende opvattingen hebben. Niemand kan zeggen, dat zijne opvatting de alom
erkende, eenig juiste is. Daarom moet ieder van u zelf oordeelen.
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Zoodra ge nu inziet dat ik hiermeede gelijk heb, en trachten gaat u te vereenigen om
tot een gesamenlijk oordeel te koomen, zoo zullen natuurlijk niet alleen ouders en
leeraars, doch ook de door deezen reeds oovertuigde jongeren trachten dit onmoogelijk
te maken. Iedere geestesrichting brengt fanatieken en zélooten voort, en de jonge
fanatieken zijn de ergsten.
Nu is het de vraag of gij in staat zult zijn deezen òf te weerstaan òf uit te sluiten.
Meestal zijn ze brutaal, volhoudend en niet op hun mondje gevallen, en ze hebben
ook steeds weeder een kleine troep getrouwen om zich heen, die hun moed versterken.
De moeilijkheid ligt daarin, dat deeze onvrijen zich vrij noemen en zeggen dat de
waaraachtige vrijheid slechts bij hen te vinden is.
En werkelijk vrije, géniale geest kan ook onder u optreeden. Die zal welligt ook
heerschzuchtig zijn en welbespraakt, en ook een groep aanhangers om zich
verzamelen. Als hij echter werkelijk géniaal is, dan zal hij niet aankomen met de
oude dogma's en formules en dooddoeners, doch een eigen taal spreken.
Daar is het zaak te kiezen, en de profeeten van de zélooten te onderscheiden. Of
het gelukken zal kan niemand zeggen, tòch moet het geprobeerd worden. Tot nu toe
zijn het altijd de zélooten en fanatieken geweest die, in naam van een ouden profeet,
den nieuwen bestreeden.
Daarop moet ge bedacht zijn en u in acht neemen voor zéloten en fanatieken. Want
ook wanneer zij den nieuwen profeet niet bestrijden, maar eeren en verheerlijken,
dan nog zijn ze een groot gevaar, omdat ze
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slaafsche zielen zijn, die het nieuwe altijd weer voor anderen belachelijk en verdacht
maken, uit gebrek aan matiging en zelfbeheersching. Uw doel moet zijn een groep
te vormen, waar de intuïtie de beste geleegenheid heeft zich te uiten, zonder
uitgelachen en gehoond te worden, waar ieder, die zijn waarachtige meening zegt,
zich kan laten gelden, zonder de geestesvrijheid van anderen te beperken, waaruit
echter ook ieder onverbiddelijk verwijderd wordt, die voortduurend gebrek aan
zelfbeheersching, aan geestesvrijheid toont, die zijn oovertuiging aan anderen wil
opdringen, die niet in staat is de meening van anderen te respecteeren, maar ze
onstuimig bestrijdt, die zichzelf laat aandrijven en weer anderen wil drijven.
Dit doel zal niet gemakkelijk, niet zonder strijd en moeite zijn te verweezenlijken,
maar reeds in de pooging ligt de waarde van de zaak.
Wat betreft het religieuze vraagstuk, daarin zal elk kind onder den invloed staan
van indrukken, stemmingen en leerlingen uit zijn omgeeving. Meenigmaal zijn deeze
hem lief en dierbaar, somtijds echter ook antipathiek en pijnlijk. Het laatste is bijna
steeds het geval, wanneer dwang is uitgeoefend door bekrompen en conventioneele
lieden. Het zal dan altijd goed zijn, wanneer de jonge mensch in aanraking komt met
anderen, die eevenals hij het ware en echte uit hun gevoelens en meeningen willen
uitzoeken. Iedere godsdienst ziet in andere godsdiensten een gevaar, iets slechts en
verleidelijks, waarvoor men de kinderziel moest beschermen.
Dat kan echter niet in den haak zijn, juist omdat ze het allen doen. Ieder vrij,
onbevooroordeeld mensch
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zal dit inzien. Wanneer gij nu te zamen komt uit verschillende kringen, uit katholieke,
protestantsche, joodsche, boeddhistische, mohammedaansche, shintoistische kringen,
en bemerkt, dat er ooveral goede, beminnelijke, eedele en oprechte zielen zijn, hoe
belachelijk en valsch zal u dan deeze angst der conventioneelen schijnen, deeze vrees
voor verleiding!
Het komt er dus op aan, in de religieuze quaestie het algemeen menschelijke op te
spooren, het leevende van de doode dogma's en vormen te bevrijden. De vrije jeugd
moet inzien dat geen enkele officieele godsdienst het monopolie der waarheid heeft.
Het goed recht van elken godsdienst wordt door de anderen in twijfel getrokken.
Geen enkele is klaarblijkelijk beeter dan de anderen. Dat kan men alleen onwaar
trachten te maken door kunstmatige afzondering, door beperktheid en vooroordeel.
Het eerste wat de vrije jeugd dus te doen heeft, is de muuren, door fanatisme en
dogmatisme gebouwd, omver te halen en zoodoende een zuivere atmospheer en ruim
uitzicht te scheppen. Ge moet dus trachten met jonge lieden van geheel verschillende
religieuze opvoeding te zamen te koomen en van gedachten te wisselen. Zoodoende
zal spoedig blijken wat in alle godsdiensten rein-menschelijk, goed en waar is en
wat alleen maar aangeleerd, conventioneel en gekunsteld. Daarbij is het zeer goed
moogelijk, dat de meesten van u zich toch bij den een of anderen godsdienst
aansluiten, naar gelang ieder opgevoed is of aanleg heeft. Dan doet hij het echter uit
vrije keuze en zal het voor de
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anderen steeds van belang zijn, te verneemen hoe en waarom hij juist deeze keuze
doet. En wanneer iedere jonge mensch naauwkeurig acht geeft of hij werkelijk,
zonder dwang of suggestie, meent wat hij als waarheid erkent, wanneer hij
voortduurend leert niet na te praten, maar zelfstandig te oordeelen, eerst dàn zal, naar
mijne meening, aan bekrompen godsdienstgetwist een eind koomen.
In de sexueele quaestie geldt meer dan in eenig andere aangeleegenheid het groote
gewigt der intuïtie. Hier vooral zullen de ouderen vreezen, dat een vrij oordeel de
droevigste gevolgen na zich zou sleepen, omdat ze meenen dat de mensch van natuur
tot onzeedelijkheid en verdorvenheid is geneigd. Maar het is toch een feit, dat
gevoelens van reinheid en kuischheid het krachtigst zijn op jeugdigen leeftijd. Het
kind heeft nog veel dierlijks in zich, het heeft geen begrip van wat men ‘vormen’
noemt en heeft ook geen afkeer en walging van vuil. Zoodra echter de sexualiteit tot
zijn bewustzijn komt, lijkt deeze hem iets raadselachtigs en geheimvols, waaroover
het naauwelijks waagt te spreeken. Dan ontwikkelt zich bij veele kinderen een
buitengewoone gevoeligheid, en jeugdige menschen, die niet onder slechten invloed
geraken, zijn zonder twijfel vaak de strengste reinheids-rigoristen.
Ik wil niet beweeren, dat de neiging om oover sexueele dingen te spotten, méér
eigen is aan den rijperen leeftijd dan aan de jeugd, maar wel dat ieder gezond kind
neiging heeft tot reinheid en kuischheid, en meestal eerst van ouderen de vuile grappen
leert. De jonge

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

139
mensch is in sexueele dingen bijna altijd meer idealistisch dan de ouderen. Met den
leeftijd verzwakt de ideëele gezindheid en het gevoel vergroft en verstompt. Men
zal zeggen dat het jeugdige idealisme vaak te ver gaat en tot betreurenswaardige
ontgoochelingen leidt. Daarvan mag veel waar zijn, maar zonder twijfel is de groote
kwaal, waaraan de waereld lijdt, niet een oovermaat van idealisme, doch veeleer het
teegendeel. En wanneer het jeugdige idealisme later omslaat tot onverschilligheid
of cynisme, zoo komt dat wel meestal door den invloed van ouderen, die de jongeren
in het moeras lokken en trekken, waarin zij zelven zijn geraakt.
Elke reine, gevoelige jonge ziel is ontzet, wanneer zij begint te vermoeden hoe
vreeselijk het sexueele leeven der menschen door leugens is vergiftigd, hoe ze uit
de laagste beweegreedenen trouwen, hoe ooveral de geldkwestie de hoofdzaak is,
hoe jonge mannen en vrouwen zich in conventioneele huuwelijken ten offer brengen,
hoe het afschuuwelijke onkuische huuwelijks-leeven zonder liefde ooveral voorkomt,
met de natuurlijke gevolgen van heimelijke trouwbreuk en uitspatting - wordt het
dan geen tijd dat de jeugd opstaat om voor haar idealen te vechten en ze te
verdeedigen, daar de ouderdom toch getoond heeft hiertoe niet in staat te zijn?
Niet minder noodzakelijk en belangrijk dan het verheffen van het menschelijk
liefdeleeven, is het regénereeren der sociale orde door het idealisme der jeugd.
In de sociale kwestie is de houding der ouderen het meest schuldbewust. Bijna elke
volwassene heeft
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een vermoeden, hoe vreesselijk zijn gewoone leeven verschilt van zijn conventioneele
moaal. Bij de meesten is dit vermoeden maar zeer flaauw en bedolven onder honderd
sofismen, maar iets er van voelt toch bijna ieder, zoowel de rijke als de arme. De
arme gevoelt nijd, hij heeft een donker vermoeden dat hij onrechtvaardig behandeld
wordt, de rijke gevoelt schaamte, door een eeven duister vermoeden dat hij zijne
weelde niet geheel verdient. Maar de eerbied die ooveral aan het ‘bezit’ beweezen
wordt, en de hooggeroemde weldadigheid verzachten het gemoed der armen en de
geweetenspijn der rijken. Maar gij vrije, zuiver gevoelende jonge menschen, gij kunt
gemakkelijk inzien hoe dat alles van leugen en bedrog doordrongen is, hoe de rijke
zijn bezit misbruikt om den niet bezittende steeds meer geld af te persen. Want hoe
rijker hij is, des te grooter wordt zijn inkoomen, des te meer wordt hem nog bij zijn
rijkdom uitbetaald. Hij kan zijn bezit gebruiken tot uitbuiting der niet bezittenden,
omdat alle rijkdommen der aarde, alle bronnen onzer stoffelijke behoeften privaat
bezit van enkelingen zijn. De niet bezittende moet zich dus in elke voorwaarde
schikken, die hem door de bezittenden gesteld wordt. Hij heeft geen keuze, hij moet
aanneemen wat de bezitter hem wil toestaan en men kan zeggen dat elk mensch in
onzen tijd dief of diefjesmaat is. Wij allen, hetzij wij zaken doen of laten doen, hetzij
wij geleerden, diplomaten, kunstenaars of vorsten zijn - wij zijn allen afhankelijk
van de persoonen, die de bronnen des rijkdoms bezitten, de groote kapitalisten,
grondbezitters of bankiers: wij zijn hun helpers of hun knechten en we hebben allen
deel aan
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de instellingen, die dat moogelijk maken. Wij veranderen deezen toestand niet, omdat
we bang zijn ons dagelijksch brood te verliezen.
Deeze beweeringen staan niet op losse schroeven, het zijn geen partij-meeningen,
het zijn geheel onweerlegbare en ook nooit direkt bestreeden feiten, ze worden maar
gewoonlijk onder drogreedenen en sofismen begraven en weggemoffeld.
In deeze aangeleegenheid komt vooral de valschheid der kerkelijke religie aan het
licht. Haar taak was het toch vóór alles, het ideaal der broederlijke liefde hoog te
houden, te verdeedigen en er voor te strijden met den moed en de zelfverloochening
der martelaren. Inteegendeel echter ziet men overal de kerkelijke religie opkoomen
voor leugen en onrecht. Zij verdeedigt het recht der bezitters en gaat altijd samen
met Aristocratie, Monarchie, Conservatisme en Militarisme en met die soort van
vaderlandsliefde, die men chauvinisme noemt en die daarin bestaat, de eigene
nationaliteit ten koste van andere naties uit te willen breiden en andere volken als
vijandelijk of minderwaardig te beschouwen.
Daarbij beweert zij de door God gewilde maatschappelijke orde te handhaven.
Het moet echter iederen onbevooroordeelden duidelijk zijn, dat de huidige staatsorde,
ook al zou ze voorloopig de beste zijn, niet aan het ideaal van godsdienst-stichters
als Jezus of Boeddha beantwoordt. Monarchie, Nationalisme, Kapitalisme,
Militarisme, dat alles is in lijnrechte teegenspraak met de broederlijke liefde van alle
menschen, zooals de christelijke en de boeddhistische ze predikt, en zooals ze door
de eedelste menschen ook zonder belijdenis wordt gevoeld.
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Monarchie en Aristocratie kunnen slechts dàn met werkelijke religie harmonieeren,
wanneer de monarch ook werkelijk de beste en eedelste mensch is, uit vrije keuze
door het volk gehuldigd en wanneer de Aristokratie bestaat uit de eedelste menschen,
met de grootste menschenliefde, dus voor de maatschappij de meest onmisbare en
hoogst geschatte elementen. Dat is echter in onze teegenwoordige maatschapppij
geheel anders. De naam Kooning of Keizer wordt gedragen door lieden, die daarop
weegens erfelijkheid recht meenen te hebben, terwijl toch ieder weet dat in dit geval
de erfelijkheid in het geheel niet de speciale eigenschappen voor Voorganger der
Menschheid waarborgt. Onder de zoogenaamde kooningen en pausen waren veele
schurken en liederlijke, verfoeilijke en krankzinnige menschen, en het als ‘Majesteit’
of ‘Heiligheid’ uitroepen van middelmatige of slechte personen, moet zonder twijfel
deeze individuën te gronde richten en de gemeenschap schaden. Dat men daarbij dit
gevaar tracht te ontkoomen door wetten, die het kooningschap geheel tot schijn
maken, is eigenlijk nog het ergste, want daardoor verneedert men een hooge
waardigheid tot een comédie en verbergt een domheid achter een leugen.
En nu ziet men ooveral, in alle cultuurstaten, dat de Kerk, in plaats van dit
schijn-Kooningschap te bestrijden met heldenmoedige doodsverachting, zooals het
haar plicht ware, zich inteegendeel met deeze leugen verbindt en degénen, die voor
de waarheid opkoomen, met alle macht en dikwijls met valsche middelen bestrijdt.
Zoo heeft de kerkelijke religie ook altijd vóór de bezittenden en teegen de
onderdrukten en uitgezoogenen gestreeden.
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en wel in die mate, dat de strooming voor sociale gerechtigheid, die zich socialisme
noemde, van af het begin een beslist anti-religieus karakter aannam, juist omdat zij
die religie altijd met haar teegenstanders verbonden zag en daardoor onmoogelijk
aan haar echtheid en waarachtigheid gelooven kon. En waar de Kerk eindelijk ook
teegen de sociale kwalen, teegen alcoholisme, teegen uitbuiting van zwakkeren
optrad, daar was het altijd eerst nà dat andere stroomingen, het socialisme of de
natuurwetenschap, een begin er meede gemaakt hadden en de kerk zich daarteegen
tevergeefs had verzet. En als zij ten slotte het succes van haar vijanden, van
natuurweetenschap en socialisme, moest erkennen, begon ze te doen wat ze veele
eeuwen lang verwaarloosd had, en leeverde daarmee het bewijs, voor elken vrijen
geest, dat ze niet was waarvoor ze zich uitgaf - een goddelijke oopenbaring. Want
een goddelijke oopenbaring, zooals die zich vaak vertoond heeft in den menschelijken
geest en zich nog vaak vertoonen zal, gaat vóór, ondanks allen teegenstand, maar
volgt niet. Zij vraagt niet naar resultaat en vreest geen gevaar, doch gehoorzaamt
haren innerlijken, geheimvollen drang.
Nu wil ik uw innerlijk gevoelen eenige vragen voorleggen, die betrekking hebben
op het sociaal-economische leeven der menschen, en die ge noodzakelijk zult moeten
beantwoorden, omdat daarvan uw toekomstige daden en handelingen afhangen.
Zoudt gij het rechtvaardig vinden, als de gemeenschap in uw leevensonderhoud
voorzag, terwijl gij, ofschoon in staat te werken, geen arbeid teruggaaft?
Vindt gij het rechtvaardig, dat er absoluut geen eeven-
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reedigheid bestaat tusschen praestatie en geldelijke belooning?
Vind gij het rechtvaardig dat de mensch, die veel meer bezit dan hij noodig heeft,
dit ooverschot gebruikt om, door rentetrekking, nog veel méér bijeen te garen zonder
nuttigen arbeid?
Vindt gij het rechtvaardig en goed, als persoonlijk bezit te beschouwen wat de
menschheid gemeenschappelijk heeft voortgebracht en wat door toeval, door spel,
door erfenis of bedrog in uwe handen is gekoomen?
Is het rechtvaardig zich eigendom te verwerven alleen met het doel den
niet-bezittenden daarmee geld af te persen door rentetrekking?
Is het rechtvaardig voordeel te trekken uit de zwakte of de onweetendheid van
anderen?
Handelt de koopman rechtvaardig, wanneer hij zijn winst vergroot door de onmacht
of onweetendheid van zijn klanten of leeveranciers?
Is het rechtvaardig in een gemeenschap, waar de beste arbeid vaak onvoldoende
beloond wordt en de nuttigste arbeider vaak in de grootste behoeftigheid leeft, het
gemeenschappelijk geproduceerde goed in weelde te verkwisten, zonder zelf nog
iets nuttigs te praesteeren?
Kan het als verontschuldiging gelden, wanneer men onrecht en bedrog pleegt en
zegt, dat het door bemiddeling van anderen geschiedt, zonder dat men precies weet
hoe het toegaat?
Is het rechtvaardig voordeel te trekken uit het bedrog dat anderen pleegen, en in
oovervloed gemakkelijk
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te leeven van geld dat op onzuivere wijze gewonnen is?
Is het rechtvaardig wanneer een arbeidskrachtig mensch op kosten van anderen
leeft, zonder zelf te werken?
Is een misbruik minder te veroordeelen omdat het algemeen voorkomt en ieder
zich er aan schuldig maakt?
Is geld, verkreegen door rente, huur, in- en verkoop van waarde-papieren, erfenis,
geschenken, eerlijker en op eedeler wijze gewonnen dan geld dat verkreegen is door
speculatie, door hazard-spel of door aalmoes?
Is het rechtvaardig en consequent het hazard-spel te verbieden en het spel op de
beurs te veroorlooven?
Is alle geldelijke verdienste, die ontstaat door toeval en spel, niet schadelijk voor
de gemeenschap, - omdat ze moogelijk maakt zonder arbeid op kosten van anderen
te leeven, - en dus niet eevenzoo afkeurenswaard en verkeerd als diefstal en bedrog?
Mijne intuïtie heeft op al deeze vragen zeer duidelijk geantwoord, zooals ik vermoed
dat de uwe antwoorden zal. Ik heb getracht naar meer rechtvaardige beginselen te
leeven, en hoewel ik zeer goed de moogelijkheid er van leerde inzien, is me dit niet
gelukt. De mislukking kwam hoofdzakelijk door het bijna algemeen bespotten,
uitlachen en afkeuren van mijn pooging.
Bij mijn pooging kreeg ik niet alleen de kapitalisten, maar ook de kerkelijken en
sociaal-democraten als vijanden teegenoover mij. Daaruit moest ik opmaken dat het
weinig uitmaakt tot welke godsdienst, tot welk dogma, tot welke partij men behoort,
wanneer het er op aan komt zich van het kwaad, waaraan men gewend is, te bevrijden.
Dat gaat eenvoudig niet meer, als
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men ouder is en het geheel alleen moet probeeren.
Vandaar dit beroep op de jeugd. Zij moet oordeelen naar haar vrije intuïtie en dan
handelen naar haar rechtsgevoel, zoo veel haar geestkracht en geduld het haar
moogelijk maken.
Dat het moogelijk is, een beetere gemeenschap te vormen waarin liefde en
rechtvaardigheid tot welvaart voeren, en de beste op aarde denkbare vrijheid
bewerkstelligen, daarvan ben ik overtuigd. In mijn twee boeken ‘De Blijde Waereld’
en ‘Happy Humanity’1) heb ik daartoe den weg geweezen.
Gij, vrije jeugd, moet beslissen of uwe rechts-intuïtie met de mijne overeenstemt
- en dan kunt gij handelen. Want bij u kan gevonden worden het gezamenlijke willen,
de bezieling, de geestdrift, de strijdlust en het uithoudingsvermoogen.
En de toekomst van ons geslacht ligt in uwe handen.
1913.

1) Bij Doubleday Page & Co. New York, Duitsche uitgave ‘Glückliche Menschheit’ bij S.
Fischer, Berlijn.
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Wenken en waarschuuwingen voor de werkers in Van-Eeden kolonie.
Zonder dwang of verbintenis, zonder iets anders van u te vergen dan zelfstandige
overweeging, en vrijwillig handelen uit eigen inzicht, geef ik u eenige opmerkingen
om te bespreeken en te ooverdenken.
Uw woonplaats heeft men naar mijn naam willen noemen. Het eenige wat ik meen
te moogen verlangen is dat ge dien naam niet belachelijk maakt, maar eervol doet
klinken in de waereld.
Uw voornaamste drijfveer is verlangen naar welvaart, rijk worden, - en wel zoo
spoedig moogelijk.
Hier heb ik niets teegen. Welvaart brengt wat voor menschen begeerlijk is.
Gezondheid, beschaving, boven alles vrijheid, vrijheid tot meerder ontwikkeling,
vrije tijd tot leezen, nadenken, bewonderen, leeren.
Maar laat dit tusschen ons vaststaan, dat het niet onverschillig is, hoe men welvaart
verwerft, en hoe men de daardoor verkreegen macht en vrijheid gebruikt.
Men kan welvaart verwerven door anderen te benadeelen. Het rechte woord
hiervoor is: roof. Men kan vrijheid krijgen door anderen te onderdrukken. Dat wil
zeggen, door slavernij.
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Nu leeven we in een tijd waarin deeze dingen nog wel gepleegd, maar niet langer
goed-gevonden worden. Ze worden afgekeurd door de oovergroote meerderheid, ze
worden door de wetten in beschaafde landen verbooden.
Als ze nog gedaan worden, dan geschiedt dat ter sluik, in 't geniep, onder valschen
schijn, of ver weg van het maatschappelijk leeven.
Nu reeken ik er op, dat niemand van u roof of slavernij vóórstaat, in welken vorm
of onder welken schijn óók. Dan wil ik u waarschuwen, en duidelijk maken hoe roof
en slavernij nog steeds worden uitgeoefend, ondanks wettelijk verbod en algemeene
afkeuring, - hoe daardoor het bederf en de ellende insluipt in de
menschen-maatschappij, en op welke wijze alleen men die uitoefening kan
verhinderen en voorkoomen.
Waar menschelijke ellende is, daar vindt men ook die heimelijke en geniepige
vormen van roof en slavernij. De menschen die er aan meedoen, zeggen dat het niet
anders kan, en men betwijfelt ook of de menschelijke ellende wel ooit kan worden
verminderd.
Maar ik kan u duidelijk aantoonen dat het wèl anders kan, - dat gij zelf nu in de
geleegenheid zijt het kwaad te voorkoomen. En al zal de menschelijke ellende niet
geheel worden opgeheeven, zoolang wij maar menschen zijn, zoo kan toch zeker
niemand zeggen hoever ze wel verminderd kan worden, eer we ernstig beproefd
hebben de grootste oorzaak er van weg te neemen.
Dat is nooit beproefd op zoo grondige wijze als gij het beproeven kunt. En wel
omdat die oorzaak nooit
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zoo scherp gezien is als thans. Wij weeten méér en wij kunnen méér dan ooit
menschen vóór ons - en gij zijt nu in de geleegenheid te doen wat niemand nog heeft
kunnen doen.
Daarvoor behoeft ge geen buitengewoon brave of sterke menschen te zijn. Ik zal
het u uiteen zetten. Het eenige wat ge behoeft, is voorzichtig ooverleg.
Hoe men in onzen tijd, onder de wetten onzer beschaafde volken, toch roof kan
pleegen en menschen in slavernij houden, is in een paar woorden te zeggen.
Men doet het door zoogenaamde eigendoms-rechten. Men kan eigendoms-recht
laten gelden op dingen, die anderen noodig hebben. Op huizen, grond, werktuigen
enz. Wanneer nu andere menschen die dingen beslist noodig bebben, er niet buiten
kunnen leeven, maar gij kunt die anderen, door uw eigendomsrecht, verhinderen er
gebruik van te maken, dan kunt gij natuurlijk die anderen dwingen, gij hebt ze in uw
macht. Gij kunt ze dwingen voor u te werken, of u zooveel af te staan van hetgeen
ze verdienen, dat ze niet meer dan het allernoodigste ooverhouden. Al heeten zij
eeven vrij als gij, toch zijn ze uwe slaven, want gij hebt de voorwaarde voor hun
leeven in uw macht. Zij moeten zich wel aan uw voorwaarden onderwerpen, al heet
het uit vrijen wil, want het gaat om hun leeven. Gij kunt hen, al is het door een
zoogenaamd eerlijk contract, van alles berooven wat ze verdienen, - en als uw
eigendoms-rechten maar groot genoeg zijn, kunt ge duizende menschen tot op 't
hemd uitplunderen en ze hun leeven lang voor u laten werken, daarbij zelf al rijker
en rijker wordend, zonder een slag uit te voeren.
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Het komt er maar op áán, dat de dingen, waarop uw eigendomsrechten gelden, voor
anderen onmisbaar zijn.
Vroeger, vóórdat de aarde geheel bevolkt was, was het niet gemakkelijk iets te
bezitten dat geheel en al onmisbaar was voor anderen, zóó onmisbaar als een bron
in een woestijn. Want ieder was in staat een plekje vrijen grond te vinden waaroover
niemand te zeggen had.
Dit is nu uit. Elk plekje grond dat eenige waarde heeft, is ingenoomen. Iemand
noemt het zijn eigendom, en wie geen eigendom heeft, is met lijf en leeven afhankelijk
van die het wèl hebben.
Op die wijze is roof en slavernij, ondanks alle afkeuring, in onzen tijd moogelijk,
en algemeen gebruikelijk, met schijn van recht en onder bescherming der wet.
Nu valt echter hieruit niet af te leiden, dat er geen eigendoms-rechten behooren
te bestaan, dat het hebben van eigendom in strijd is met het rechts-gevoel der
menschen.
O neen! eigendom en eigendoms-recht kan in volkoomen oovereenstemming zijn
met het eedelste menschelijke gevoel, mits dat woord ‘eigendom’ door iets anders
worde bepaald, en het eigendomsrecht daaraan eevenreedig worde begrensd.
Zoolang iemand alleen datgéne zijn eigendom noemt wat hij werkelijk gebruikt,
zal niemand het hem misgunnen. Alleen bij misbruik en onbruik ontstaat het kwaad.
Zoodra iemand eigensdomsrecht laat gelden op iets wat hij zelf niet gebruiken kan,
en hij belet daardoor anderen van dat goed nuttig gebruik te maken, zoodra ook pleegt
hij misbruik en doet hij iets dat teegen
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het rechtsgevoel van elk onbedorven mensch indruischt. Hij schaadt de maatschappij
waartoe hij behoort.
Als ik honderd huizen in eigendom heb kan ik er toch maar één van bewoonen.
Als ik nu al die andere huizen niet gebruik, terwijl er honderde menschen niet buiten
kunnen, daar ze anders omkoomen van kou, en ik belet die menschen gebruik te
maken van hetgeen ik zelf niet gebruiken kan, dan pleeg ik onrecht. Ieder goed
mensch voelt dat. En wat is eigendoms-recht anders, dan de macht om anderen te
beletten gebruik te maken van eenig goed? Dat recht nu wordt algemeen aangewend
om van den nood van anderen partij te trekken. Men dwingt met dat recht anderen,
zich te onderwerpen aan een contract, zoo voordeelig moogelijk voor den eigenaar.
En daar in onze maatschappij het eigendomsrecht onbegrensd is, kan één mensch
duizende anderen volkoomen in zijn macht houden en van alles berooven wat meer
is dan het hoogst noodige. Dit is roof en slavernij en teegen het rechtsgevoel der
menschen.
Alle bezittingen krijgen eerst waarde door gebruik, en al ben ik eigenaar van
honderd-duizend akkers, maar er is niemand die ze bewerkt, dan ben ik nog een arm
man. Mijn eigendomsrecht moet zich dus ook uitstrekken oover menschen, anders
heb ik er niets aan. Ik moet dus niet alleen land en werktuigen bezitten, maar ik moet
ook de menschen bezitten, die er iets mee doen. Hier begint de slavernij.
Rechtvaardig eigendom is alleen dat, wat men zelf ten nutte kan maken, door eigen
gebruik, door eigen arbeid.
Dat beteekent dus geen gelijkheid van bezit. Een
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geleerde behoeft een laboratorium en een bibliotheek, een landbouwer vee en grond,
om zoo nuttig moogelijk werkzaam te zijn, ook hebben beiden helpers noodig.
Nu zult ge vragen: wie zal uitmaken wat ieder mensch zijn eigendom noemen
mag? Wie bepaalt of iemand zijn eigendom nuttig gebruikt of niet? En is het hebben
van helpers en dienaren geen slavernij?
Versta mij nu wel, het is juist de oplossing van deeze vragen waarop de waereld
wacht.
Die oplossing kan alleen gegeeven worden door de praktijk, door doen, niet door
theorie en redeneering. Alleen menschen in uw omstandigheeden kunnen die oplossing
beproeven.
Let wel, ik stel vast, zonder kans op teegenspraak, dat gij allen het schroomelijk
onrecht inziet van het misbruik der eigendomsrechten. Iedere groote stad met haar
onzinnige weelde en vreesselijke armoede, iedere natie met haar misdadigers, met
haar verarmde landbevolking, met haar gevangenissen en armhuizen, is er het bewijs
van.
Gij allen nu hebt tot nog toe niet noemenswaard deelgenoomen aan dat misbruik,
zoo er al onder u zijn die kapitaal bezitten, zoo was het te klein om tot groot misbruik
te leiden. Gij zijt allen werkers, en hebt het voorneemen door eerlijken, nuttigen
arbeid welvarend te worden.
Wanneer ge dit zoudt willen beproeven geheel alléén, één eerlijk man tegenover
de geheele min of meer bedorven maatschappij, dan zoudt ge het stellig afleggen.
Waarom? Omdat die maatschappij macht oover u heeft. Er zijn dingen die door die
maatschappij worden ver-
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schaft en die gij noodig hebt. Al hebt ge juist het eigendom dat ge behoeft om nuttig
werkzaam te zijn, en niet meer, zoo kan toch de maatschappij u dwingen deel te
nemen aan de algemeene groote misbruiken waaruit de maatschappelijke ellende
ontstaat. Want ge hebt dingen noodig, die ge u niet zelf verschaffen kunt. Daartoe
moet ge met de maatschappij in ruilverkeer treeden, ge moet koopen en verkoopen.
Ge moet uw producten te gelde maken en voor dat geld benoodigdheeden koopen.
En zoodra ge met die maatschappij in ruilverkeer treedt moet ge ook uw tol betalen
aan de groote bezitters, aan de leediggangers, die op de maatschappij woekeren, aan
de groote machthebbers die ooveral hun eigendomsrechten laten gelden, en die
rechten steeds meer doen toeneemen, tot in het monsterachtige en ongehoorde.
De eenige wijze om los te koomen uit dien verschrikkelijken greep der bezitters,
zou zijn: geheel leeven van eigen voortbrenging op eigen grond.
Dat kan geen mensch alléén, ook de vlijtigste en sooberste niet. En dat zou zeeker
niet de welvaart brengen, die gij beoogt.
Maar wèl kan het een groep menschen, die zich verbinden tot gemeenschappelijk
werk, gemeenschappelijke voortbrenging op eigen boodem.
Een groep menschen, die leeven en woonen op hun eigen terrein, van de
voortbrengselen op eigen boodem en eigen werk, is onafhankelijk. Niemand kan hen
berooven of besteelen, hetzij dan door geweld. De slinksche kunstgreepen van
bezitters hebben geen macht oover hen.
En de leeden van zulk een groep behoeven niet
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allen bij elkander te woonen. Ze kunnen in kleinere groepen over 't heele land
verspreid zijn, en toch samenhangen, samen voortbrengen en verbruiken, op eigen
boodem, met eigen werktuigen.
Zulk een groep moet gij vormen, wanneer het u namelijk te doen is om op eerlijke
wijze, door nuttigen arbeid wèlvarend te worden.
Dit moet gij doen, herhaal ik, omdat het op andere wijze volstrekt onmoogelijk
is.
Als gij zulk een groep niet vormt, dan zal de maatschappij u dwingen mee te doen
aan haar kwade praktijken. Ze zal u dwingen tot haar misbruiken, of anders u in
armoede houden. Wilt ge in de gewoone maatschappij welvarend worden, dan moet
ge meedoen aan het berooven van anderen, die zwakker zijn dan gij. Wilt ge strikte
eerlijkheid en rechtvaardigheid handhaven, in de gewoone maatschappij, dan blijft
ge arm en wordt door de sterkeren, die minder naauwgezet zijn, uitgeplunderd.
Maar helpt gij, als een groep eerlijke menschen, getrouwelijk elkander, en neemt
ge u vóór, onder elkander, geen misbruik van eigendomsrecht te dulden, dan alleen
kunt ge ook welvarend worden, ja! in elk opzicht rijker, en sterker dan de leeden der
gewoone maatschappij.
Daarbij zullen zich natuurlijk veele moeilijkheden voordoen, allerlei kleine kwesties
en geschillen, - die echter allen door de praktijk kunnen opgelost worden.
Laat ons nagaan wat de hoofdbeginselen moeten zijn waaraan ge hebt vast te houden
bij uw werk.
Vooreerst moet uw arbeid ‘nuttig’ zijn. Dat wil
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zeggen, ge moet, zooveel moogelijk, dingen voortbrengen, die ieder mensch behoeft,
echte leevensbenoodigdheeden.
Dit toch is de voorwaarde voor uw onafhankelijkheid, dat ge zelf, van eigen
boodem, door eigen werk, gemeenschappelijk met uw bondgenooten, alles voorlbrengt
wat ge noodig hebt. Dan eerst zijt gij vrij, in maatschappelijken zin, dan eerst kan
niemand u dwingen, omdat gij niemand buiten uw kring noodig hebt.
Maar ik zeide: ‘zooveel moogelijk’. Daarmee wil ik zeggen dat ge niet op éénmaal,
van 't begin af aan, dat beginsel streng kunt volhouden. Ge zult in den aanvang dingen
moeten voortbrengen, die ge niet strikt noodig hebt, bloemen en genotmiddelen bij
voorbeeld, omdat die dingen veel geld opbrengen, en ge geld noodig hebt.
Dat is goed, wanneer ge maar als reegel vaststelt, bij het onderneemen van nieuwe
takken van voortbrenging of nijverheid, u niet toe te leggen op productie die schadelijk
of ooverboodig is, maar vooral op het voortbrengen en maken van die dingen die
ook door u en uw bondgenooten gebruikt worden. Dan bevordert ge uw
onafhankelijkheid en vindt teevens een vaste afzetmarkt in eigen kring.
Ten tweede moet ge, onderling, naauwkeurig de eigendoms-rechten bepalen, zóó,
dat ze niet tot misbruik aanleiding kunnen geeven.
Ge moet daarbij onderscheiden in gemeenschappelijk eigendom en
privaateigendom.
Gemeenschappelijk eigendom kent men reeds in allerlei vormen. Als
staats-eigendom, gemeente-eigendom, en als
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bezittingen van groepen, bonden, maatschappijen, vereenigingen en zoo voort.
Gij moet nu een gemeenschap vormen, een groep met groeps-eigendom, waarbij,
beeter dan in de gewoone maatschappij, zorg wordt gedragen, dat al wat aan de
gemeenschap behoort, ook werkelijk in handen der gemeenschap blijft, en dat het
privaat-eigendom nooit een werktuig kan worden tot het berooven van zwakkeren.
Als dit beginsel ware gehandhaafd door de stichters der Vereenigde Staten, dan ware
Amerika nu werkelijk een vrij land, een gemeenebest, een republiek, waarvan het
nu nog alleen maar den naam heeft.
Ge zult misschien zeggen dat het u onmoogelijk voorkomt, precies te bepalen wat
gebruik is en wat misbruik is, - en waar iemands privaat-eigendom begrensd moet
worden.
Maar alle wetten van alle volken hebben eeven moeyelijke onderscheidingen en
trekken eeven fijne grenzen. Ze zijn toch praktisch zeer goed moogelijk.
Het komt er niet op aan het doen en laten van ieder mensch te controleeren, - dat
moet aan het eigen geweeten worden oovergelaten. Het komt er op aan het grove
misbruik teegen te gaan, en het is zeer goed aan te wijzen wáár dat begint.
Zoo is er in 't geheel geen bezwaar teegen, wanneer iemand huis en hoeve geheel
als privaat eigendom bezit, zoolang hij zelf op dat land arbeidt, het goed beheert, de
wooning bewoont, zijn helpers goed beloont, en een som geld bespaart in de Bank.
Niemand zal hem dan zijn rechten misgunnen, niemand zal er ook teegen
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hebben wanneer hij dat privaat-eigendom nalaat aan één of meer van zijn kinderen,
wanneer die er eeveneens goed gebruik van maken.
Zoodra echter die man zijn huis en goed gaat verpachten, dus jaarlijks er een som
van wil trekken, zonder er eenige arbeid voor terug te geeven, zoodat hij in de stad
het geld kan verteeren, dat door anderen op het land door arbeid gewonnen wordt,
dan ontstaat het misbruik, - ieder ziet het voor oogen.
Omtrent ‘geld’ is het eeveneens niet moeyelijk een grens te bepalen. Als iemand
door arbeid een som geld verdient en hij is daardoor in staat op hooger leeftijd zonder
zorg te leeven en zijn kinderen wat bedrijfskapitaal te verschaften - dan kan niemand
daar kwaad in zien.
Maar als iemand een groote som gelds verwerft, door erfenis of toeval, en hij leent
die uit en trekt er rente van en hij leeft er goed van leevenslang, zonder een cent
armer te worden, dan is dat misbruik, dat ziet ieder. Ook dan, wanneer die man
boovendien nog iets uitvoert. Zijn werk mag mooi en nuttig zijn, de wijze waarop
hij het product van den arbeid van anderen naar zich toehaalt, is onrechtvaardig,
teegen het rechtsgevoel van elk goed mensch van onzen tijd.
Daarmede is niet gezegd dat kapitaal-bezit en kapitaalrente verkeerd is en afgeschaft
moet worden. Het hangt er geheel van af, of dat bezit en dat rente-trekken schadelijk
is voor de gemeenschap.
Ontwijfelbaar is het schadelijk voor de gemeenschap als het toegaat zooals nu, in de
gewoone maatschappij,
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waar elke onderneeming, elke mijn, elke fabriek, elke spoorweg, ja elke staat bezwaard
is door een leeger van schuldeischers, aandeelhouders, die het recht bezitten om van
de inkomsten dier lichamen een belasting te heffen, in den vorm van rente en dividend,
zonder eenige verplichting om daarvoor van hun kant iets uit te voeren.
Dat zulk een toestand leediggangers fokt, armoede kweekt, zinnelooze verkwisting
teweeg brengt, de voortbrenging verzwakt en uitput, de lust tot arbeid doet verslappen
en de misdrijven enorm doet stijgen, dat kan de eenvoudigste mensch begrijpen.
Maar wanneer een groep arbeidende menschen, die elk naar krachten bijdragen tot
het gemeenschappelijk goed, aandeelen bezitten in hun gemeenschappelijke zaak en
aldus deelen in de winst door gemeenschappelijke inspanning gemaakt, dan is dat
niet teegen menschelijk rechtsgevoel. Het zal juist de arbeidslust vehoogen, de
voortbrenging bevorderen, en dus de gemeenschap bevoordeelen.
In een rechtvaardige en welgeordende gemeenschap is de verhouding juist andersom
als thans. Thans is de Staat schuldenaar en de individuën zijn schuldeischers, de Staat
is verplicht de individuën rente te betalen, zonder eenige verplichting van de
individuën daar teegenoover.
Maar in een welgeordende maatschappij moet de gemeenschap de schuldeischer
zijn en de individuën de schuldenaren. De gemeenschap moet de eigenaar zijn van
kapitaal en voortbrengingsmiddelen, en de rente of ooverwinst, het product van
gemeenschappelijken arbeid,
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komt der gemeenschap toe, - terwijl de gemeenschap elk individu laat deelen in die
winst, naarmate hij zich door zijn arbeid verdienstelijk heeft gemaakt.
Deeze toestand wordt bereikt in een groep menschen zooals gij die vormen kunt, een
vereeniging of maatschappij, die de privaat-eigensdomsrechten onder een zeekere
gemeenschappelijke controle begrenst, die haar kapitaal gaandeweg uitsluitend in
handen brengt van haar eigen werkende leeden, en er naar streeft door eigen produktie
en consumptie onafhankelijk te worden.
In de statuten zooals die door den heer Hoggson en mij voor de Co-productive
Company zijn ontworpen1), zijn bepalingen gemaakt die in geleidelijken oovergang
tot een dergelijken toestand voeren. Zij kunnen door de praktijk gewijzigd worden,
maar in hoofdzaak zijn ze, volgens zaakkundigen, zeer wel uitvoerbaar.
Bedenkt het wel, gij allen begint met de beste bedoelingen, op vrijen boodem, van
misbruik is bij u nog geen sprake, gij hebt slechts met voorzichtig ooverleg nu
maatregelen te neemen om als de welvaart komt - want die brengt het gevaar - de
misbruiken te vermijden. Dan kunt ge der waereld een uniek voorbeeld stellen.
Op eerlijke wijze, door nuttigen arbeid rijk worden, dat is uw opgave.
Let wel, niet alleen op wettige wijze, want de wet laat allerlei oneerlijkheid toe,
maar op eerlijke, rechtvaardige wijze. Dat is hetgeen u te doen staat. Dat

1) Men zie ‘Happy Humanity’.
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wilt ge allen, en dat wil eigenlijk ook ieder goed mensch. Om dat doel te bereiken
moet ge een genootschap vormen. En ieder die het met dat doel eens is kan tot dat
genootschap toetreeden. Iets anders behoeft ge niet als eisch te stellen voor uw
bondgenooten.
Veelen zullen welligt zeggen, dat rijk worden niet het hoogste doel der menschheid
is.
Volkoomen juist, het is niet het hoogste doel, maar wel het naaste doel.
Armoede is op dit oogenblik nog de vloek der menschheid.
Niet rijkdom, maar armoede. En die armoede is indirect het gevolg der bestaande
misbruiken, van algemeene oneerlijkheid en hebzucht.
Waarom schijnt rijkdom, goud, de vloek der menschheid? Om de begeerte die
goud opwekt, en het misbruik dat er van wordt gemaakt.
Maar begrijpt ge nu niet, dat juist die blinde begeerte naar goud, en het misbruik
van rijkdom weer de gevolgen zijn van algemeene armoede, van de angst te kort te
koomen en verdrukt te worden in 't gedrang?
Als goud zoo oovervloedig was als lucht of water, zou er dan zoo schandelijk om
gevochten worden? En zou er dan zooveel misbruik van worden gemaakt, en zouden
er zooveel misdrijven om gepleegd worden?
Waar ieder genoeg heeft, daar verdwijnt ook de hebzucht en de ooverdaad.
‘Eerlijk rijk worden’ moet uw leuze zijn, en ik voorspel u, dat die rijkdom geen
vloek maar enkel zeegen zal zijn.
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Nagenoeg alle poogingen tot hervorming der menschenmaatschappij mislukten,
omdat men meende dat de oorzaak van het kwaad in den rijkdom school, en men
dus het rijk worden afkeurde, - of omdat men niet begreep, hoe het alleen de oneerlijke
wijze van rijk worden was, die rijkdom tot een gevaar maakte, en dat men daarom
niet bijtijds het misbruik der eigendomsrechten verhoedde.
Rijkdom kan alleen gezamenlijk verkreegen worden. De eerlijke mensch voelt dat
elk Goed dat hij noodig heeft, door het samenwerken van veel menschen wordt
verkreegen. Als de landman zijn land beeter bewerkt door een nieuw soort ploeg,
dan weet hij ook dat hij de daardoor verkreegen winst te danken heeft aan de
samenwerking van tal van menschen, geleerden, uitvinders, fabrikanten, arbeiders
die allen iets bijdroegen tot het onstaan van die nieuwe ploeg. Elk voorwerp dat wij
gebruiken is een voortbrengsel der geheele gemeenschap van menschen.
Daarom zal de eerlijke mensch er niets teegen hebben zijn ooverwinst aan de
gemeenschap af te staan.
Maar het eerste kenmerk van een gemeenschap van eerlijke menschen is een eerlijk
ruilverkeer. En voor een eerlijk ruilverkeer is niet alleen noodig oprechtheid maar
ook oopenheid. Dat wil zeggen dat men bij 't handeldrijven niet alleen elkaar niet
opzettelijk bedriegt door liegen, maar ook elkaar niet bedriegt door verzwijgen.
Op dit oogenblik wordt er in de gewoone maat-
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schappij niet alleen enorm bedroogen en gestoolen - binnen de grenzen der wet door liegen, maar vooral ook door verzwijgen. Dit is zelfs algemeene reegel in den
handel. Alle zaken zijn geheim en trekken partij van de onkunde van anderen. De
handelaar, als tusschenpersoon, wacht zich wel meede te deelen wáár en voor hoeveel
hij koopt en verkoopt. Daarin juist, in dat bedrog door verzwijgen, schuilt zijn groote
winst.
Dit is eeven oneerlijk als het bedrog door liegen. En deze oneerlijkheid vermeerdert
niet den rijkdom, maar juist de armoede. De winst verkreegen door het bedrog door
verzwijgen, moet ergens vandaan koomen. De voortbrenger en de kooper worden er
door opgeligt. Er is geen samenwerking, maar onderlinge teegenwerking. Er wordt
vermorst en verkwist, ten koste van de onweetenden, die onweetend worden gehouden.
In uw gemeenschap moet daarentegen oopenheid zijn en onderlinge samenwerking.
De tusschenpersoon moet worden beloond naar zijn verrichting, die door alle
belanghebbenden kan worden gecontroleerd. Tusschenpersonen zijn in het ruilverkeer
onmisbaar - maar het is volstrekt niet noodzakelijk dat zij voordeel trekken uit de
onweetendheid van voortbrenger en verbruiker. Inteegendeel! dat is een der groote
oorzaken van de bestaande armoede, ellende en misdaad.
Maar nu moet ge wèl bedenken dat ge een oovergang moet vormen, en dat ge niet
op slag een beetere gemeenschap kunt stichten. Zoolang ge niet een com-
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pleete gemeenschap hebt van eerlijke voortbrengers, die in uw voornaamste
leevensbehoeften voorzien, - zoolang ook moet ge meedoen in dat algemeene geknoei
en gevecht der groote maatschappij. Ge moet u verweeren, met het doel om staande
te blijven en het begin te maken van iets beeters. Ook dáárdoor zijn zooveele pogingen
mislukt, dat men geen begrip had van geleidelijke oovergangen en op eenmaal een
toekomst-gemeenschap wilde stichten.
Volgens het plan van den heer Hoggson en mij behoeft niemand zich aan bizonder
moeilijke of ongewoone voorwaarden te onderwerpen. Wie zich wil aansluiten doet
het uit vrijwillig inzicht, uit begrip dat het werkelijk voordeelig is.
De landbouwer kan zijn eigen stuk grond krijgen en daarop geheel heer en meester
zijn, en het ook aan zijn kinderen nalaten. Hij verbindt zich alleen den grond niet te
vervreemden, niet te verwaarloozen, en niet door anderen te laten bewerken, terwijl
hijzelf er de voordeelen van trekt. Zoolang hij op den grond zelf woont en werkt,
behoudt hij al de voordeelen van het bezit. Maar het genootschap behoudt het
eigendomsrecht, en treedt namens de gemeenschap als eigenaar op, zoodra de bezitter
zijn eigendom, ten nadeele der gemeenschap, zou willen misbruiken.
Teegenoover deeze beperking zijner rechten heeft de landbouwer alle voordeelen
van gemeenschappelijke samenwerking, van coöperatie. Namelijk gemeenschappelijke
inkoop van benoodigdheeden en verkoop van producten. Elk deelneemer kan
aandeelen krijgen in de
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zaak, tot een zeeker maximum, en alleen zoolang hij deelneemer is. Hij profiteert
daardoor van den arbeid van al zijn bondgenooten.
Zoodra er genoeg voortgebracht wordt, om tot het vormen van een industrie oover
te gaan, moet ook deeze gemeenschappelijk, coöperatief, gedreeven worden.
Zuivelfabrieken, conservenfabrieken, bakkerijen enz, kunnen veilig worden opgericht
wanneer de producten ter verwerking gemeenschappelijk worden voortgebracht.
Steeds moet daarbij de onafhankelijkheid worden gezocht. Hoe meer de producten
koomen van eigen boodem en verbruikt worden door eigen deelneemers, des te meer
ook geraakt men vrij van de ooverige maatschappij met al haar misbruiken.
Daarbij is er niets teegen, ook loon-arbeiders te gebruiken, zoowel door de
gemeenschap als door de leeden. Loon-arbeid is niet altijd slavernij, en het geeven
van ongelijk loon is niet onrechtvaardig, mits bij het loon-contract de eene partij niet
door nood gedwongen wordt, onbillijke voorwaarden aan te neemen, en mits het
hooger loon ook werkelijk door verdienstelijker arbeid wordt verkreegen. Hiervoor
kan de gemeenschap waken, door voor alle leeden geldende bepalingen, en de
gevolgen zullen zijn een veel hooger werkdadigheid, een grooter liefde tot den arbeid
en een sneller toeneemende welvaart.
De bronnen van rijkdom, - boodem, mijnen, fabrieken- moeten gemeenschappelijk
bezit blijven, en dat bezit moet gestadig worden uitgebreid - zoodat ieder bondgenoot,
behalve hetgeen hij als persoonlijk eigendom bezit, zich rijk en veilig weet door de
macht van een
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groot gemeenschappelijk bezit waarin hij deelt, waartoe hij naar krachten heeft
bijgedragen, en waarop hij in tijden van nood, in ziekte of ouderdom reekenen kan.
Dit is inderdaad de toestand die ieder mensch wenschelijk noemt. Ze is geen
doodende gelijkheid, maar een rechtvaardige verdeeling naar verdienste.
Ze sluit alle verneedering door weldadigheid en filanthropie uit. Ze verzwakt den
prikkel tot werken niet, maar verhoogt die. Ze steunt de zwakken en hulpbehoevenden,
maar ze is onverbiddelijk tegeenoover den kwaadwilligen, den parasiet. Ze breidt de
persoonlijke vrijheid uit tot de verste praktisch bereikbare grenzen. Ze voorkomt
verkwisting en vermorsing van het gemeenschappelijk eigendom, en geeft den besten
krachten geleegenheid naar 't front te koomen. Wie in deeze organisatie ontevreeden
is, kan het alleen aan zichzelf wijten.
En deeze toestand is volstrekt niet, zooals men vaak beweert, in onzen tijd
onbereikbaar. Gij allen kunt ze tot stand brengen, wanneer ge vasthoudt aan uw
beginsel van ‘eerlijk rijk worden’, en wanneer ge daarbij, tot verdere ontwikkeling
uwer organisatie, mannen van talent uitzoekt en die ruimschoots beloont naar hun
verlangen, en steunt in hun leiding.
Zoolang ge als een groep coöperatief verbonden landbouwers samenwerkt, zult
ge het gemakkelijk onder elkander redden en snel vooruit-gaan. Maar zoodra ge met
industrie begint, en met geldzaken en ruil-verkeer op grooter schaal, zoodra uw aantal
en uw bezit toeneemt, en de eigenlijke strijd begint teegen de groote maatschappij zoodra ook hebt ge buitengewoone
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menschen noodig, met groot talent en bizondere werkkracht om uw gemeenschap te
bestuuren.
Die menschen bestaan, en als gij er ernstig en met ruimen blik naar zoekt, kunt
gij ze stellig vinden. Zorgt dan dat zij er voldoening in vinden hun talenten voor uw
best aan te wenden, en dat ze niet, door wantrouwen, naijver of kleingeestigheid, in
hun werkzaamheid worden belemmerd.
Hoedt u vooral voor de dweepers en drijvers, die hebben altijd goede plannen in
gevaar gebracht. Weest niet bekrompen en argwanend, en maakt de toetreeding tot
uw gemeenschap en de uitbreiding er van gemakkelijk. Reekent er op, dat het beginsel
dat u te samen bindt in alle menschen aanweezig is. ‘Voor elkander werken’ en
‘eerlijk rijk worden’ zijn leuzen waarteegen geen verstandig mensch iets kan
inbrengen. En andere beginselen zijn niet noodig voor de praktijk uwer samenleeving.
Daarmee kan de meest volkoomen geweetens-vrijheid samengaan.
Hoe meer ge in aantal toeneemt des te meer ook zult ge voor elkander werken, werkers
voor werkers, des te meer worden ook de voortbrengers verbruikers. Dan kunnen
alle dingen - of bijna alle dingen, die ge behoeft, door bondgenooten worden gemaakt.
Daardoor weet ge dat ge niet langer leeft ten koste van behoeftigen, die van de winst
van hun arbeid worden beroofd. Daardoor verkrijgt ge ook een vast afzetgebied, en
wordt ge onafhankelijk van de onbereekenbare schommelingen van de waereld-markt.
Naarmate de welvaart onder uw
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leeden toeneemt, naar die mate neemt dan ook het verbruik uwer producten toe, en
de daardoor gemaakte grootere winsten komen ten goede van alle leeden, die immers
allen aandeelhouders zijn in de zaak. Ge hebt er dus belang bij dat uw buurman goede
oogsten maakt, en ge zult hem niet onkundig laten van verbeeteringen en uitvindingen
die u zelf gebaat hebben.
Ge kunt dan ook zorgen dat de leeden die niet direct van den boodem produceeren,
maar loon trekken in een of ander bedrijf van het genootschap, onder de beste
voorwaarden werken. Ge kunt hen beveiligen voor werkeloosheid, door afwisseling
van werkzaamheid, want uw voortbrengselen zijn altijd noodig en vinden een vaste
markt.
Gij zult niet noodig hebben u met geweld nieuwe afzet-gebieden te verooveren,
zooals onze groote industriestaten. En dat alleen is het thans wat de oorlog in de
waereld brengt met al zijn verschrikkingen, ondanks al het geroep van ‘Vreede!
Vreede!’
Zij die zich tot nog toe socialisten noemden, beweeren bijna allen, dat alleen beeter
wetten de maatschappij kunnen verbeeteren.
Maar ik vraag u, welke wetten, in welk land, al is het Rusland, zouden u verbieden
een gemeenschap te vormen als ik u thans voorstel?
En als geen wet het verbiedt, zoudt ge het dan noodig vinden te wachten tot een
wet het beveelt?
Is dat een vrije ontwikkeling?
Laat zij, die zich socialisten noemen, zich trachten te gedragen als socialisten.
Geen wet staat hen in den weg.

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

168
Is er eenmaal een gemeenschap gesticht zooals ik bedoel, welnu! dan zullen er wel
wetten gemaakt worden die er de veilige ontwikkeling van verzeekeren. Want een
zoodanige gemeenschap zou een zeegen zijn en een voorbeeld voor de menschheid.
Geen wetgeever zou het wagen er zich teegen te verzetten.
Eerbiedigt de wetten van den staat waarin ge leeft. Maar vult door eigen
voorschriften datgéne aan waarin die wetten te kort koomen. Dan zal de wet u wel
volgen.
Waar het vooral op aan komt bij u, is het inzicht dat een rechtvaardige
verstandhouding en een eerlijk verkeer op den duur in alle opzichten, geestelijk en
stoffelijk, beeter en voordeeliger is dan bedrog en roof. Dat een gemeenschap, op
zulk een verstandhouding gegrond, wenschelijk is voor ieder, en de eenige geschikte
sfeer voor de volkoomen ontwikkeling van het menschelijk ras.
Dus gaat het er om, die geest van rechtschapenheid en eerlijkheid wakker te houden
onder uw genooten, uit welbegreepen eigenbelang, en verstandig ooverleg.
En tot die eerlijkheid en rechtschapenheid behoort het volgende:
geen geld te willen verdienen tenzij teegen eevenreedige leevering van nuttigen
arbeid,
geen persoonlijk eigendom te willen verwerven tenzij voor werkelijk eigen gebruik,
naar krachten bij te willen dragen tot den gemeenschappelijken eigendom, volgens
algemeen geldende voorschriften, tot steun voor alle leeden der gemeenschap, in
elke ruil of handel niet alleen oprechtheid maar ook oopenheid te betrachten,
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geen partij te willen trekken van iemands onweetendheid, armoede of
hulpbehoevendheid bij het sluiten van verbintenissen,
middelijk noch onmiddelijk deel te willen neemen aan oneedele en oneerlijke
praktijken en dus ook niet te dulden dat ze door anderen onder onze
verantwoordelijkheid bedreeven worden,
er naar te streeven dat al onze leevensbehoeften onder gunstige voorwaarden
worden vervaardigd en op eerlijke wijze verkreegen,
te arbeiden en te sparen zoolang wij arbeidskrachtig zijn en zoolang er nog nood
in ons bereik te leenigen valt.
Zijn deeze reegels niet eenvoudig en billijk? Zijn ze niet in overeenstemming met
het natuurlijk rechtsgevoel van elk gezond normaal mensch? Strijden ze teegen de
wetten van een staat of teegen de voorschriften van een godsdienst?
Inteegendeel, ze behooren zoo zeer bij den natuurlijken mensch, dat men ze reeds
min of meer duidelijk in de oudste wetboeken, in de Mozaïsche wetten terug vindt.
En toch, na tweeduizend jaren van zoogenaamd Christendom, is er nog geen enkele
staat waarvan deeze eevoudige reegelen den grondslag vormen, geen enkel volk
waarvan de zeeden er meede oovereen-koomen.
Doorzoekt de geschiedenis en ge zult in alle eeuwen goede menschen vinden die
deeze grond-reegels erkenden, ja! in vroeger eeuwen naar eevenreedigheid meer dan
thans.
Gaat de waereld door, bij beschaafde en onbeschaafde volken, en vraagt den besten
van elk volk, van Chi-
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neezen en Japanners, van Arabieren en Hindoes, of ze deeze reegelen van onderling
verkeer niet als goed en rechtvaardig erkennen.
Behoeft men nog te twijfelen en zich af te vragen waar zooveel jammer en ellende,
zooveel misdaad en armoede, zooveel oorlog en onheil door onstaat, wanneer men
ziet dat de eenvoudigste reegelen van eerlijkheid en rechtvaardigheid, die door de
gansche menschheid worden erkend, nog door geen enkele menschengroep gestreng
worden toegepast?
En dit alleen uit kortzichtigheid en onbeheerschte greetigheid, volstrekt niet uit
eigenbelang en zelfzucht, zooals men wel zegt.
Want verstandige zelfzucht zou begrijpen dat ieder mensch gebaat wordt door een
eerlijk verkeer en een rechtvaardige organisatie.
De menschen behoeven niet braver en niet sterker te worden dan ze nu zijn, om
deeze reegelen te handhaven. Ze moeten maar een weinig minder hebberig en
kortzichtig, een weinig minder kinderachtig worden, dat is àl.
Het vormen van een groep door eerlijk verkeer verbondenen is praktisch uitvoerbaar.
Ware het niet zoo, er ware geen hoop voor de toekomst.
Maar het kan, en gij kunt het toonen tot zeegen voor u zelf en voor de menschheid.
1912.
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Weetenschappelijke mystiek.
In mijn artikel ‘Kooningschap en Dichterschap’ sprak ik terloops oover de nieuwere
physica en haren grondlegger, professor H.A. Lorentz.
Hoewel de zaak voor den niet vak-kundige uiterst moeyelijk is, zoo kan hij toch
uit de nu reeds verkreegen uitkomsten een vermoeden krijgen omtrent de ontzaglijke
beteekenis deezer geestelijke omwenteling. Niet ten onrechte heeft de Berlijner
hoogleeraar Planck haar vergeleeken met de begrips-revolutie door Galileï en
Kopernikus te weeg gebracht. ‘Gelukkig!’ roept hij uit, ‘dat wij nu niet meer voor
folterkamer en brandstapel beducht behoeven te zijn’1).
Ons klein volk mag er wel trotsch op zijn dat het weeder een van zijn zoonen, is
wiens naam er voor altijd aan zal verbonden zijn. Omwentelingen als deeze zijn
gewigtiger en zeegenrijker dan alle beweegingen van meer materieelen of politieken
aard, belangrijker dan alle vreedes-conferenties, en het is voor Neerland niet gering
in één eeuw mannen te hebben voortgebracht als Van der Waals, Zeeman, Van 't
Hoff en Lorentz,

1) Dr. Max Planck. Die Stellung der neueren Physik zur mechanischen Natur-Anschauung.
Leipzig 1910. Men zie ook het December-nummer van ‘Himmel und Erde’, 1910.
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die in een der hoogste menschelijke functies tot de aller-eersten behooren.
En met vrij groote stelligheid, durf ik voorzeggen dat van deeze vier helden der
Physica, de laatste, Lorentz, het gewigtigste werk heeft gedaan en den hoogsten roem
zal verwerven.
Wel staat hij eevenmin geïsoleerd als eenig ander natuur-weetenschappelijk werker
en worden onmiddelijk met den zijnen de namen van Einstein en Minkowsky
genoemd. Maar hij gaf de leiding, in zijn geest had die merkwaardige oovergang,
dat fijne contact plaats, dat zulke onafzienbare gevolgen zal hebben.
Van der Waals, en Van 't Hoff vereenigden takken van natuurweetenschap die tot
dusver afzonderlijk stonden, ze brachten eenheid en verbinding tusschen physica en
chemie.
Zeeman bracht een voleinding, een voltooying die verwacht en vóór hem te vergeefs
gezocht werd. Maar Lorentz wierp een geweldige scheidsmuur omver. Zijn werk
breekt baan voor de koomende eenheid van natuurweetenschap en wijsbegeerte.
Door hem zien wij een wel nog neevelig maar verblindend lichtverschiet, waar
natuurbegrip, waereldbeschouwing en mystisch transcendente waarheid samenkoomen
tot één hoog geheel. En eevenals bij het werk der nieuwere mathesis, voelt ook hier
de dichter dat eindelijk den juisten weg gevonden is, dat wat hij en zijn voorgangers
intuïtief beseften, hier benaderd wordt langs vaste, algemeen geldige en erkenbare
methoden.
Laat mij terstond door een voorbeeld mijn recht bewijzen om hier van
‘Weetenschappelijke mystiek’
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te spreeken. Mystiek noem ik de erkenning en vaststelling van wat verre het
menschelijk begripsvermoogen te booven gaat. Niet zijn voorstellings-vermoogen
alleen, maar ook zijn begripsvermoogen. Dat het zich niet kunnen voorstellen van
een feit voor den denker niets bewijst teegen de waarheid of moogelijkheid ervan,
heb ik reeds vroeger aangetoond1). Maar de consequenties van Lorentz'
Betrekkelijkheidsbeginsel leiden noodwendig tot het aanneemen van dingen die
volkoomen onbegrijpelijk, ja absurd schijnen voor den geest van den teegenwoordigen
mensch. Zulk een consequentie noem ik b.v. deeze dat een Meeter niet eeven lang
is, gemeeten van de maan, de aarde of de zon, dus al naar men een ander deezer
heemellichamen als rustpunt aanneemt. Men versta wel, de bedoeling is niet dat een
staaf van een Meeter lengte verandert als men hem op de maan of de zon brengt,
maar dezelfde staaf is niet eeven lang, heeft een andere lengte al naar de waarneemer,
de meetende persoon, de maan, de aarde of de zon als plaats van waarneeming en
als stil centrum van beweeging kiest.
Iets wat op de aarde gemeeten een zuivere koogel is, is niet meer zuiver bolrond,
wanneer het van uit de zon gemeeten wordt. Wij kunnen op aarde de afwijking van
den bolvorm niet constateeren, omdat al onze meetwerktuigen oovereenkomstige
afwijkingen hebben.
Ja, zelfs, eenzelfde staaf op aarde, van uit de maan of zon gemeeten, heeft een
andere lengte al naar hij anders gericht is ten opzichte van de beweeging der aarde.

1) Poëzie, Wijsbegeerte en Mathesis, Studies vijfde reeks.
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Dit nu schijnt te strijden teegen alle grondbegrippen der mechanica, ja! tegen het
gewoone menschenverstand. Een Meeter is een Meeter hoe men ook richt en van
waar uit men hem meet. Zoo spreekt tot heeden elk natuuronderzoeker, elk verstandig
mensch.
Maar eevenzoo sprak ieder mensch van een heemel booven de aarde, en heeft men
zich moeten wennen aan het begrip dat er geen booven en geen onder is in de
waereldruimte. Ook het idee van ‘teegenvoeters’ scheen absurd.
De betrekkelijkheid, het niet absoluute van grootte, van vorm, van uitgebreidheid
is voor onzen geest mystiek. Lorentz is tot de noodwendige erkenning van dit mystieke
gekoomen door het reekening houden met dé betrekkelijkheid van den tijd.
De tijd, dat is het criterium aller diepe wijsgeerigheid1).
Het aandurven van het tijdsprobleem is het kenmerk der nieuwe physica.
Wij meeten den tijd door de beweeging der heemellichamen. En wij kunnen
eevenmin een absoluute tijd aanneemen als een onbeweeglijk punt in de
waereldruimte. De maan verplaatst zich ten opzichte van de aarde, de aarde ten
opzichte van de zon, de zon drijft met haar planeeten door de ruimte, de zoogenaamd
‘vaste’ sterren drijven in verschillende stroomen, met verschillende snelheid door
elkaar, en niemand weet of het zichtbare Heelal niet in zijn geheel een algemeene
beweeging heeft.
Nu heeft het woord ‘gelijktijdigheid’ alleen zin voor

1) Grondslag van Verstandhouding, Studies, derde reeks.
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een systeem van beweeging, waaraan men een onbeweegelijk centrum toekent, een
vast midden van waaruit men meeten kan. Ook deze consequentie van het
Betrekkelijkheidsbeginsel is voor onzen geest mystiek, absurd. ‘Het moet ooveral
eeven laat zijn’ is een onzer meest vaste denkgewoonten. We neemen aan, dat
hetzelfde tijdstip ooveral een anderen naam heeft, en hier twaalf uur en ginds zeeven
uur heet. Maar het moet, volgens ons begrip, ooveral hetzelfde moment zijn.
Dit begrip nu, dwingt de moderne physica ons los te laten. Er is geen absoluute
grootte, geen absoluute tijd, er zijn alleen relaties tusschen beiden, gemeeten van een
denkbeeldig, verondersteld vast uitgangspunt. Hier naderen we dus, langs
physisch-mathematische banen, tot het ‘eewige Nu’ der mystieken.
Het is onmoogelijk de argumenten en bewijzen voor het boovengenoemde in een
kort, ligt-begrijpelijk ooverzicht samen te vatten. Mijn doel is dan ook alleen den
belangstellende opmerksaam te maken op het uiterst gewigtige van deeze
onderzoekingen.
En men meene niet dat deeze alleen uit theoretisch-mathematische bereekeningen
bestaan. Voortduurend worden ze door experimenten geverifieerd. Wel onttrekken
zich de afwijkingen van den ruimte-maatstaf, door het kiezen van een ander
beweegingssysteem als meetings-basis, aan de waarneeming, maar de optische en
electro-magnetische verschijnselen kunnen wèl aan het Betrekkelijkheids-beginsel
worden getoetst.
Daarbij is men tot de merkwaardige uitkomst geraakt dat het licht een onstoffelijke
verbinding vormt tusschen alle beweegingssysteemen. Uit elke lichtbron in het ons
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kenbare Heelal verbreidt zich het licht met gelijke snelheid naar alle zijden.
Onmoogelijk wordt het daarbij nog langer een stoffelijk medium voor het licht
aan te neemen. De hypothese van een ‘aether’, een middenstof, als drager van het
licht, moet worden opgegeeven. De ruimte waarin het licht zich beweegt is een leedig,
een vacuum. De onderzoeker moet bij de studie der optische verschijnselen niet
langer werken met voorstellingen van een stoffelijken aether, maar met
electro-magnetische formulen.
De snelheid van het licht is de grootst moogelijke snelheid. Geen stoffelijk
voorwerp kan die snelheid oovertreffen. Ook dit kan men een conclusie noemen van
mystischen aard. Wij kunnen ons eevenmin een grens aan snelheid denken als een
grens aan ruimte. Maar de grens wordt getrokken door onze opvatting der stof. Stof
moet bezitten wat wij ‘massa’ noemen en het is gebleeken dat deeze ‘massa’ geen
onveranderlijke maar een veranderlijke grootheid is, die ontzaglijk toeneemt bij
toeneemende snelheid, en een ooverschrijden van de licht-snelheid onmoogelijk
maakt.
De invoering van Lorentz' Betrekkelijkheids-Beginsel beteekent een zoo diepgaande
omkeer in ons natuurbegrip en onze waereld-beschouwing als er geene heeft plaats
gegreepen sinds de dagen dat men de aarde als een beweegend heemellichaam leerde
kennen. Wij zijn aan het einde der materialistische periode der natuurweetenschap.
Maar waarlijk, de groote omweg door de stof-hypothese was niet voor niet. Wat nu
is bereikt, had de dichter intuïtief altijd in 't oog gehouden en gevoeld.
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De individueele intuïtie is nu gestaafd en bevestigd door universeele en vaste
methoden. Den mysticus kan men uitlachen en betwijfelen, den tot mystieke uitkomst
geraakten physicus en mathematicus niet.
Onze waarneemingskring is beperkt, onze waarneemingsmiddelen zijn
ontoereikend, van het bestaande hebben wij maar tot in zeer geringe mate kennis.
Maar een gestadige aandrift, intuïtief en verstandelijk, drijft ons tot uitzien in wijder
ruimten, tot uitgroeien booven onze nietige persoonlijkheid. En de oogen der
natuuronderzoekers zijn door deeze jongste ontdekkingen zelfs oopengegaan voor
de moogelijkheid dat er booven hun natuurwetten nog een verheeven Willekeur
heerscht, die door onze zonnestelsels en sterrestroomen zou kunnen varen, zooals
een menschenhand door de moleculen onzer dampkringslucht.
1911.
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De ware antithese.
Kuyper's antithese is alleen onjuist door onjuiste formuleering. Hij voelt die
onjuistheeden blijkbaar, van tijd tot tijd, en dan dekt hij ze door nieuwe onjuistheeden,
zooals men oude schulden delgt door nieuwe te maken. Vandaar al de ‘oude plunje’.
Maar het begrip van een diepe antithese, berustende op geloofsverschil, is juist,
en niet alleen voor Nederland, maar voor de geheele beschaafde waereld.
Ik zal trachten haar scherper te formuleeren. Zoo scherp, dat ieder, die er oover
spreekt, ook gedwongen is òf kleur te bekennen òf een al te zeer in 't oog vallende
zijsprong te maken, door uitvlucht of sofisme. Bij ieder uitwijken wordt het dan
gemakkelijker de woorden nog wat scherper te stellen, zoodat niemand den politieken
wedloop zal kunnen meemaken, zonder deeze hindernis genoomen te hebben.
Alle politiek, over de gansche waereld, in dit cultuurtijdperk, wordt beheerscht
door de vraag of de menschheid zal verdeeld blijven in heerschers en beheerschten,
of dat ze zal vormen één gezin, waarin de zwakken worden ontzien, gesteund en
liefderijk behandeld.
Deeze vraag kan niet weetenschappelijk beantwoord

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

179
worden. Het is een kwestie van gezindheid. Deeze gezindheid kan zich uiten door
woorden of door daden, en beide uitingen geeven statistisch een geheel verschillend
resultaat. Dat wil zeggen de groepeering is geheel anders al naar men woorden of
daden als maatstaf der gezindheid neemt. Dit is een gevolg van min of meer
opzettelijke taalvervalsching door de leidende persoonen. Zij spreeken alsof zij tot
de eerste groep behooren, en doen zooals alleen iemand van de andere groep doet.
De meenigte spreekt en doet het na.
Het middel, waardoor thans geheerscht wordt oover zwakkeren, is het recht op
bezit, dat meer is dan recht op gebruik. Het recht dus om zaken, die men niet zelf
gebruiken kan, voor anderen onbruikbaar te maken, door eigendoms-titels. Hoe men
met dit middel heerscht is bekend en duidelijk genoeg. Men verbiedt, door de wet
gesteund, het gebruik van zaken, die slechts in beperkte hoeveelheid voorhanden
zijn - zooals de grond en zijn equivalent - en die toch ieder behoeft. Daardoor dwingt
men hen, die van die zaken gebruik willen maken, tot het betalen van een zeekere
belasting, en dan heft men het verbod, onder stipte voorwaarden, voor een bepaalden
tijd op. Deeze kunstgreep is natuurlijk schadelijk voor de gemeenschap, - en alleen
bevorderlijk voor de persoonlijke welvaart van het individu en niet eens voor zijn
geestelijke welvaart. Want de practisch onbegrensde macht, die hij er door verkrijgt,
richt hem dikwijls zoowel zeedelijk als lichamelijk te gronde. Bovendien wordt de
truc in duizendvoud gecompliceerde wijze door vele tusschenpersoonen verricht, en
daardoor gemaskeerd, en van de directe, stuitende wreedheid zooveel
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moogelijk ontdaan en later door zoogenaamd filantropische maatreegelen verzacht.
Deeze zaak is niet te loochenen. Alle huur, rente, dividend, winst wordt, zoo niet
geheel dan toch met meedehulp van deezen truc verkreegen. Het belasting heffen
wat nominaal alleen de gemeenschap heet toe te komen, wordt in onbeperkte mate
en zonder eenige verantwoordelijkheid door den particulier gedaan, met de bekende
gevolgen. Het heerschen van den machtige of sterke, het beheerscht en uitgeput
worden der zwakkeren zien we dagelijks om ons heen. Nu kan men dat goed vinden
en zeggen: ‘zoo hoort het, en zoo moet het blijven! Alleen op dezen basis wensch ik
het gemeenschapsleeven der menschen en hun beschaving te zien gevest.’
Men kan het ook niet goed vinden en zeggen: ‘wij moeten niet rusten, eer dit
misbruik is verdweenen, eer het mateloos en onverantwoordelijk heerschen der
sterkeren is getoomd, en het exploiteeren der zwakkeren onmoogelijk gemaakt.’
Hier ligt de eenige juiste politieke antithese, die ook teevens een geloofs-antithese
is. Want geen weetenschap leert, dat menschen b r o e d e r s moeten zijn. Ze kunnen
ook leeven als spinnen of tijgers, elk voor zich.
Maar die zich voor tweeduizend jaren christenen noemden, hebben die
broederschap, dat communisme, dat verzet teegen heerschen en beheerscht worden,
teegen het uitpersen van de zwakkere, geleerd. Daarom is het logisch en natuurlijk
die partij de C h r i s t e l i j k e te noemen, en de tegenpartij de a n t i - c h r i s t e l i j k e .
Hier ligt de eenige zuivere scheidingslijn. Dat ze
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dwars door allerlei partijgroepeeringen heenloopt raakt mij niet. Wij hebben ons te
houden aan daden en feiten, niet aan holle leuzen.
Ziehier dus de politiek-religieuze antithese, zooals ze behoorde te zijn en zooals
ze ook eenmaal ontstaan zal, na veele schommelingen, voorbij het juiste midden,
oover en weer:
CHRISTELIJKE PARTIJ.
ANTI-CHRISTELIJKE PARTIJ.
Gelooft in de verbroedering en de
Gelooft in het noodzakelijk voortbestaan
gezinseenheid aller volken.
der verschillen tusschen rassen, tusschen
Gelooft in het oud-christelijke ideaal van armen en rijken tusschen keerschers en
volmaking, vereeniging, en
beheerschten.
vergeestelijking der menschheid.
Gelooft in de moogelijkheid en
Houdt de teegenwoordige organisatie der
wenschelijkheid van rechtvaardig verkeer maatschappij met groot grond- en
en goederen-gemeenschap.
geld-bezitters, arme loon-arbeiders,
militairen en bedeelden voor noodzakelijk
en bestendig.
Keurt af en verwerpt elk maatschappelijk
systeem, en alle commercieele
kunstgreepen, waarbij de zwakkeren
worden geëxploiteerd, hetzij middelijk of
onmidde lijk.

Eischt voor ieder individu de vrijheid om,
zoo hij er kans toe ziet, den armere of
zwakkere te exploiteeren door middel van
zijn eigendomsrechten.

Erkent niet het recht van het individu om Wil het onbeperkt recht tot in
zich door
bezitneeming der
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het misbruik van eigen-doms-titels
goederen, die de gemeenschap noodig
onbegrensd en zonder verantwoording te heeft, aan den particulier waarborgen.
verrijken.
Acht het teegen het belang der
gemeenschap, dat particulieren het
gebruik van goederen die ze zelf niet
kunnen gebruiken, aan anderen moogen
verbieden.

Wil geen andere poogingen aanwenden
tot verbeetering der bestaande toestanden
dan met strikt ontzien van de thans
bestaande eigendomsrechten en
exploitatie-moogelijkheeden.

Stelt als eerste eisch bij alle politieke
werkzaamheid het zoo spoedig mogelijk
teegengaan der genoemde kunstgreepen
en misbruiken, zoowel door particulier
initiatief als doon wetgeeving.

Houdt alle proefneemingen om de
bestaande eigen-doms-verhoudingen te
wijzigen voor hersenschimmig, utopisch
en absoluut verwerpelijk.

Houdt alle andere politieke maatreegelen
voor palliatief, voorloopig en van
secundair belang.
Aan deeze beknopte formuleering kan zich natuurlijk een omvangrijk progamma
aansluiten. Christelijken zoowel als anti-christelijken stellen zich een duidelijk doel:
De eersten willen één gemeenschap zonder oopenlijke of verkapte slavernij, de
tweeden willen gescheiden staten met machtigen en zwakken, vorsten en onderdanen,
rijken en armen, heerschers en beheerschten, meesters en slaven. Maar beiden partijen
willen eevenwigt dat ze voor duurzaam houden.
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Hoe meer nu de hier opgestelde antithese wordt aangevallen, hoe liever het mij zal
zijn. Een goed vat gaat beeter sluiten als men er water in gooit. Dit zal Kuyper wel
weeten. Ik wil ieder vragen: kom met uw aanmerkingen, uw bezwaren, uw sofismen,
uw uitvluchten. Plomp het vat maar vol, dan trekken de kleine lekken dicht.
En dan zullen we verder praten.
1913.
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Sidérische geboorte.
Wij hebben de sterrenwaereld met onzen geest omvat. De sterren zijn opgenoomen
in het gebied onzer beschouwing. Er is niet meer een Heemel ‘daarbóoven’. De aarde
behoort tot den Heemel. Er is ook niet meer een Vader ‘daarbóoven’. Want er is geen
‘daarbóoven’.
Men spreeke niet van ‘zinnebeeldig’. Het woord ‘daarbóoven’ was geen zinnebeeld,
evenmin als ‘Heemel’.
Voor allen die ons vóórgingen, was er een booven en een onder. Het was er voor
profeeten en apostels, voor vroomen en mystieken, Het was er voor Plato, voor Jezus,
voor Dante. Hun gedachte kon niet zijn onze gedachte, want zij hebben niet gekend
wat wij kennen, ze hebben niet geweeten wat wij weeten.
Jezus' heemelvaart is geen zinnebeeld.
De bedoeling was dat hij werkelijk ‘naar booven’ ging. Voor hem en al zijn volgers
had dat zin. Voor ons kan dat geen zin meer hebben.
Er zijn thans die meenen, dat de wijzen der menschheid altijd geweeten hebben,
wat wij weeten betreffende de allerhoogste dingen. Oover de ziel, oover God, oover
het eeuwige leeven, beschouwen veelen nog de woorden der oude wijzen als
volkoomen afdoend.
De kerkelijk vroomen meenen dat al onze wijsheid
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reeds bevat is in wat hun profeet heeft geleerd, dat wij niet anders kunnen geeven
dan toelichting, bevestiging, voltooying.
Maar dat kan niet, want géén profeet heeft de natuur gekend als wij. Al wat ‘natuur’
heet, het zicht-bare en tast-bare, is oopenbaring van het eeuwige Weezen, het
goddelijke Leeven. En hoe zal iemand het Leeven begrijpen, die de oopenbaringen
er van niet begrijpt?
De intuïtie der oude wijzen deed hen wél in meenig opzicht zuiverder en juister
denken dan de meeste menschen van onzen tijd. Alle woorden van Jezus hebben
voor ons een leerrijke beteekenis. En onze natuurkennis behoeft ons niet te beletten
te gelooven wat thans door veelen als onmoogelijk wordt verworpen.
Geen enkel Bijbelsch wonder kunnen wij, uit kracht onzer
natuurweetenschappelijke kennis, onmoogelijk noemen. Inteegendeel, onze meerdere
kennis toont ons meerder, niet minder moogelijkheden. Het begrip ‘wonder’ verdwijnt,
niet door verenging maar door verruiming van onzen begrips-kring.
Maar wie, ook met de ruimste opvatting, met de meest eerbiedige ontfankelijkheid,
Jezus' woorden leest, moet onmiddelijk erkennen dat hij zoo spreekt omdat hij niet
wist, eevenmin als alle wijzen uit vroeger tijden, wat wij wèl weeten.
Jezus wist niet dat de sterren zonnen waren, de meesten grooter en heeter dan onze
zon. Jezus wist niet dat onze zon, als een kleine, te midden van eindeloos veelen,
dreef met een stoet van planeeten, door een leedige waereldruimte. Jezus wist niet
dat de aarde wentelde, en honderd millioenen wentelingen om de zon al
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had volbracht. Jezus wist niet dat de lichtkonde der sterren veel honderd duizend
mijlen per seconde ijlend, ons nochthans eerst na jaren bereikt. Jezus wist niet dat
het menschenras zich in aeonen tijds ontwikkeld had uit eencellige weezens.
Dit is niet in weerspraak met het geloof aan zijn goddelijken aard en oorsprong.
Maar als mensch was hij gebonden aan menschelijk weeten.
Wie erkent dat er één waereldorde is moet toegeeven dat elke nieuwe, weezenlijke
wijziging in het inzicht dier orde ook alle andere inzichten niet onveranderd laat.
Niemand kan absoluute waarheeden zeggen, al onze waarheeden zijn
benaderings-waarden. Elk nieuw feit dat wij leeren verandert de relaties deezer
waarden.
Waarom gelooven wij niet meer aan goddelijke interventie in al die tallooze
gevallen waarin onze voorouders, ook de apostelen en profeeten, er wèl aan
geloofden?
Waarom hooren wij niet meer Gods persoonlijke stem in den donder? En zien we
zijn persoonlijke wraak of straf niet in den bliksem?
Hebben we eenig natuurweetenschappelijk bewijs, dat dit onmoogelijk is?
Volstrekt niet. Maar een wijs mensch die weet dat de zon een ster is, behoorende
tot het melkweg-systeem, kan niet meer gelooven aan een Schepper aller zonnen en
planeeten, die boos zou zijn op mijnheer Zus of kooning Zóó.
Waarom gelooven - merkwaardig actueel voorbeeld, - sinds dertig jaren onze
klérikale ministers niet meer dat de pokken een bizondere straf Gods zijn, die men
niet mag trachten te voorkoomen?
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Is er eenig bewijs voor de onmoogelijkheid daarvan? In geene deele.
Maar de kerkelijke heeren zijn, zonder precies te weeten hoe, achter de waereldsche
weetenschap meegezwaaid1).
Omdat zij weeten, wat Jezus niet weeten kon, durven zij nu loochenen wat eeuwen
lang is beschouwd als in volkoomen overeenstemming te zijn met Jezus' woorden.
Had Jezus geweeten wat wij weeten, hij zou anders hebben gesprooken.
Denk dat hij zou geweeten hebben wat wij weeten, en het niet hebben gezegd!
Welk een oneindige zeegen hadde hij gebracht, eenvoudig door met de autoriteit
van zijn woord te zeggen hoe klein de aarde is in het waereldruim, - waardoor de
ziekten ontstaan, - wat de oorzaken zijn der sociale nooden en ongerechtigheeden,
en zooveel dergelijke dingen die hem niet onverschillig konden zijn, noch zijnen
tijdgenooten onverstaanbaar.
Hij sprak van wat niet van deeze waereld is, en terecht, maar hij heeft helaas!
niemand den weg geweezen om deeze waereld te verstaan en te ooverwinnen. Ja
zelfs heeft hij alle aanleiding gegeeven om de middelen daartoe, kunst en weetenschap,
te verwaarloozen.
Had Hij kunnen weeten wat wij weeten, hoe anders zou hij gesprooken hebben.
Juist omdat hij een wijze was.
Onze klerikale ministers weeten óók hoe oud de aarde is, en hoe ver de vaste
sterren - maar toch gelooven zij dat de Almachtige Schepper op aanwijzing van men-

1) Zie Kleine Johannes, derde deel, hoofdstuk XV.
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schen aan iemand die ze Kooningin noemen, kooninklijke deugden zal verleenen,
en in geval van oorlog, eeveneens op menschelijk verzoek, Neêrland zal beschermen
tegen andere naties, - en dat Hij zelfs voor hun politiek partijtje expresselijk een
leider heeft uitgezocht, en dergelijke dingen meer, die toonen dat ze, ondanks alle
politieke bekwaamheeden, geen wijzen zijn, maar kinderachtige menschen.
Onze tijd wacht op de wijzen, de dichters, die het nieuwe, gemeenschappelijke,
vaste weeten, de beetere kennis van natuur en waereld, weeten te benutten tot het
bereiken van wat niet van deeze waereld is.
Wij zijn beezig de natuur te ooverwinnen, maar dit is slechts een weg en een middel
om de waereld te ooverwinnen.
Wij zoeken het Godsrijk, de Zaligheid, het Pleroma - dat meer is dan natuur en
waereld. Daarvoor moeten wij natuur en waereld verstaan en ooverwinnen, tot de
natuur ons gehoorzaamt en de waereld onder ons wegzinkt als een treede van onzen
opgang tot God.
Dat zullen ons niet de vroomen leeren die gekeetend zijn aan een boek met
woorden, en de weetenschap noodgedwongen hebben aanvaard - noch de geleerden
die verblind zijn door hun hypothesen, en de mensch houden voor altijd aan dit kleine
planeetje gebonden, stervend met het lijf en vergaand met 's waerelds ondergang.
Dat zullen ons leeren nieuwe Wijzen die zonnen en planeeten bezien met de oogen
van dichters, zooals Dante ze zag, maar met veel grooter kennis en ruimer begrip die het kenbare heelal gewaarworden als een Leevens-oopenbaring, en het in accoord
weeten te brengen met
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de diepe en eeuwige gevoelens in hun ziel, zooals die ook de oude profeeten en
mystieken hebben gekend.
Dan krijgen al die oude woorden en uitspraken een geheel nieuwe beteekenis. Dan
strekt zich niet alleen het verstand en de waarneeming, maar ook het voelende en
willende Zelf verre van het kleine systeem van aarde en maan, zelfs van zon en aarde
- ja verder nog! tot buiten den zonnestoet, en peilt en volgt de sterrestroomingen en
de neevelvlekken, de embryo's van nieuwe zonnen.
Eerst dan wanneer het nieuwe weeten diep doorgedrongen is in de ziel en 't gemoed,
wanneer het ook in de taal is doorgedrongen, wanneer die oude beelden en symboolen,
ontleend aan verouderde begrippen en daardoor zoo schroomelijk misleidend, zijn
opgeruimd en verdweenen, - dan eerst komt de tijd dat de mensch ook vrij en
onbevangen aan zijn aardsche bevrijding werken zal.
Want hoe kan nu de menschheid rustig en blijmoedig aan zijn sociale orde en zijn
waereldsche gerechtigheid arbeiden, zoolang deezen denken, dat alles met den dood
een einde heeft en daarom maar gejaagd naar oogenblikkelijk genieten streeven terwijl génen de kostelijke waereld maar 't liefst verzaken en verloochenen en eeven
dom als ondankbaar hun leevenskrachten, driften en hartstochten versmooren - in
plaats van al deeze dingen als goddelijke geschenken te zuiveren en te heiligen?
Eerst wanneer de ondergang van lijf en waereld met moedige, vreugdige
verwachting als een Sidérische geboorte tegemoet wordt gezien, dan is kans dat er
onder 't menschenvolk iets ontstaat als waereld-vreede en sociale gerechtigheid.
1911.

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

190

Het schilderwerk van H.A. van Ingen.
Al veele jaren geleeden heb ik er aan herinnerd, dat schoonheid te bewijzen
onmooglijk is. Geheel eerlijke kritiek zou veel te kort en te verveelend worden. Ze
zou moeten bestaan uit enkel soobere subjectieve verklaringen: ‘Ik vind dit mooi,
en dàt leelijk’ en dan, zoo moogelijk, een analyse van de eigen gewaarwording.
Teegenwoordig is het echter gewoonte onder de kunst-apostelen, met groote
taalvaardigheid en woordenrijkdom een schilderij te gaan beschrijven.
Men wil met woorden zeggen wat de schilder met verf heeft getracht uit te drukken.
Men maakt weederom een nieuw kunstwerkje, een prozagedichtje op 't zelfde motief.
Dat kan nu soms wel heel fraai en kunstig zijn, maar het heeft voor hem die wil
leeren zien, weinig waarde, en bewijst niets omtrent de schoonheid van het werk.
De schrijver vervalscht dan min of meer, door zijn taal-vermoogen, al van te vooren
het oordeel van den leezer. De suggestie van woordverbeelding en woordmuziek,
zelfs van inferieure soort, is voor impressionable of niet zeer zelfstandige menschen
- en dit zijn de meesten - machtig genoeg om hen precies te laten zien wat de kritikus
meent gezien te hebben.
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Daarbij komt dan meestal nog een oovervloedige saus van kunsttermen: ‘lekker
gedaan, droog, puntig, malsch, sappig, gammig, strak, koel, melodisch, uit-de-verf’
en dergelijken, die soms onder schilders en ervaren waarneemers wel eenige waarde
hebben, omdat ze door langen omgang met elkaar zoo wat vaag weg begrijpen wat
ze er mee bedoelen, maar die voor den gewoonen, beschaafden courant- of
tijdschriftleezer niet anders zijn als boerenbedrog. Deeze gaat denken dat hij den
schrijver verstaat, en als hij voor 't schilderij komt vertaalt hij al die mooie beeldende
woorden op zijn manier. In waarheid echter is hij echter door deezen hokus-pokus
min of meer bedwelmd, en zijn echte, eenvoudige oordeel in de war gebracht. Men
kan hem op die manier voor iedere croûte in bewondering brengen, en ook het beste
werk voorbij doen loopen.
Men moet dankbaar erkennen dat de smaak voor schilderkunst algemeen verfijnd
en verbeeterd is, de veranderingen in onze groote collecties toonen het duidelijk maar dit is hoofdzakelijk gebeurd door suggestie van enkelen, die hun vaste
oovertuiging door welspreekendheid aan meerderen wisten op te dringen. Niet door
een algemeenen vooruitgang in vrijheid en diepte van oordeel.
En deeze suggestieve méthode is en blijft oneerlijk, en het boerenbedrog wreekt
zich onvermijdelijk.
Het is er precies mee als met de verbeetering in de literaire kritiek sinds 1880. Die
kritiek scheen iets te bewijzen, inderdaad deed ze niets als beweeren, welspreekend
suggereeren. Ze suggereerde iets beeters dan wat er was. Maar de méthode was
onwaar, het gevaar
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voor vergissingen eeven groot, en de flaters zijn ook niet uitgebleeven, zoo min in
literatuur als in schilderkunst.
De kunst van Vincent van Gogh werd aanvankelijk door onze beste schilders niet
erkend. Dat was geen schilderen! riepen ze. Nu ziet men in hem, ondanks zijn
gebreeken, een der grooten.
Nog meer verbaasd dan bij 't vinden van Vincent was ik, weinige dagen geleeden
voor 't eerst iets van den mij geheel onbekenden schilder H.A. van Ingen ziend, bij
't hooren dat dit genie 62 jaren lang midden in Holland leefde, zijn halve leeven tot
heeden toe vlijtig heeft gewerkt en.... daarbij armoe geleeden.
Dat zou men eerlijk gezegd, de critici een weinig kwalijk kunnen neemen. Die
man was toch wel uit te vinden voor iemand die van kunstkritiek zijn vak maakt!
Hij is onopgemerkt gebleeven, - en naar ik vermoed door een geheel andere reeden
dan Vincent van Gogh. Het geval zelf, dat er zeeker geen eer is voor onze
tijdgenooten, deed mij weer beeter dan te vooren begrijpen, hoe onuitspreekelijk en
onbewijsbaar het verschil is tusschen slecht en goed, ja tusschen lorrig en géniaal
werk, en hoe al onze welspreekende en fraaye kunstkritiek niet zoozeer het oordeel
der meenigte oefent, maar vooral werkt door persoonlijke suggestie.
Vincent werd niet gewaardeerd omdat zijn werk zoo buitengewoon, zoo raar, zoo
excentriek was. Van Ingen is niet opgemerkt omdat zijn werk zoo gewoon lijkt,
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zoo erg veel weg heeft van het meest banale en alledaagsche vulsel onzer périodieke
tentoonstellingen.
Allemaal koetjes, weilanden, wilgeboomen, Hollandsche landschapjes, koetjes en
weer koeyebastjes.
Het onuitputtelijk motief van Potter, Cuyp, Berchem, Kobell, Stortenbeker - ik
passeer eenige dozijnen - de Bildersen, Mauve, Willem Maris, Gabriel....
Had ik een enkel stuk van van Ingen dan ook voor 't eerst op een expositie gezien
tusschen veele anderen, terwijl mijn oordeel door veel minderwaardig werk verstompt
was, ik zou het vrij stellig, door het afgezaagde motief misleid, zijn voorbijgeloopen.
Alweer een ‘koe in de weide’ of ‘drinkende koe’! Kunnen die Hollanders dan nooit
iets anders mooi leeren vinden!
Zoo zou het ons ook gaan wanneer we jaren lang valsche diamanten moesten
bewonderen, wanneer ze uitsteekend werden nagemaakt. Een echte steen zou ons
niet bizonder interesseeren. Het verschil is ook zóó gering. Wat heeft men aan een
kwaliteit die alleen ervaren experts kunnen ontdekken?
Zoo is van Ingen onbekend en ongewaardeerd gebleeven. Waar zijn zijn veele
schilderijtjes? Voor een paar gulden opgekocht, misschien met beroemder
handteekeningen versierd.
En toch durf ik er nu, na aandachtige beschouwing, voor instaan dat we hier met
echte juweelen te doen hebben, die met geen moogelijkheid zouden na te maken zijn,
en die ook, waar ze bestaan, eeven gemakkelijk van postiche zullen onderscheiden
worden als het werk van Hals of Rembrandt, zoodra de kenners eenmaal op 't spoor
zijn.
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Er was juist deezer dagen ook geleegenheid het werk van Gabriël te bewonderen, in
den ‘Larensche Kunsthandel’. De gelijkheid van motieven maakt een vergelijking
tusschen de beide schilders minder moeyelijk. Gabriël is zonder twijfel een groot
meester. Maar dat onuitspreekelijke wat men genialiteit noemt, dat vind ik veel
sterker in van Ingen dan in Gabriël. Er is in de Gabriël-expositie maar één stuk - een
berken-tronk. teegen een donker groen-grauwen achtergrond - dat mij eeven diep
roerde door zijn genialiteit als bijna al het werk van van Ingen.
Ik zal mij hier wel wachten voor lyrische excessen, hoe dierbaar mij dat bizonder
schoon ook is, het speciale schoon van Holland, waaraan van Ingen zich zoo gestadig
verlustigt, en dat hij zoo zeldzaam geduldig en volhardend tracht vast te houden.
Ik ben precies eeven subjectief als alle kunstbeoordeelaars, - maar ik erken het ten
minste. Ik weet, dat ook zonder de zoo suggestieve macht der lyriek, mijn woord
toch, mijns ondanks, suggestief zal werken. Maar mijn bedoeling is het niet. Ik bedoel
niet mee te sleepen en te oovertuigen. Ik bedoel vrij te maken en tot diep-zelfstandig
oordeel te brengen. En hier in dit geval is het juist het eigenaardig vooroordeel, dat
door veel namaak ontstaat, dat ook den geest onvrij maakt en verhindert oopen en
onafhankelijk te staan voor het echte.
Zoo is het ook met vroomheid, met ernst, met pathos. Waar lang het valsche
surrogaat dier dingen is gehoord, wordt het echte niet meer geloofd.
Zoo is het met het mélo-drama - ik weet er van te
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spreeken - de nare ontaarding er van heeft alle vertrouwen en geloof in het echte
verdreeven.
Als de schilders spreeken van ‘uit de verf’ dan bedoelen ze dat men in het schilderij
het matériaal - de verf - niet meer opmerkt, maar alleen getroffen wordt door wat de
verf tracht te zeggen.
Bij van Ingen heb ik dit psychologisch verschijnsel beeter dan ooit kunnen
bestuudeeren. Het is onjuist dat men 't matériaal niet zou opmerken. Inteegendeel
het hooge en subtiele genot ontstaat juist door het zien dat het verf is, en het toch
zoo verbazend duidelijk verstaan wat de verf zeggen wil.
Ik zag in den kunsthandel de Vries te Arnhem een klein schilderijtje van hem met
een vaal-bonte koe op een weiland in diffuus daglicht. Het voorstuk van de koe is
maar geschetst en de kop zit onduidelijk in het lijf van een andere roode koe. Maar
het achterstuk van die koe en het weiland er achter is een wonder. Ik heb er op getuurd
- zooals ik eens tuurde op een paar tinnen kannetjes van Verster - en getracht mij
reekenschap te geeven van zulk een hooge émotie, veroorzaakt door zoo iets kleins
en schijnbaar onbeduidends.
De eenige verklaring die ik vond is deeze, dat wij voelen hoe de schilder hier
gewerkt heeft geheel buiten zijn verstand om, onder onmiddelijken invloed van een
impuls van hooger orde, met een bekwaamheid die we nooit door ooverleg en
nadenken kunnen bereiken. Dit is wat we aanduiden soms door ‘inspiratie’ soms
door ‘het géniale’. De hand werkt, het oog zoekt en richt, maar beiden worden
bestuurd door een macht die niet
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uit den schilder zelf is en waarvan hij zich geen reekenschap kan geeven.
Die macht bij anderen arbeid kennend, kost het geen moeite zich voor te stellen
hoe ze den geest van een schilder bevangen kan, en hem een vaardigheid geeft, een
onmiddelijk juist kiezen van uiterst fijne tinten, een onmiddelijk juist richten van
onnoemelijk kleine beweegingen, waaroover hijzelf versteld ep verrukt is.
En het duidelijk beseffen dat hij voor een oopenbaring van die macht staat, geeft
den toeschouwer die wonderbare émotie die hem tranen in de oogen brengt bij 't zien
van het verfbeeld van een boomstam, van een koeyenlijf op een weiland, of een
tinnen kannetje.
Die macht is niet na te bootsen, en boovendien - wat ze weergeeft is altijd mooi,
hoe eenvoudig het afgebeelde voorwerp zij, tenzij waanzin of démonische invloed
in 't spel komt.
Van Ingens génialiteit komt het sterkst uit in zijn studies en kleine schetsen. Dan
werkt die macht het zuiverst, dat is het meest spontane werk. Dat was zoo bij bijna
alle schilders. Er zijn er die alléén in hun studies géniaal waren. Zoodra ze een
schilderij met ooverleg gingen componeeren, verzwakte de oorspronkelijke kracht.
Men zou kunnen zeggen dat men daaraan de groote schilders kent, dat ze hun
génialiteit ook weeten te handhaven in met vollen toeleg opgezette werken. Géniale
aanleg hebben er veelen gehad, maar de inspiratie in opzettelijk werk te behouden
is maar aan weinigen gelukt.
Hierbij is niets gevaarlijker en schadelijker dan succes.
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Succes leidt tot opzettelijke en rijkelijke productie, tot een forceeren van die hooge
macht, die zich nu eenmaal wel leiden en ontwikkelen, maar niet dwingen laat. Het
gevolg is dat men zichzelven repeteert en namaak gaat leeveren van het eigen goede
werk. Dit is zelfs een groot schilder als Jacob Maris ooverkoomen, en ik weet geen
enkel onzer recht voorspoedige schilders die dit gevaar geheel ontweeken is.
Daarom betreur ik de miskenning van van Ingen alleen in zoover, dat veele van zijn
werken verlooren zijn gegaan, en dat hij door armoede gedwongen was zijn brood
op andere wijze te verdienen, dat hij dus zijn genie geen vrijheid kon geeven. Maar
ooverigens is het een zeegen dat niets hem heeft aangepord tot produceeren zonder
innerlijken noodzaak, en niets hem heeft afgeleid van het schoon dat hij zocht. Hij
heeft soober geleefd en rustig en geduldig zitten ploeteren, jaar in, jaar uit, alleen
bekommerd of het goed werd wat hij onder handen had. Gelukkiger leeven is er niet.
Uit zijn groote doeken blijkt dat hij ook de macht had zijn inspiratie vol te houden
in een omvangrijk werk. Dat er op die groote stukken zwaar en geduldig is getobd
ziet men dadelijk - de ongeloofelijk spontane frischheid van zijn studies is er niet in
- maar het géniale is vastgehouden tot het einde toe en op elken duim doeks. Men
heeft de volle maat aan puure lieflijkheid van het Hollandsche zoomerlandschap.
Ik wil alleen nog maar zeggen dat het Rijksmuseum
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zoo spoedig moogelijk een van Ingen moet zien aan te koopen, eer de prijzen stijgen.
Laten de heeren zich spiegelen aan wat prof. Lichtwark in Hamburg met zijn
Oldach's ooverkoomen is. Toen hij den miskenden grooten Hamburger schilder tot
eere had gebracht, eischte de familie Oldach tachtig duizend mark voor de stukjes,
die ze hem vroeger onverschillig als waardeloos geknutsel had afgestaan.
Er is nog plaats in de moderne afdeeling, en er zijn nog prachtige van Ingens voor
weinig geld te krijgen.
Mei 1910.
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De schilder Herman Heyenbrock.
Het bizondere van deezen schilder is zijn vermoogen om dingen, die wij tot nog toe
kenden als naargeestig, luguber, leelijk en troosteloos, te doen waarneemen als
grootsch, ja! waarlijk schoon. Dat doet mij hem rangschikken onder de grootsten,
en niet alleen van onzen tijd.
Dat vermoogen is raadselig, moeyelijk te omschrijven, laat staan te doorgronden.
Men kan ook niemand beduiden dat het er is, tenzij de grootschheid en schoonheid
ook weeder gezien wordt, en dat hangt weer af van ieders individueele
ontvankelijkheid. Niets valt hier te bewijzen, of als algemeen geldend vast te stellen.
Ieder kan alleen zeggen: ‘Ik zie het’ of ‘ik zie het niet’.
Wat ik dus alleen doen kan is getuigen: Ik zie een expressie van grootschheid,
schoonheid, majesteit in dingen, die ik vroeger leelijk en naargeestig vond.
Deeze schilder heeft ze mij geweezen. Méér heeft de menschheid nooit van een
groot schilder verwacht of gekreegen.
Dit is het eerste, het primaire, het axiomatische van alle reedeneering oover kunst,
dat men zeggen kan: Ziehier! hier gevoel ik direct, onmiddellijk, zonder eenig bloot
verstandelijk werk, de gewaarwording van het verheevene, het grootsche en schoone.
Doet ge dit ook, dan
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kunnen we er oover praten. Ziet ge er niets van, dan kunnen we elkander nooit
verstaan’.
Ik ken een interessant boekje oover nieuwere kunst, dat zich aangenaam leezen
laat en oovertuigend werkt. Maar als proef op de som zijn er eenige reproducties aan
toegevoegd, van teekeningen die spreekend gelijken op de kunstproducten van een
dikke bromvlieg, die in de inktpot gevallen is en zich op een vel wit papier heeft
getracht te reinigen. Ik zie niets wat eenigen indruk maakt van schoonheid, hoe ijl
en flauw ook - en het fraaye, dialectische betoogje wordt voor mij waardeloos. Uit
verstandelijke formulen formeert men geen schoonheid. Aan uzelf de schuld, zullen
de geestdriftige jongeren zeggen. Ik beweer van mijn kant, dat ze doen wat alle
doolenden in kunst gedaan hebben, - zich laten suggereeren en van de echte
gevoelsschoonheid afvoeren door leedig reedeneeren en verstandelijk bedenken.
Het verstand komt elken kunstenaar te pas, mits hij begint met vaste gegeevens
van gevoel en émotie. Bij de zoogenaamde futuristen zie ik de verstandelijke
bedenksels zeer vernuftig en logisch - maar de feitelijkheeden, de expressie van het
grootsche en schoone, verward, mat en flauw, vaak totaal uitzinnig en leedig.
Nu kan elke nieuwlichter zich verdeedigen met het bekende argument, dat de
meenigte altijd de conventie volgt en het nieuwe verwerpt, omdat ze geleerd heeft
het oude mooi te vinden. Dat wil dus zeggen, dat de meenigte geen eigen
oorspronkelijk schoonheidsgevoel heeft, maar blijft verlangen naar de aangename
sensaties van het welbekende, het aangeleerde.
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Werkelijk zijn die verwarringen en vergissingen omtrent wat mooi en leelijk is, uiterst
verwikkeld en subtiel, en zeeker niet alleen voorhanden bij het onontwikkeld,
onbeschaafd publiek. Het troostende is, dat de grootste reputaties zich handhaven en
volkoomen zeegevieren bij groven en verfijnden, ook al waren ze in hun tijd miskend,
en al zouden ze het nu nog zijn, als ze nu eerst moesten aanvangen.
Bij Heyenbroek nu kan geen conventie in 't spel zijn, want hij geeft niet een
bizonder vaardige en handige expressie van welbekend schoon. Hij doet niet in
Larensche binnenhuizen, melkbochten, weiden met schapen, Amsterdamsche buurten
en andere gevalletjes, door génialen ontdekt en door épigonen rusteloos geëxploiteerd.
Ook het onuitputtelijk wonder der menschelijke fysionomie boeit hem niet het meest.
Hij zoekt met ingespannen vastheid, met verbazende énergie een ander, misschien
nog grooter wonder nabij te koomen - de fysionomie der menschheid, zooals die zich
nu in de laatste eeuw op de aarde begint te vertoonen.
Hij wordt getroffen en getrokken door het grootsche en verheevene in werkplaatsen
en fabrieken, door de majesteit van mijnschachten en hoogoovens, door de sombere
statigheid der zwartwolkende reuzenschoorsteenen, door de felle pracht van de
gesmolten en gloeiende métalen, die onder de handen der kleine bedrijvige menschjes
tot machtige gewrochten worden.
Voor den individueelen mensch van onzen tijd zijn die zaken nog niet recht mooi.
De menschheid als geheel heeft ze geschapen omdat ze haar noodwendig waren,
maar het individu aanschouwt ze eer met een
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vreesachtigen afkeer dan met bewonderend ontzag. Als motief voor kunst werden
ze onbruikbaar geacht, onaesthetisch.
Nu moet men zich hier wachten voor een subtiel misverstand. Hier is een fijne
onderscheiding noodig. Er is een zeeker schoonheidszoeken in leelijkheid, dat men
niet anders kan begrijpen dan als ontaarding, verwording, décadentie. Er zijn
schoonheidszoekers - niet alleen schilders, maar ook woordkunstenaars - die bij
voorkeur wroeten in de wonden en ziekten der menschheid. Voor hen zijn nachtcafé's,
arme stadsbuurten, zenuwzieken en prostitueé's de zuiverste schoonheidsbronnen en
de meest interessante objecten.
Zij zullen harmonieën opmerken en trachten weer te geeven in kleur, vorm of
beweeging van dingen, die algemeen menschelijk beschouwd, afzichtelijk moeten
heeten. Dit kan gemakkelijk succes hebben, want ook in het afzichtelijkste is voor
veelen een zeer reëele aantrekkelijkheid, de oorzaak aller perversiteit. De sterke
émotie door deeze verwekt kan als schoonheidsaandoening gelden, het weederstaan
en afkeuren er van als nuchtere filisterij. Hieromtrent pakkende theorieën op te stellen
is niet moeyelijk - en meenig jong, talentvol kunstenaar is in zulk een fuik
gezwommen.
Maar heel wat lastiger is het, in algemeene termen aan te geeven, wat dan eigenlijk
het waardige en eedele schoonheidszoeken van deeze perserve
leelijkheidsbewondering onderscheidt.
Ik zou het zóó willen uitdrukken, dat de décadentie dáár begint, waar de
schoonheidsharmonie los staat van het groote verband van alle leeven. Een schilder

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

203
zou een coloristisch fraai schilderij kunnen maken van een etterende wonde. Hij zou
daarbij dan echter moeten loslaten en verdooven de natuurlijke aandoening die elke
wonde bij 't aanschouwen wekt. Hij zou de b e t e e k e n i s van de wonde geheel
moeten verwaarloozen. Daarmee zou hij het algemeen menschelijke loslaten en in
de afgronden der ontaarding vallen. Hetzelfde geldt b.v. van den dichter, die bij het
sterven van zijn vader let op de fraaiheid van een gebaar. De beteekenis der geheele
situatie moet hij verwaarloozen. Daarmee begint de loslating van het geheel, de
décadentie.
Een Engelsch psycholoog1) voerde het begrip der psychische afstand in.
Schoonheids-émotie begint eerst wanneer de waarneemer zich, psychisch en
ooverdrachttelijk, op een zeekeren afstand plaatst. Eerst dan ontstaat het aesthetisch
effect. Maar neemt hij de afstand te groot, dan ontstaat ‘l'art pour l'art’, de losheid
van alle menschelijk gevoel, de décadentie.
Heyenbrock's vizie van de sombere en luguubere organen der groeyende
menschheid is niet décadent, omdat in het grootsche tafreel, dat hij van fabrieken en
mijnen geeft, de diepe beteekenis dier dingen blijft uitgedrukt. Hij vermeit zich niet
in kleurharmonieën, die niets te maken hebben met het weezen dier groote werken.
Het zijn niet enkel de kleurtjes van het gloeiend métaal of de toevallige vormen der
gebouwen, die hem interesseeren. Hij ziet de fabriek, de hoogooven, de mijn als een
geheel, een groot imposant verschijnsel met diepe beteekenis. Hij is niet los van het
algemeen

1) Professor Bullough te Cambridge.
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menschelijke. Het wreede, menschenofferende van mijnen en fabrieken ontgaat hem
niet. Wij blijven het zien en gevoelen. Maar hij stelt ons op zulk een afstand, dat wij
het waarneemen als een machtig geheel en dat we tegelijk ook émoties van ontzag,
verheffing en bewondering ondergaan.
Dat de afstand, die hij kiest, wel te verstaan de psychische, ooverdrachtelijke
afstand - juist de richtige is, bespeurt men ooveral aan zijne behandeling van de
menschelijke figuren in deeze grootsche tafreelen. Liet hij voortduurend de ellende
dier werkers als hoofdmotief aan den dag koomen, dan zou de afstand te klein
genoomen zijn, dan stond hij te digt bij, dan werd zijn werk sentimenteel en
tendentieus. Zoo werken veel socialistisch gezinde kunstenaars.
Negeerde hij daarenteegen het menschelijk sentiment geheel, dan was de afstand
te groot en werd hij décadent.
Heyenbrock doet het een noch het ander. De arbeiders zien we als weezenlijke
élementen in het machtig bedrijf met hun ellende en hun droef leeven. Maar de
grootschheid van het geheele tafreel voorkomt of keert het bange neerdrukkende
gevoel van kleinmoedige teederheid, - zooals in een goed drama ook het droefste
tooneel verheffend werkt en niet verlammend.
Heyenbrock is bij uitstek modern, veel meer toekomstschilder dan de zich futuristen
noemenden, voor wie ik niet veel toekomst zie. Heyenbrock beeldt de allernieuwste
phasen van het mensch-weezen, de wording der onmisbare organen, die het in stand
moeten houden. Dat hij die organen als geheel schoon ziet en schoon leert zien,
bewijst mij, dat het niet ziekelijke, abnormale uitwas-
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sen zijn, maar kiemen van een gezonden groei, ondanks de tijdelijke naargeestigheid
en ellende die er nog mee verbonden is. Bij de grootschheid deezer énorme werktuigen
en werkplaatsen valt hun leelijkheid en wreedheid weg. Ze zijn pas in den aanvang.
Ze zullen zich voortduurend vervormen en ontwikkelen. Wellicht zal de vuile, zwarte
rook-atmosfeer zich eens verijlen en verreinen. - De electrische werktuigen, met hun
helderheid, hun zuiverheid, hun stil geweld en wonderbare verfijning zullen wellicht
het ruuwe oude stoom- en rookbedrijf verdringen en ook in die dingen zullen we
weer schoonheid leeren vinden.
Aldus begreepen, is het moderne industriëele leeven zeeker het rijkste terrein voor
den zoekenden kunstenaar. Het heeft oneindige afwisseling en een schat van
opmerkelijke motieven. Heyenbrock behoeft niet, zooals zooveelen van de oude
school, zich zelven, altijd door, in drie of vier motieven te herhalen. Eeven als van
Gogh, breidt hij de grenzen van het schilderachtige op ongedachte wijze uit,
boovendien met Hollandsche ernst en deegelijkheid elk bedrijf ook weetenschappelijk
bestudeerend, terwijl hij het schildert.
Men zal meenen, dat het schilderen van metaalfabrieken, mijnen en hoogovens
niet nieuw is. Er zijn inderdaad wel meer afbeeldingen van gieterijen en
fabrieksinterieur gemaakt, maar daar gaat het niet om. Die afbeeldingen kunnen
technisch juist zijn, misschien ook goed als schilderwerk, juist van kleur en knap
gedaan, maar ze zeggen niets van het grootsche, wat de zaak te zeggen heeft. De
diepe algemeene beteekenis, het echt dichterlijke expressieve ontbreekt. Ik
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heb nog geen schilderij gezien van iemand, die in dat opzicht Heyenbrocks werk
nabijkomt. Alleen herinner ik me etsen van den Engelschman Muirhead Bone, die
een soortgelijke kracht bezitten, maar veel ijler en teerder.
Men zegt, dat Heyenbrock geen figuur kan teekenen. Dat kan alleen beduiden, dat
hij niet de vaardigheid heeft van een illustrateur om figuurtjes in beweeging vlot en
leevendig weer te geeven, Maar dat heeft weinig met groote schilderkunst te maken.
Het talent van Randolph Caldecott en Phill May heeft Heyenbrock zeeker niet. Maar
dat ontbreekt ook aan grooteren, soms aan de allergrootsten. Van Breitner en Bauer
heette het ook, dat ze niet teekenen konden. Voor hetgeen ze bereiken willen is hun
wijze van teekenen de richtige en voldoende. Zoo is het ook bij Heyenbrock. Zijne
figuuren zien er, afzonderlijk beschouwd, wat plomp en linksch uit. In 't geheel
bewerken ze het verlangde effect.
Raadselig als altijd doet zich in Heyenbrock's werk weer het kleurenprobleem
voor. Zijn kleuren zijn geheel eigen aan de motieven, die hij kiest en toch doen ze
aan als een hem, Heyenbrock, persoonlijk eigene harmonie. Vooral in zijn pastelwerk
heeft hij prachtige diepe kleuren in stemmig, zuiver verband, die men erkent als
behoorend tot hetgeen hij zag en die toch weer eigen schijnen aan Heyenbrock alleen.
Ook in de zuiverheid der kleurenharmonie herkent men Heyenbrocks artistieke
gezondheid. De ziekte der décadentie verraadt zich onmiddellijk door het harde,
rauwe, schreeuwende, woeste der kleuren, een klimax vindend
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in het pathologisch werk van waanzinnigen. In olieverf heeft Heyenbrock nog niet
de meesterschap getoond, die hij in de behandeling van pastel bereikte1). Maar hij is
een hard werker, een van de rusteloozen, die nooit met het geleeverde tevreeden zijn,
wien het niet te doen is om succes, maar om het allerbeste voor den dag te brengen,
wat in hun weezen verborgen ligt.
Februari 1913.

1) Na het zien der prachtige doeken in de expositie van de Larensche Kunsthandel in de maand
Maart 1913 kon ik dat niet meer zeggen.
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De schilder-mysticus De Winter.
Als wij een schilderij op een zuivere wijze - zonder vooroordeel of waardelooze
associaties - bewonderen, dan wil dat zeggen dat er in ons een gelukkige zielstoestand
ontstaat, dat wij een gelukkiger weezen worden, door toedoen van den schilder. Hij
zegt iets tot ons, in de taal van vorm en kleur, wij verstaan hem. Hij brengt iets van
zijn eigen weezen in ons oover, er ontstaat een verééniging tusschen hem en ons
waardoor onze kennis, ons geluk bevorderd en bevestigd wordt. Dat is het wat wij
verlangen en wat ons den kunstenaar doet waardeeren.
De meeste beschouwers vergeeten dit, en zien het kunstwerk zooals ze een foto
bekijken, alleen lettend op de oovereenkomst met de réaliteit, alleen vragend of de
fotograaf een goede keuze heeft gedaan voor zijn onderwerp, en of hij getrouw en
naauwkeurig heeft weergegeeven. Zij meenen dat zij, in de ‘natuur’, hetzelfde moois
kunnen gaan zoeken, ook zonder tusschenkomst van den kunstenaar.
Dit is het diepgaand misverstand van den modernen westerschen kunstbeschouwer.
Hij zoekt ‘gelijkenis’ in het portret, ‘natuurlijkheid’ in het landschap. De schil-
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der zelf is hem niet meer dan een verdienstelijk onmisbaar tusschenpersoon, wiens
eigen weezen hem niet interesseert, als hij zijn werk maar goed doet.
Wel spreekt hij van een goeden ‘kijk’ op de natuur, en geeft hij toe dat de schilder
hem de natuur kan ‘leeren’ zien. Maar dat is een kwestie van smaak en oefening,
naar zijn meening. ‘Mooi vinden’ kan iedere leek. Daarvoor behoeft men geen
kunstenaar te zijn. Wie tijd en lust heeft, kan, volgens hem, schilders en schilderijen
ontbeeren. Hij behoeft maar naar de natuur te gaan. Daar vindt hij al het moois voor
't grijpen, dat de schilders met zooveel moeite en zorg trachten vast te houden en te
verzamelen.
Dit is een ontzettende begripsverwarring - die voortkomt uit de averechtsche
leevens- en natuurbeschouwing van den Westerling, nog verergerd door het doen
der pseudo-artiesten, die het publiek naar de oogen zien en gehoorzaam beproeven
de natuur zoo precies moogelijk na te bootsen.
Wanneer men de stoffelijke natuur, de waereld der verschijnselen, beschouwt als
de uiterste en laatste werkelijkheid, als het volstrekte en onveranderlijke, als den
grond aller dingen - en zoo doet thans de gemiddelde Westerling, gehoorzaam aan
zijn académische professooren - dan kan er geen hooger kunst bestaan dan een zoo
precies moogelijke natuur-nabootsing.
Maar de echte kunstenaar voelt - uit intuïtie - wat de groote wijzen der menschheid
altijd geweeten hebben, - dat de stoffelijke natuur een schijn is, in zichzelf
onweezenlijk, - schoon en belangrijk alleen door hetgeen ze niet zelf is, maar uitdrukt,
- door datgeen
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waarvan ze is symbool, teeken en expressie, - door het Eeuwige Waarachtige Weezen.
Daarom zal de echte kunstenaar de natuur niet nabootsen, want dat helpt hem niet
tot zijn doel: - de vereening met zijn meedemensch, in schoonheid en geluk.
Maar hij zal wel de gegeevens der natuur gebruiken en benutten. Hij zal met behulp
van élementen uit zijn natuurwaarneeming, zijn eigen ontroering meedeelen, iets
zeggen.
Het is echter duidelijk dat hij daarbij niet aan de natuur gebonden is. Hij gebruikt
alles wat hem dienstig voorkomt tot zijn doel. De gegeevens der natuur zijn hem
allen welkom - juist omdat het ook allen expressieve middelen zijn voor de eeuwige
Weezenheid, die hen schiep. De artiest gebruikt die gegeevens daarom in hun
expressieve kracht, maar eigenmachtig en gerechtigd tot kiezen van hetgeen hem
voor zijn heilig doel het beste voorkomt.
Een landschap drukt voor den gevoeligen mensch altijd iets uit. Somberheid,
liefelijkheid, weemoed, grootschheid - allen zielstoestanden, die ons min of meer in
den staat voeren van het Eeuwige Weezen, dat deezen schijn tot expressie nam.
Deeze kosmische expressie kan door den schilder worden gebruikt tot zijn eigen
persoonlijke taal. Maar dit mag nooit nabootsing zijn. Een geschilderd landschap
kan nooit de goddelijke expressie van een natuurtafereel imiteeren. Dat is dwaasheid.
Men zou het blasfemie kunnen noemen.
Wel zal de schilder de vormen en kleuren van een landschap kunnen beezigen om
te zeggen wat hij te
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zeggen heeft. Maar hij is vrij er van te maken wat hij wil, al naar den eisch van zijn
bedoeling. Als het hem maar gelukt bij ons de schoonheids-ontroering te weeg te
brengen die hijzelf ondervonden heeft.
Het kan wel gebeuren dat men in de natuur Marisjes en Mauvetjes en Mesdagjes
ontdekt. Maar dat is niet anders dan het terugvinden van de geliefde expressiemiddelen
dier meesters, - volstrekt niet een bewijs van hun natuurnabootsing.
En het portret? zal men vragen. Is daar de gelijkenis van geen belang?
Mijn antwoord is, dat er twee soorten van gelijkenis zijn. Fotografische en
artistieke. De artistieke gelijkenis zoekt in het gelaat de kosmische expressie, de
uitdrukking van het eeuwige Weezen dat zich in den mensch op zoo bizondere wijze
manifesteert. Bij het portret vallen, tot zeekere hoogte, de persoonlijke expressie van
den schilder met de kosmische expressie samen. Het beeld dat de schilder geeft is
des te schooner naarmate het de kosmische expressie dieper benadert. Maar van
‘nabootsing’ kan eevenmin sprake zijn als bij een landschap. En de schilder blijft
vrij, voor zijn vorm en kleurenschrift - dat toch gansch iets anders is dan een leevend
mensch, - af te wijken van fotografische getrouwheid. Rembrandt's koppen hebben
geweldige kosmische expressie - maar zullen als ‘gelijkenis’ wel meestal veelen niet
bevreedigd hebben.
In de laatste jaren zijn de boovenstaande inzichten door veele jonge schilders erkend.
Er is in verschillende landen een strooming ontstaan, onder de namen: futu-
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risme, cubisme, expressionisme - die de vrijheid van den kunstenaar om tot eigen
expressie alle gegeevens te benutten die hem aanstonden, zonder getrouwheid aan
de ‘natuur’, nadrukkelijk wilden handhaven. Een der meest bekende woordvoerders,
Kandinsky, schreef er een leesbaar en leezenswaardig boekje oover.
Maar ‘the proof of the pudding is the eating’ - en als Kandinsky zijn theorieën in
praktijk wilde brengen dan vertoonde hij krabbels en kladderij, die het meest deeden
denken aan het werk van een in de inkt of de vla gevallen vlieg. Die pudding smaakte
niet.
Voor omstreeks vijf en twintig jaar was het Vincent van Gogh die mij voor 't eerst
ontroerde door een schoonheids-expressie, waarbij natuurgetrouwheid somtijds
geheel en al verwaarloosd werd.
Ik juichte oover die bevrijding, tot bittere ergernis van de schilders uit dien tijd,
die nog in hun conventie gevangen bleeven.
Nu worden er voor Vincent's doeken schatten gebooden. Hij, die nooit een doek
kon verkoopen, is nu, na zijn dood, gearriveerd.
En toch is Vincent maar een voorlooper, hoewel een sterke, een echte. Veel van
zijn werk is démonisch, waanzinnig en onschoon. Hij heeft den ban verbrooken,
doch daarbij eigen eevenwicht verlooren.
Niemand onder de jongere expressionisten zag ik, die mij waard toescheen het werk
op te neemen dat Vincent begon. Het produkt der futuristen leek mij waanzinnig
geklad. Veelbeloovende talenten zag ik aangetast door een manie voor raauwe,
schreeuwende kleuren, en vuile,
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afzichtelijke, verdorven fysionomieën. Hier was zonder twijfel démonie in 't spel,
ontstaan door een uiterlijke bevrijding zonder innerlijke vastheid, zonder echte diepe
intuïtie.
Dien jongelui ontbrak het aan transcendente wijsheid, aan kennis van het
onzienlijke, aan mystieke intuïtie. Zij zagen zelf niet hoe ze, eevenals van Gogh, in
de macht kwamen van Satanische invloeden, leidend tot waanzin.
Totdat ik nu voor kort, door een bizondere maar zeer duidelijke bestiering gevoerd
werd voor het werk van de Winter en daar onmiddellijk zag, dat de man gekoomen
is, die voort zal gaan waar Vincent is blijven steeken, die tot daad zal maken, wat
bij Kandinsky en de zijnen nog maar woord en theorie gebleeven is.
Zeer zeeker ziet de Winter zijn vizioenen soms in démonische of z.g. astrale sfeeren
van lager orde, en vertaalt hij die in stoffelijke vorm- en kleurenspel.
Maar hij doet dit met volleedig inzicht. En zelfs de académisch erkende
psycho-analyse heeft reeds de bevrijdende macht van dat inzicht geconstateerd.
Het werk van de Winter spreekt oover een démonische waereld, maar ook oover
een hoogere. En hij zelf staat, als kunstenaar, booven zijn onderwerp, en is niet de
dupe en slachtoffer der lagere machten.
Daarin ligt zijn enorm voorrecht booven van Gogh en de futuristen.
Daarom kan hij ook, in zijn landschappen en pastelwerk expressies geeven van
onvergelijkelijk teedere vreede en sereeniteit. Daarom zijn zijn kleuren nooit zoo
waanzinnig raauw en woest, zoo chaotisch als die der futu-
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risten. Ze zijn beheerscht, harmonisch verbonden. Dat te zien, en zijn expressieve
taal te kunnen leezen was mij een buitengewoone vreugde en een ontroering vol
schoone beloften.
Men vergeete niet dat kunst en kunstwaardeering een ondoorgrondelijk mysterie is
en blijft, en nooit door onze woordformulen voldoende wordt benaderd. Wij weeten
niet wat wij doen als wij lachen - nog veel minder weeten wij het, als wij kunst
scheppen of bewonderen. En het baat niet, er met veel woorden oover te redeneeren.
Ik stond onlangs voor het groote landschap van Calame in het steedelijk museum
en verwonderde mij diep oover het feit, dat naar verstandelijken maatstaf hier perfectie
is, die toch volkoomen koud laat. Ziet hier een prachtig natuurtafereel met het grootste
technische meesterschap weergegeeven, en toch.... het zegt niets, het is zielloos, het
brengt ons niets van de ontroering die het natuurtafereel zelve alligt brengen zou.
Terwijl een paar oude schoenen, geschilderd door Vincent, een tinnen kannetje,
geschilderd door Verster, ons de tranen in de oogen kunnen brengen.
De menschheid weet het, het gros is daaroover ingelicht - al is de bewondering
voor de Calame-kunst nog niet uitgestorven, toch wijzen de geldprijzen op de groote
veilingen, dat de meenigte zich laat leiden in andere rigting. Matthijs Maris, Vincent
van Gogh, Césanne klinken als groote namen, hoe weinig de massa ook nog in staat
is hun eedeler taal te verstaan.
De natuurweetenschap kan ons leeren welke oovereen-
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komst er is tusschen muziek en schilderkunst. Geluid en kleur hangen beide af van
de trillingsbeweeging in meer of minder snelheid en samengesteldheid. Ieder weet
dat muziekale expressie technisch niet anders behoeft dan trillende lucht en ook, dat
bij kleuren de trillingen veele millioenen malen sneller gaan dan bij geluid. Het is
dus verstandelijk volkoomen te begrijpen dat de harmonieën en ritmen in kleur veel
fijner, gecompliceerder en expressiever kunnen zijn dan in geluid. Maar wat wij in
de muziek sinds lang gewend zijn, het spreeken en verstaan door geluidsharmonieën
en ritmen alleen, dat is ons in schilderkunst nog vreemd. Een schilderstuk dat enkel
kleurharmonie wil zijn en dat alleen daardoor tot ons wil spreeken, dat bevreedigt
ons niet. Wij willen er een ‘onderwerp’ bij, juist datgene wat de echte muziekvrienden,
als programmamuziek, als verlaging van hun zuivere kunst verwerpen.
Theoretisch kunnen wij dus niets aanvoeren teegen het maken en bewonderen van
schilderijen die enkel willen zijn: kleurenmuziek. Niemand kan beweeren dat een
schilderij altijd een of ander bekend ding of weezen uit de natuur moet voorstellen,
om schoonheidsontroering te gee ven. Eevenmin kan men volhouden dat zulk
onderwerploos schilderwerk noodwendig tot ziellooze decoratie moet verdorren.
Maar eeven als men bij muziek van elke noot verwacht en eischt dat ze ‘iets’
zeggen zal, dat haar werking zal bijdragen tot de compleete schoonheidsontroering
van het geheel - zoo mag men ook van elk schilderij vergen dat alle kleuren en vormen
binnen de lijst op het vlakke doek gebracht, noodwendig zijn voor één ge-
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zamenlijke aandoening. En of die aandoening er is, dat kan niet worden beweezen
of beredeneerd, dat kan alleen worden gevoeld.
Nu is het werk van de Winter niet enkel kleurenmuziek, maar in sommigen van
zijn uitingen nadert het er zeer digt bij. Daar is dan geen bepaald onderwerp op te
zien, en men kan ook niet altijd er op onderscheiden wat booven of onder is. Het is
een samenstel van vormen en kleuren die een bepaalden totaalindruk moeten te weeg
brengen.
Men kan de Winter's werk in vier rubrieken onderscheiden:
1. duidelijke natuurtafereelen.
2. vegetaties, plant- en diervormen.
3. gedachtenvormen.
4. kleuraandoening - sensations coloristiques - opgewekt door een bepaald persoon.

De natuurtafreelen hebben volstrekt niet altijd gelijkenis met onze aardsche
landschappen. Er zijn slechts weinigen die men als een aardsch tafereel herkennen
zou en waarop dan ook voorwerpen als scheepen en huizen voorkoomen. Bij de
meesten zijn de vormen en kleuren onaardsch, de heemel is groen, de zee bloedrood
of hetzelfde landschap wordt nu eens geheel in blaauw of wel in groen uitgebeeld.
Wat men bij allen te zoeken heeft, is de stemming die er door wordt uitgedrukt.
De schilder maakt gebruik voor zijn bedoeling van kleuren en vormen die ook in de
aardsche natuur voorkoomen, maar hij is er niet aan gebonden. Toch zijn ze nooit
geheel onlogisch. Als men er ‘booven’ en ‘onder’ aan onderscheidt, dan moet ook
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het geheel beantwoorden aan een zeekere graviteitswet.
Ze zijn dus ook niet wat men ‘fantastisch’ noemt. Ze zijn gezien, waargenoomen.
De schilder verzeekert ons dit en er is geen reeden om aan zijn woord te twijfelen.
Ze zijn echter waargenoomen op een bizondere en zeldsame wijze, die voor de
meesten onzer onbegrijpelijk is. Daarvoor moet men de veelheid van waerelden,
waarin wij als geestelijke weezens kunnen waarneemen, als echte waarheid beseffen.
Als nu de Winter een zijner natuurtafereelen een ‘Jupiter-landschap’ noemt, dan
wil dat nog niet zeggen dat hij met zijn aardsche oogen den planeet Jupiter, zooals
wij die door astronomische waarneemingen kennen, heeft beschonwd en afgebeeld.
Want die planeet Jupiter maakt nog altijd deel uit van onze aardsche waereld die wij
‘stoffelijk’ noemen.
Zijn waarneemingen geschieden in een andere ‘sfeer’, dat wil zeggen in een
waereld, die ook is waar wij zijn, maar waarop onze zintuigen niet zijn ingesteld.
Men spreekt dan wel van de ‘astrale’ sfeer, maar dat woord is misleidend en zelfs
het woord ‘onstoffelijke’ sfeer is niet precies juist.
Ons woordvermoogen is niet toereikend om oover deeze, voor ons, Westerlingen,
zoo ongewoone zaken in den breede te spreeken.
Wij moeten volstaan met deeze formuleering, dat de schilder waarneemingen,
voor onze zintuigen verborgen, maar niettemin volkoomen echt en reëel, vertaalt in
de ons bekende trillingen van kleur en in voor ons waarneembaren vorm.
De tweede soort van de Winter's werken omvat vege-
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taties, plant- en diervormen, die eeveneens eenige oovereenkomst hebben met de
ons bekende leevende weezens, maar er toch weeder aanmerkelijk van verschillen.
Die weezens bestaan, volgens den schilder. Hij neemt ze waar, zoo wel bloemen
als dieren, of wel tusschenvormen, en hij beeldt ze af, zoodat ze voor ons zichtbaar
worden. En hoe vreemd ze ons ook voorkoomen, men ziet toch hun gelijkenis op
sommige aardsche leevende weezens, en men begrijpt niet alleen de logica van hun
bouw ook hunnen aard. Men gevoelt hun karakter als boosaardig, of onschadelijk,
of valsch en ze hebben somtijds ook schoonheidskwaliteit.
Het zijn deeze weezens die men ‘démonisch’ zou kunnen noemen en waarvan de
Winter ons tot nog toe vooral de lageren heeft gebeeld. Men ziet dat ze leeven in
donkere droevige sfeer, en ook de vegetaties, de opeenhooping van wonderlijke
groeisels hebben meestal iets luguubers en sombers, eevenals sommigen zijner
landschappen.
Maar onze verwachting ziet naar hooger, en waar zoo zeldsaam
waarneemingsvermoogen samengaat met zoo vaardig kunnen en zoo ernstig streeven,
daar schijnt die verwachting niet ongegrond.
Van de beide laatste rubrieken, de gedachtenvormen en de kleurbeelden, zou men
kunnen zeggen dat de aestethische kwaliteit meer en meer oovergaat in een
weetenschappelijke.
Voor ons Westerlingen, ligt hier een diepe kloove, voor den Oosterling is
weetenschap en kunst altijd onafscheidelijk geweest. Bij de Winter ontstond, uit
natuurlijken drang, een werk dat men eevengoed psy-
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chische weetenschap als coloristische kunst kan noemen.
De Winter neemt geestelijke waarden op niet-zintuigelijke wijze waar en vertaalt
die waarneeming in aardsche vorm en kleur.
Hij ziet, op niet nader te verklaren wijze, de kleur en de vorm van een zaak die
ons zuiver geestelijk voorkomt, een gedachte of een zielstoestand: woede, hartstocht,
haat, afgunst, liefde, devotie, - en hij is in staat zijn sensatie voor ons af te beelden,
zoodanig dat wij zijn expressie, na eenige aandacht en studie, gaan doorvoelen en
begrijpen.
Elk beeld dat de Winter ons geeft is daardoor niet enkel bron van aestethisch genot,
maar ook van zielkundig weeten. Als hij een mensch ontmoet dan is hij in staat,
onder gunstige omstandigheeden, van het zielsleven van dien mensch een kleurbeeld
te ontwerpen. Niet door langduurigen omgang en studie, maar door onmiddelijke
intuïtie. En dat kleurenbeeld, hoe zonderling het ons ook op het eerste gezicht mooge
schijnen, heeft expressief vermoogen. Het drukt ook voor den wildvreemden
toeschouwer uit, hoe ongeveer de aard is van den persoon, die den schilder de
oorspronkelijke sensatie gaf. Wij gevoelen sympathie of afkeer, bewondering of
weerzin, alleen door het zien van het kleurenbeeld, dat de schilder ontwierp.
De theosofen hebben ons reeds vaak gezegd dat elke mensch kleur uitstraalde van
bepaalde aard en schoonheid, al naar de eigenschappen van zijn geestelijk weezen.
Deeze kleuren-aura is zichtbaar voor zeer gevoelige persoonen. De Winter nu ziet
niet alleen deeze kleuren, maar is in staat ze af te beelden. Toch is zijn kleur-
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beeld iets anders dan de aura der theosofen, omdat het gansch op zich zelf staat en
niet, als de aura, het lichaamsbeeld omstraalt.
Ook zijn de kleurbeelden van eenzelfden persoon niet altijd gelijk, ze wisselen,
al naar de persoon in verschillenden gemoedstoestand verkeert. Wel hebben de
kleuren allen een vaste beteekenis en waarde. Iets wat de Aziaten altijd hebben
begreepen en nooit verwaarloosd. Zoo is rood: hartstocht, blaauw: devotie, geel:
intellect, of, als het zeer fraai is: wijsheid, terwijl het violet de eedelste en hoogste
kleur is. Waarden die bij verschillende mystische groepen, zoowel bij de Katholieken
als bij de Chineezen, vrijwel oovereenkoomen.
Dit mooge volstaan om duidelijk te maken dat de Winter's werk aandachtige studie
verdient, en dat we reeden hebben om in zijn talent, dat zeeker nog niet tot volle
rijpheid is gekoomen, een hoogst merkwaardige oopenbaring van nieuw artistiek
leeven te begroeten.
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Literaire beschouwingen1).
Albert Verwey, Henriette Roland Holst, Jacob Israel de Haan.
Drie dikke, witte boeken liggen vóór mij, elk vol geode verzen.
En dan zijn er nog altijd onder ons, meestal arrogante jonge nieuwlichters, of
geblaseerde door ooverprikkeling afgestompte ouderen, die zeggen: ‘het is een tijd
zonder literatuur, de literatuur is ten achter, groote dichters hebben wij niet.’
Alsof het niet ware hun eigen blindheid, opgeblazenheid en stompzinnigheid die
hen doet loochenen de kracht en zuiverheid van de ritmische taal die thans in ons
land gesprooken wordt. Er is geen schooner tijd geweest voor onze literatuur dan
deeze, en in onze gouden eeuw zelfs was er geen oovervloed van goede poëzie als
thans.
Deeze drie witte boeken geeven een rijkdom aan taalkunst die elk ander land ons
benijden mag. De Slavische en Aziatische verskunst versta ik niet - maar ik kan wel
beoordeelen dat in geen Westersch cultuur-

1) Weekblad: de Amsterdammer.
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land drie dichter-figuuren naast elkander staan, zoo sterk, zoo ernstig en waardig,
zoo representatief als het drietal dat deeze drie witte boeken schreef. Wat hen
ontbreekt is het dramatisch vermoogen, waardoor ze, als élite, ook zouden doordringen
tot de meenigte. Maar dit ook kan een teeken geacht worden van hun ernst en hun
karakter. Zij hebben nog geweigerd te zoeken, wat hun alleen op grond van hun
eigen-gerechtig werk moest gebooden worden: de volks-vereering. Zeeker, een nòg
grooter, nog eenvoudiger Mensch zou deeze wel ontvangen hebben, ook zonder
zoeken. Maar zooals zij zijn, strekt hun betrekkelijke impopulariteit hun tot eer.
En elk van de drie is representatief. Representatief ook voor een bepaalde categorie
in de menschenwaereld.
Verwey, de oudste van het drietal, is de taalkunstenaar, de dichter in engeren zin,
de virtuoos van het woord. Dit wil niet zeggen dat zijn poëzie enkel virtuoziteit ondiepe vaardigheid - zou zijn, integendeel! - eevenmin bedoel ik dat hij in
versvaardigheid onoovertroffen zou zijn in onze literatuur.
Maar hij heeft zijn leeven lang vastgesteld en verdeedigd de goede verskunst, als
een heerlijk leevensdoel, als iets dat niet oppervlakkig en niet dilettanterig mag
bedreeven worden, en dat een kostbaar en eerbiedwaardig bezit is voor een volk.
Aldus verteegenwoordigt hij en heeft hij geduldig en steevig gekampt voor een
goed ideaal, en om zich verzameld een kleinen kring van gelijk-gezinden, wier
gemeenschappelijk werk ons volk nog langen tijd tot eer zal strekken - al vindt het
nu nog maar weinig populariteit.
Verwey is een merkwaardig fenomeen, meer dan een
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eedele en beminnenswaardige persoon. Men moet zijn werk bewonderen, ook al kan
men hem als mensch niet innig liefhebben. Zijn boek doorbladerend vind ik zeer
weinig wat mij diep ontroert, af en toe iets waarom ik moet glimlachen, omdat het
smakeloos en leelijk is, maar toch ook nooit iets waarvan ik moet zeggen ‘dit is hol,
of voos, of oneerlijk.’
Uit zijn poëzie is onmiddelijk te verklaren, zoowel het feit dat hij niet algemeen
als nationaal dichter wordt geëerd, ondanks zijn sterk Hollandsch karakter en nationaal
gevoel - als dit, dat hij een kring van trouwe en toegewijde, en daarbij zeer talentvolle
volgers heeft geschapen.
Zijn werk is bij uitstek leerzaam, instructief. Het toont ons hoe een mensch zijn
weezen zuiver kan verklanken, tot ritmische uiting brengen, hoe hij dus dichter kan
worden, ook al zijn de groote dichterlijke eigenschappen, diepe mystische intuïtie,
brandende liefde, en zelfverloochenende heldhaftigheid, hem vreemd.
Verwey doet zich kennen als een bezadigd, verstandig, wel-eevenwigtig denker,
eenigzins droog, nuchter en zelfzuchtig - maar toch rechtschapen en betrouwbaar.
Eigenlijk een middelmatig mensch, - maar die toch verre booven de middelmaat
uitstijgt, door zijn standvastige toewijding aan de schoonheid van het woord.
Hij zegt het zelf in het schoonste vers uit den bundel, in de terzinen gewijd aan
zijn gestorven vriend en meede-dichter Gutteling:
‘Wat ik met moeite werd waart gij geboren.’
Verwey heeft zichzelven tot dichter gemaakt, door
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vlijt en vasten wil. En het zou een zeer oppervlakkig oordeel zijn dat in deeze
zelf-vorming, naar een vooropgesteld ideaal, iets minderwaardigs zag. Het is geen
knutselwerk, geen bedenkend intellectueel gepruts - zooals sommige meenen, neen!
het is een zuiver en heilzaam ontginnen van de eigen ziel door de macht van het
ritmische woord, een arbeid die honderden tot leering en veele honderdduizenden
tot zeegen kan strekken.
Verwey onderging zijn eerste inspiratie, als jongeling, door den invloed van Kloos.
Kloos deed zich aan hem voor, zooals aan veel anderen, als het dichter-genie, als de
Dichter in volsten zin, die zijn zangen zong onder onmiddelijke leiding van de
Boovenzinnelijken, de Muze, den God van ritme en klankschoonheid. Aan deezen
invloed heeft Verwey zich nooit geheel onttrokken, hij is er nooit aan ontgroeid, zijn
vereering voor den ouden Kloos, - of liever den jongen Kloos, den dichterlijken
jongeling Kloos - is nooit verminderd. Dat kon ook niet anders, want Verwey had
niets in zich dat menschelijk booven Kloos uitsteeg. Hij had geen dieper mystisch
inzicht, noch natuurlijke verheevenheid van sterker allooi. Wat hij vóór had booven
Kloos was zijn beeter psychisch eevenwigt, iets wat zeeker den dichter eevengoed
te stade komt als ieder ander, maar dat geen bizonder dichterlijke eigenschap genoemd
kan worden.
Voor Kloos was Shelley de idéale Dichter en hij streefde niet naar minder dan
naar Shelly's verheevenheid. Maar wat bij Shelley natuur was, en zonder inspanning,
als uit noodzaak bereikt werd - dat was bij Kloos een
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min of meer gewilde, met moeite volgehouden schijn. Het was geen rhetoriek, in
den ouden zin, geen holle bombast, maar wel een ooverspanning, een gezochte en
opgeschroefde houding, die niet, in natuurlijken eenvoud, van zelve verheeven was,
noch door innerlijke diepe wijsheid werd gesteund.
Kloos wilde toen Verwey ook brengen tot die Shelley-verheevenheid, die voor
hun beiden toch booven hun kracht ging. Perk alleen had er de eigenschappen voor,
verzen als de zijne worden niet door opschroeven gevonden, en in al wat Kloos
gemaakt heeft in dien majestueuzen trant, voelt men toch het gemis aan geestelijke
diepte en vrijheid en de neevenwerkingen van allerlei min of meer inferieure
hartstochten, ijdelheid, heerschzucht, afgunst.
Hiervan heeft Verwey zich nu het eerst door een krachtigen ruk bevrijd. In zijn
jeugdwerk volgde hij de wijzingen van Kloos en schreef Shelley-achtig werk, in den
verheeven trant. (Rouw om 't jaar, Demeter). Toen voelde hij de onwaarheid, de
onechtheid, en rukte zich los. Een daad, toenmaals door niemand zijner tijdgenooten
naar waarde begreepen en geëerd. Wat hij toen schreef - o.a. het vers op den ouden
Thym - was recht leelijk, in vergelijking van zijn eerste verzen, maar het was echt.
Het was plat, stroef, hortend en stuntelig - maar het was eerlijk. En hijzelf zei,
teegenoover het smalen van al zijn vrienden: ‘dat vers is goed, en beeter dan al dat
moois van vroeger.’
Zoo is het ook. Verwey begreep met zijn deegelijk, stug, nuchter Hollandsch
karakter, dat eerzucht een dichter niet verder brengt. En dat, als men verheeven-
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heid wil, men die vinden moet van binnen uit, door eigen verheeven aard.
Verwey heeft nooit de verheevenheid van Shelley in zijn verzen gebracht, noch
zelfs die van Perk. En toch is er in al zijn werk verheevenheid, maar van een wat
gewooner, huisselijker - maar daarom niet minder deugdelijk soort. Hij heeft een
min of meer burgerlijke verheevenheid bereikt, die door en door solide is, en die
hem ook als mensch tot een eerbiedwaardige gestalte maakt. Terwijl het Kloosiaansche
regime ons niet veel anders kon brengen dan machtelooze hoogmoed, en een
verheevenheid op rotte pijlers, die tot een miserabele ruïne ineenstort.
Men versta dit wel, Verwey's voorrecht boo ven Kloos is niet dat hij een fatsoenlijk
man en eerzaam huisvader is gebleven - integendeel, in een maatschappij als de onze
heeft de sterke en waarachtige Dichter meestal een excentrieke, alles behalve
fatsoenlijke loopbaan.
Maar die moet volgen uit innerlijke kracht, in botsing met verstarde onnatuur, niet
uit ijdelheid, zelfbedrog en liederlijkheid. Een oprechte, innerlijk echt deemoedige
dichter wordt juist door de meest woeste carrière en het meest tragische lot het verste
gebracht, zooals wij zien aan Verlaine en Wilde. Maar de eerzaamheid van Verwey,
die oprecht en eerlijk was, heeft hem meer vereedeld dan de buitenspoorigheid het
Kloos deed, omdat in Kloos de diepe deemoed en de niets-ontziende oprechtheid
ontbrak.
Verwey's laatste boek heet: ‘Het. zichtbaar geheim.’ De meeste leezers zullen wel
te vergeefs gissen naar de beteekenis van deezen titel, en ik weet volstrekt niet
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of mijn verklaring harmonieert met Verwey's bedoeling.
Verwey zelf is het zichtbaar geheim. Tot nog toe bleef het een geheim welke
heerlijke en geweldige beteekenis het voor een menschenziel heeft, als zij zich
gestadig toelegt op een onmiddellijke, ritmische verklanking. Dit heeft voor den
nieuwen mensch de waarde die het gebed voor den middeneeuwer had. Het is een
gestadige scheppingsdaad - die ook den gewoonsten mensch, als hij maar volstrekt
eerlijk tracht te zijn, verheerlijkt.
Dit geheim kenden onze dichters niet, ook Vondel niet. Zij noemden poëzie wat
maat en rijm had en schreeven doekdeelen vol berijmde en ritmische taal die alle
onmiddelijkheid miste. Ook Vondel was zich niet bewust van de functie der
onmiddelijke zegging, die sommigen zijner gedichten tot juweelen, en wier ontbreeken
anderen, de meesten zelfs, tot reederijkerswerk maakt.
In Verwey is dat geheim zichtbaar geworden. Hij is vaak stroef en leelijk, maar
nooit rhetorisch. En hij is stadig aan gesteegen, waar men eerder zou verwachten dat
hij in banaliteit en huisbakkenheid ten onder was gegaan. Wat is zijn leeven anders
geweest dan een schiften en zoeken in een veilig hoekje? - een leeven dat dichters
als Multatuli ondichterlijk en verachtelijk voorkwam?
Dit ‘zichtbaar geheim’, deeze functie der onmiddelijke ziel-verklanking is tot nog
toe alleen ons dichters bekend, en nog maar weinigen van ons welbewust. Ze is een
veel hooger en betrouwbaarder functie dan de dialectische metaphysica, het redeneeren
in den trant van Bolland. Ze is iets geheel anders dan de muziek, de ritmische
verklanking zonder taalsymboliek.
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De muziek is veel gevaarlijker, verleidelijker en meesleepender. De muziek vereedelt
haar toegewijden dikwijls niet, in teegenspraak met de gewoone opvatting. De muziek
kan den mensch de hoogste verheevenheid doen voelen, maar ze kan hem ook
absorbeeren en verteeren als een jaloersche wulpsche vrouw.
Het ‘zichtbaar geheim’ is steeds door de vaste kluister der oprechtheid gebonden
aan het werkelijk leeven. Het is als een schip dat ballast in heeft, en daardoor veilig
vaart op bewoogen wateren, terwijl de muziek als luchtvaart is, schoon maar hachelijk.
Dit hebben de jonge dichters begreepen die in Verwey hun steun en meester
zochten.

‘Het Feest der Gedachtenis’
II
Het is niet te verwachten dat een dichter zal toegeeven dat het hem aan een der
dichterlijke hoofdeigenschappen, aan brandende Liefde, ontbreekt. Wat hij als liefde
in zich voelt lijkt hem sterk en machtig genoeg en wat daar, in anderen, booven uit
gaat, moet hij wel hol, ijl en rhetorisch vinden.
Maar de luisterende meenigte, al laat ze zich dikwijls door schijnkracht en holle
klanken misleiden, onderscheidt toch in 't eind altijd het geluid van echte
liefdesontroering, en dan blijft ze dankbaar en trouw.
In de geestdrift en de verheevenheid van Henriette Roland Holst is een élement
van vuurige liefde, dat bij Verwey niet te vinden is.
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Zij vergeet zichzelf, uit meedegevoel voor de lijdenden, - het leed der waereld
beschaduwt steeds haar geluk, zij gevoelt zich veel te innig aan de menschheid
verbonden om vreede te vinden in het leeven van een letterkundige, zooals dat van
Verwey.
Dat klinkt uit haar verzen, dat blijkt uit den opzet van al haar werk, ook al kent
men niet haar leevensdaden. Zij heeft het heete bloed in zich van de groote
dichterstrijders, Shelley, Schiller, Hugo - wier kompas niet gerigt was op schoonheid
van klank en zuiverheid van expressie - maar op éthische schoonheid, op het heil der
meedemenschen, op een waardig en dichterlijk daden-leeven.
Dat ontdekt de meenigte eerder nog dan de literator en de kritikus. En Henriette
Holst zal het ondervinden dat ons volk dankbaar is en trouw, door de eer die men
aan haren naam zal bewijzen.
Zij heeft niet te klagen oover gebrek aan waardeering. Wel heeft zij nooit die
oppervlakkige populariteit ondervonden, die soms den vlotten rijmer ten deel valt.
In dat opzicht is iemand als Adama van Scheltema haar vóór, en zij zal hem dien
voorrang niet benijden.
Maar van de publicatie van haar eerste verzen af heeft een kleine groep, die zich
als élite kon voordoen, onder de autoriteit van Kloos, haar tot ‘groote dichteres’ en
‘verheeven vrouw’ verklaard. En deeze soort erkenning, door een élite, die, al is ze
klein, geen ernstige meededingster heeft, weegt op teegen veel miskenning,
geringschatting en zelfs bespotting. Laat de bende dan maar lachen, ze moet ten slot
toch de toon-aangeevers naloopen.
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De lof van Kloos was voorbarig en ooverdreeven en zoo er al invloed van hem op
Henriette Holst is oovergegaan, zoo was dat geen gunstige. Niemand wordt zonder
schade op zulk een heemel-hoog voetstuk gezet. Door een enkele pompeuze reegel
bewijst een jong dichter nog niet zijn genialiteit. En Kloos was niet de persoon om
Henriette Holst de diepe leevenswijsheid, de hooge intuïtie bij te brengen, die ik als
een der drie hoofdeigenschappen van den dichter heb genoemd.
Sterker en duidelijker is in het werk van Henriette Holst merkbaar de invloed van
Herman Gorter. Gorter is wel een zeer origineel Hollandsch zanger, die ontroerd
door de welluidendheid van Keats, een eigen timbre heeft gevonden in zijn moedertaal,
dat door frissche kleurigheid en zoete teederheid onvergankelijk is. Gorter's muziek
heeft uit de ziel van Henriette Holst ‘muziek weer los gemaakt’ en al is er geen sprake
van imitatie, ieder versgevoelige hoort in het werk van Henriette Holst, en niet het
minst in dit laatste ‘Feest der gedachtenis’ sterker verwantschap met Gorter's timbre,
dan met dat van Kloos of Verwey. Maar Gorter's kunst is nooit gerijpt, ten minste
tot nog toe niet. Terwijl dit laatste werk van Henriette Holst een weezenlijke
ontplooying geeft van de veelbeloovende bloesemknop. Henriette Holst heeft met
Gorters muziek ook den invloed ondergaan van zijn zonderling stugge,
stijf-intellektualistischen geest - maar haar liefdegloed was sterker en haar talent
leeniger en rijker, zoodat zij dóór het wintersche getij heen is gegroeid, waarin Gorter's
bloei verstarde en bleef steeken.
Het mag verwonderlijk klinken, maar het moet ge-
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zegd, dat Gorter ontbeert wat door Goethe het grootste voorrecht van den dichter
werd genoemd, de goede smaak. Nadat hij zijn eerste toonen zuiver had gezongen,
en de gulle erkenning dier nieuwe klank-schoonheid zijn zelfvertrouwen al te zeer
had versterkt - deed hij dissonanten hooren, zoo onwaarschijnlijk kras, dat ze aan de
buitenspoorigheid der futuristen doen denken. In elk nieuw werk van Gorter, tot
heeden toe, kan men die smakeloosheeden vinden. En men herkent in het werk van
Henriette Holst dezelfde zwakheid, hoewel in veel ligter graad, en altijd als getemperd
en gered door de gevoelskracht van haar liefdevolle ziel.
Op de eerste pagina van het Feest der gedachtenis vindt men reeds deezen reegel:
‘de zon die aan den hemel stond te roemen’
en terstond komt de herinnering op aan een reegel van Gorter - waarvan reeds vroeger
door mij de zotte smakeloosheid werd opgemerkt - van ‘de maan’ die aan den heemel
‘loopt te koopen.’
De expressie van Henriette Holst is minder dwaas, en van zuiverder gehalte. Maar
toch is ze niet fraai, en zelfs min of meer potsierlijk. Dat de zon ‘roemt’ of ‘praalt’,
kan gezegd worden, maar het ‘staan roemen’ van een zoo verheeven weezen als de
zon is een uitdrukking die hindert door lage associaties.
Zulke Gortersche dissonanten zijn door het gansche werk te vinden. Maar ik bedoel
allerminst dat zij de waardeering en de eerbied voor het schoone kunstwerk
aanmerkelijk zouden schaden.
Het Feest der gedachtenis is een forsch en machtig werk, een sterke, voltooide
conceptie.
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Zooals Verwey het dichterschap verteegenwoordigt - het dichterschap in engeren
zin, (met een kleine d) - en Jacob Israël de Haan het joodsche volk, zoo
verteegenwoordigt Henriette Holst de Vrouw, de Vrouw in haar nieuwe positie en
waardigheid, de Vrouw in het nieuwe herbooren menschdom.
Dit naar vereischte te doen is een geweldige opgaaf. De maatschappij aan te tasten
met het bijtend loog der ironie - zooals Shaw b.v. doet - is gemakkelijk en belooft
meestal succes.
Maar teegenoover de negatie het positieve op te bouwen, zonder aarzelen in de
gegeeven rigting tot gang te koomen, het ethisch schoon te geeven, en de weegen
van goedheid en deugd met vaste hand aan te wijzen, dat vereischt veel. Het vereischt
of een geweldige kracht, die prestige meebrengt, of een naïef kinderlijk eenvoudige
ziel, die vuurvast blijft in de scherpste ironie.
Dit vind ik het mooye en goede in het boek van Henriette Holst dat ze heeft
aangedurfd, het beetere, mooyere leeven in een toekomst-vizioen te verbeelden. Zulk
een eenvoudige daad staat zoo hoog booven het gemorrel en gescharrel van
futuristische decadenten, dat ik elk woord van kritiek in eerbied zou willen hullen.
Het werk is volstrekt niet onaantastbaar. G.B. Shaw zou het begraven onder
verteerende sarkasmen. Maar dit constateerend, gaat al mijn liefde uit naar het
positieve werk en mijn afweer naar het negeerende en spottende. Ik houd van ironie
en acht die gezond en onmisbaar, om de weeke uitgroeisels, het wilde vleesch eener
nieuwe groei als met helsche steen te cauteriseeren.
Maar de steen is daarom niet minder helsch - en als hij
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het eedele weefsel zou aantasten zullen wij dat beschermen.
Het is een goede daad, dit boek, ook al heeft het zwakheeden, en al is de wijsheid
die het steunt en deed groeyen, niet zeer diep. Zeer diepe inzichten werken soms
verlammend, en voor den ethischen bouwer, den schepper van nieuwe schoonheid,
is een zeekere beperktheid juist voorwaarde tot vaste daad-kracht.
Het lijkt mij twijfelachtig of Henriette Holst het vizioen van haar ‘Feest’ werkelijk
heeft gezien met volle geestelijke klaarheid. Als dat waar was, dan zou het al heel
opmerkelijk zijn dat haar vrouwen-groep hetzelfde deed als de groep van zaligen,
door Dante gezien, die zich schikte
‘in forma dunque di candida rosa.’

Waarschijnlijker komt het mij voor dat de dichteres gedacht heeft aan het
paradijs-vizioen van Dante, en toen getracht heeft zich iets dergelijks voor te stellen.
Dat is een stout onderneemen, en het kon natuurlijk niet geheel gelukken. Want
een vizioen bedenkt men niet, maar ondergaat men. Doch ook hier voel ik de reddende
macht van het goede, schoone willen. Dat maakt alles goed, het lijden harer
lotgenooten dreef haar.
Zoo zijn er veele plaatsen in het boek, waar de verzen totaal afzinken tot een soort
berijmd proza. De opgaaf der dichteres was een episch-lyrisch gebouw te stichten,
als een baken voor den lichtgang van 't menschdom.
Maar daarbij behoort de taal ook steeds te blijven op zuivere hoogte, in eedele
sfeer.
Dit nu is meenigmaal mislukt, en Henriette Holst had eevenmin als Gorter die
zeekere takt die behoedt voor uitglijden en den wanklank van het triviale.
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Reegels als de volgende zijn rijmen, maar geen verzen:
‘Op de brug over de rivier
vond een heer haar en sprak haar aan,
die zocht zijn avondplezier
hij vroeg of ze mee wou gaan.’

Deeze eevenmin.
‘Hij droeg mooie zachte kleeren
en hij geurde naar bloemenwater
zijn snor wuifde zijig als veeren
over zijn lip, die zou later
vaak kittelen tegen haar wang.’

Of deeze.
‘Hij heet van lust, zij met een laag beramen
in haar geschonden ziel, een treurig paar.’

Dat ‘een treurig paar’ is zoo triviaal omdat het de uitroep is van iemand die het geval
ziet als een journalist of een dominee. De taalschoonheid, die uit dichterlijke
beschouwing van zelve voortkomt, ontbreekt.
En toch, ligt dit niet aan het onderwerp: ‘de Deerne’. Ook een deerne kan dichterlijk
gezien worden en uit diep begrip ontstaat noodwendig eedele harmonische taal. Maar
de dichteres heeft het geval moralistisch gezien en gegeeven, en het is geen toeval
dat juist hier de taal zoo vaak in wanklanken verloopt.
Een weinig verder wordt ons geteekend: ‘de Vlinder’ de vrouw die van natuure
grillig en onstandvastig is in haar liefde. En hier klinkt het vers-geluid terstond
zuiverder, met de fijne harmonieën van diep gevoel:
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‘Ik groei en bloei en geur naar eigen aard
mijn dag is lieflijk en mijn nacht is zoet
niemand veracht mij omdat mijn warm bloed
licht is, omdat mijn hart zijn vreugden gaart
uit veele bloesems, als de vlinder doet.
De jonge moeders reiken mij de hand
de jonge kindren spelen op mijn knie
gij weert ze niet, en kindren minnen wie
gelijk zij zelf zijn, blij naar kindertrant.

Hier heeft het vers zijn eisch van mélodie, omdat hier hoog dichterlijk gevoel zich
uitzegt. Maar zoodra theorieën in 't spel zijn, dat wil zeggen: intellektueele gedachten,
moraliseerende ooverweegingen, begrippen die uit een of ander stelsel voortkoomen,
dan worden de woorden ondichterlijk en triviaal.
Herman Gorter en Henriëtte Holst hebben beiden zich tot aanhangers verklaard
van een dor intellektualistisch stelsel. Teegenoover een sterk, maar
beperkt-verstandelijk mensch als Marx, hebben ze beiden hun vrij-dichterlijk oordeel
ondergeschikt geacht, hun dichterlijke fierheid en zelfstandigheid prijs gegeeven.
Men hoort het onmiddelijk zoodra ze sociaal-demokratische ideeën in verzen trachten
te verkondigen. Als ze van ‘proletaren’ spreeken dan is de zuiverheid van hun geluid
al geschonden en komt er iets komisch te hooren, waarop het bijtend loog der ironie
vat krijgt.
Maar bij Henriëtte Holst was de dichterlijke geestdrift, de liefdevolle stuwkracht
sterk genoeg om steeds meer en meer het gemis aan goeden smaak te compenseeren,
- en door het geheele boek ‘Het Feest der Gedachtenis’ blijft de gansche innige pracht
van haar dichterlijk gevoels-
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leeven triomfeeren in telkens zich herstellende zuivere harmonieën.
Der dichteres liefdevolle Wil heeft zich weeten te handhaven in de zware, gewigtige
opgaaf. Het boek is geslaagd, het staat vast en blijvend als een der blanke monumenten
van onzen duisteren, maar van koomende wonderen zwangeren tijd.

Het Joodsche Lied, door Jacob Israël de Haan.
III.
Er zijn ras-geesten. Laat mij dit vooraf vaststellen en toelichten in de eenvoudige,
concreete - en daarom juist voor de meesten onzer nog geheel onaanneemelijke en
onbegrijpelijke beteekenis.
Met een Rasgeest bedoel ik niet een vage, half abstrakte zaak, oovereenkoomend
met den ‘geest der troepen,’ die zooals bekend steeds ‘uitmuntend’ is - ik bedoel niet
een ding maar een weezen.
Er zijn geen ‘dingen’ - ook geen ‘Dinge-an-sich’ - dat is alles schijn, maar er zijn
wel weezens, deelen en onderdeelen van een Hoogste Weezen, dat zich eeuwig splitst
en weer vereenigt - en wat wij de waereld, of het Heelal noemen is het resultaat van
de botsing tusschen al die weezens en ons eigen, van het Hoogste Weezen gescheiden
en er zich weeder mee vereenigende Zelf. Doode, weezenlooze stof bestaat niet, er
zijn geen weezenlooze dingen, elk scherfje, elk snippertje, elk droppeltje is het product
van de botsing van het Hoogste
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Weezen met ons weezen. De onweezenlijke schijn ontstaat door de oneindige afstand,
ondanks onmiddellijk contact - tusschen ons besef en het hoogste besef.
Die afstand wordt echter gevuld door weezens in oneindige gradatie. Elke cel van
ons lijf is een weezentje, en iedere groep menschen, die samen hangt door
gemeenschappelijke afkomst en eigenschappen is weederom een weezen. Een weezen
georganiseerd als een boom, waarvan wij den stam en de wortels niet kunnen
waarneemen, maar wel de bladeren, de individuën.
Doch de afzonderlijke rassen beantwoorden niet aan de volken in hun politieke
begrenzing. Er heeft een verwarring en vermenging plaats - vreemd en onheilvol katastrophaal, maar uitloopend op een nieuw evenwigt, waarin het ras tot zuivere
eenheid en de rasgeest tot klaarder weezenheid en zelfbesef zal stijgen.
Het is die rasgeest die de dichters zingenskracht geeft, en waar, zooals thans, in
de volkeren zelf verdeeldheid en verwarring heerscht, kunnen geen nationale Dichters
optreeden. Want wat men thans natie noemt is een willekeurig afgegrensde groep,
waaraan niet beantwoordt een innerlijke, aangebooren eenheid. Zulke administratieve
groepen hebben geen dieperen samenhang, geen geest en geen zangers. Zij steunen
elkander in gevaar, en zijn gesamenlijk onderheevig aan massaal-suggestie. Maar
hun eenheid, hun ras is niet de natie maar de menschheid, en hun rasgeest is de
Mensch, Christus. Hun Dichters zijn de dichters der menschheid, die in alle natieën
kunnen opstaan.
Rassen zijn er eevenwel nog altijd. En daarvan is wel merkwaardigst het Joodenras,
omdat het totaal uiteen-
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geslagen is en toch zich zuiverst van allen heeft gehouden. Treffend bewijs er van,
dat rassen gansch anders samenhangen dan politieke volkeren en naties.
Het Jodenras komt tot zelfbewustzijn en tot zelfstandigheid. In de periode van
verbijsterend snellen groei en geweldige omkeer, waar wij thans midden in zijn,
voelen alle tot nog toe afhankelijke en verdrukte groepen de moogelijkheid van
bevrijding, het recht en de kracht tot zelfstandigheid. De slaven voelden dat, en de
vrouwen, en de Jooden. Zij willen vrij staan, en zichzelf zijn, en voldoen aan hun
eigen aanleg en aard.
Dit is het gevolg der steeds vorderende zelfbezinning. Het zelf dat in al wat mensch
is leeft, erkent in zich het hooger zelf, het weezen van alle dingen, het vrije en
scheppende Zelf, de Al-ziel. En daarom heeft het geen vreede en geen geduld met
een staat van slavernij en afhankelijkheid, met den rol van werktuig.
Die scheppende vrijheid is het goddelijk praerogatief der menschen, hun hoogste
doelstelling en hun machtigste begeerte. De zelfbewusten voelen God in zich, en
willen zijn als God, kennend goed en kwaad. Daarmee schudden zij hun
onderworpenheid af. Vrij scheppend willen ze ook eigen verantwoordelijkheid dragen;
goed en kwaad kennend willen ze ook hun gevoel van recht en onrecht erkend zien,
God in zichzelf ontwarend, verlangen ze ook reekenschap in eigen ziel, en buigen
niet voor vreemd gezag. De kastenscheiding der Indiërs verdragen ze evenmin als
de hierarchische organisatie der Roomsch Katholieke Christenen.
Een nieuw evenwigt wordt gezocht, met moeite en nood, al den jammer trotseerend,
die politieke bevrijding
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en het neerhalen der scheidingen - met de zoozeer gevreesde kasten-menging onvermijdelijk mee moet brengen. De stemmen der rassen spreeken, door hun dichters
- en in de allergrootsten spreekt de stem der menschheid, het tot één Weezen, den
Christus, verbroederde menschenras.
Geen natie bestaat er, van zoo groote eenheid, van zoo innig ras-besef, als het
Joodsche volk. En ik weet geen enkelen nationalen dichter die zulk sterk, zulk
noodwendig werk maakt als Jacob Israël de Haan.
De Jooden moogen zich assimileeren, ze moogen in de verschillende naties de
nationale deugden en kwaliteiten met hun eigen Joodsche kracht tot expressie brengen,
ze moogen zelfs als vijanden elkaar bekampen, ieder in zijn eigen nationaliteit - toch
blijven ze één joodsch ras, met onmiskenbare joodsche eigenschappen, waarvoor
maar één gevaar dreigt, waarvoor dan ook eeven ernstig wordt gewaarschuwd als
bij alle zuivere rassen: vermenging met vreemden.
Hier ligt de grootheid en het bizondere van de Haan's verzen en zijne zwakte.
De Rasgeest die zijn verzen hem in geeft, is niet de hoogste en heiligste der
menschheid. Het is niet het Eene Weezen waarin de gansche mensch-bevolking
deezer planeet haar eenheid vindt. Maar Hij is hooger en heiliger dan de geest van
één Europeesche natie.
En daarom is het dat deeze joodsche dichter met sterke stem deeze naties allen
kan toespreeken als een machthebbende. Hij spreekt met een ernst, een woord geweld,
een klassieke kracht waar teegen geen enkel nationaal dichter in Europa is
opgewassen.
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Jacob Israël is nooit rhetorisch, veel minder nog dan Verwey, en toch spreekt hij met
de strenge hoogheid waarnaar rhetoriek vruchteloos streeft, en die ze in holle galmen
nabootst.
Klanken van zulk eene waereld beteekenis, zoozeer standhoudend in den grooten,
wilden tijd van beroering, zijn in ons land sínts Vondel niet gehoord.
Dit joodsche lied is zelden liefelijk, het is minder zangerig dan veel Hollandsche
dichters, minder mélodisch zelfs dan Verwey en Henriette Holst, die toch ook niet
zijn wat men vroeger als lof ‘zoetvloeyend’ noemde.
Maar noch de dichter van het dichterschap, noch de zangeres der vrouwen heeft
zoozeer waereld-maat in het vers gebracht als deeze dichter der Jooden.
Al het provinciale dat nog schuilt in het werk onzer beste dichters, is hier
verdwenen. Dat komt omdat de geest die ze ingaf machtiger is dan die der minder
natuurlijk vereende groepen, en spreekt uit ziels-diepte, niet uit min of meer
intellektueele oovertuiging.
Het socialisme van Gorter en Henriette Holst is voor een groot deel bedenksel en
systeem, het joodendom van de Haan is één leevende weezenheid.
Hoor hoe hij Rusland toespreekt, met de heftigheid en de zware intonatie der
Hebreeuwsche profeeten:
‘Uw wrange mond mag bitter water drinken
gelijk gij mijn volk kwelt met bitterheid
Uw blank graan zal Hij walgelijk verminken
gelijk gij de walg van de volken zijt.’

Welk Nederlandsch dichter heeft zulk een toon gevoerd zonder belachelijk te zijn?
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Jacob Israël is discipel van Verwey. Hij heeft van hem geleerd hoe men deugdelijke
verzen maakt, expressief zonder holheid. En hij heeft, eeven als Verwey, het ruige
stroeve ritme, dat liever afwijkt van de mélodie dan van de echte émotie.
Maar hij heeft meer hartstocht en meer smaak dan Verwey, zoodat we bij hem
niet vinden de bepaald leelijke, gewrongen zeggingen, en ook nooit het verveelende,
zwak geëmotioneerde dat zooveel van Verwey's werk, al is het niet slecht, toch
on-interessant maakt voor den niet-literairen leezer.
In de Haan's vers is het zich Jood gevoelen de scheering, maar het zich schuldig
gevoelen de inslag. En beide motieven zijn eeven aangrijpend.
De dichter heeft zich voelen zinken in den afgrond van Gods vervreemding. En
in zijn wanhoop heeft hij het sterkste en echtste godsgevoel gezocht dat hij in zijn
ziel kon vinden.
Volkoomen juist en natuurlijk is het dat hij zich nu daaraan vastklampt met al den
hartstocht van zijn vuurige, ontruste ziel.
En daarom is hij beeter dichter en vroomer mensch dan da Costa, die zich troosten
liet door de holle klanken van een gedogmatiseerd Christendom. De Joodsche leer
is streng, praktisch, soms hard en eng, maar niet dogmatisch.
Ik geloof niet dat Jacob Israël tot zijn aardsch einde in deezen sfeer blijven zal.
Eevenmin als ik geloof in den blijvenden aard van den Joodschen Rasgeest. De
Waarheid is leevend en verandert bij de seconde.
Het joodsche ras zal niet bestand zijn tegen de Macht
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die vermenging der Volken wil. De vermenging, - door het joodsche geloof als de
vreeselijkste zonde verafschuwd - is onvermijdelijk. De joodsche Rasgeest verfoeit
haar, omdat ze zijn ondergang bereekenen, - eevenals Vader Pan in tranen uitbarst
voor den naam van Christus, wiens koomend rijk zijn einde beduidt.
Dit is de onafwendbare gang der dingen, - maar de joodsche Rasgeest zal niet
sterven eer zijn volkoomendheid bereikt is, de bloem zal niet afvallen eer de vrucht
is gezet.
Daarom is de strijd door Jacob Israël aangebonden eerbiedwaardig en prachtig.
Hij staat alleen en heeft in de joodsche waereld zijn gelijke niet. De Godheid die hij
als Jahwé kent, maar die ook tal van andere namen draagt, waarvan geen toereikend
- zal de hand niet van hem weg trekken, maar zijn volk brengen
‘van eeuwen banschap tot een vol hartstochtelijk leven
Een onverbreekbren stand.’

IV.
Carl Spitteler.
‘Om zich zelf gaat België ons niets aan, om zijn noodlot echter zeer veel. Dat aan
België onrecht werd gedaan heeft de dader zelf eerst vrijmoedig bekend. Later heeft
Kain Abel zwart gemaakt om er zelf witter uit te zien. Ik voor mij vind het zoeken
naar documenten
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in de zakken van het stuiptrekkende slachtoffer een geestelijke stijlfout. Het offer
worgen was meer dan genoeg, het nog te belasteren was te veel. Een Zwitser die aan
de belastering der arme Belgen zoude meedoen, zou zich, behalve aan eene
onbeschaamdheid, ook nog aan gedachteloosheid schuldig maken. Want op juist
dezelfde wijze zouden ook tegen ons de bewijsjes van schuld te voorschijn kruipen,
als men ons te lijf wilde. Bij de krijgsmunitie behoort echter helaas ook de gal.’
Aldus een reedevoering van den Zwitserschen schrijver Carl Spitteler, (gehouden
in de ‘Neue Helvetische Gesellschaft’, Gruppe Zürich, 14 Dec. 1914.)
***
Carl Spitteler is gebooren den 24 April 1845 in Liestal bij Basel. Toen hij vier jaar
oud was verhuisde zijn vader (Staatsambtenaar) naar Bern. Hier bezocht hij voor het
eerst de school, daarna te Basel. Ten slotte verhuisde zijn gezin weer naar Liestal,
vanwaar uit hij dagelijks per trein naar Basel reisde om de school en later de unisiteit
te bezoeken. Ook studeerde hij in Zürich en Heidelberg, eerst juridische, later
theologische faculteit. Hij promoveerde in Basel in 1871. Onmiddellijk daarna vertrok
hij naar Rusland als gouverneur bij de familie van een russischen generaal van
finsch-zweedsche nationaliteit. Na acht jaren in Rusland vertoefd te hebben, werd
hij naar Zwitserland teruggeroepen door zijn moeder, die door den dood van zijn
vader alleen achter gebleeven was.
Hier werd hij eerst leeraar aan een hoogere burgerschool voor meisjes te Bern,
daarna aan het Fransche
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gymnasium te Neuville, daarna redacteur van de ‘Grenspost’ in Basel (1885).
Vervolgens leefde hij eenigen tijd als ‘onafhankelijk’ schrijver, echter door armoede
en zorg gedrukt, te Basel. In 1890 werd hij feuilletonredacteur van de ‘Neue Züricher
Zeitung’ en leeft eindelijk als werkelijk onafhankelijk auteur sinds 1892 te Luzern.
Hij is met een hollandsch meisje gehuwd, Marie v.d. Hooff, die in Bern zijn
leerlinge is geweest. Uit dit huuwelijk zijn twee dochters gebooren.
***
Als een groot man, een groot dichter, bijna zéventig jaren oud geworden is, zonder
zijn jeugdige kracht te verliezen - en daarbij nog steeds zonder naar waarde gekend
en geëerd te worden, dan wordt het wel tijd om zijn naam zoo vaak moogelijk te
noemen en op zijn beteekenis aandachtig te maken.
Er leeven maar zeer weinig menschen van Spitteler's caliber. En veelen zijn als
groote mannen en dichters van den eersten rang gevierd, die Spitteler niet tot de knie
reiken.
Hij heeft een paar van de allerzeldzaamste en kostelijkste eigenschappen, in die
juiste verhouding, die noodig is om iemand het recht te geven ‘groot’ genoemd te
worden. Dat wil zeggen, hem een leidende macht toe te kennen in de moeilijke tocht
der menschheid.
Hij heeft die wijsheid van hoogeren aard die meer is dan kennis, intuïtie en
scherpzinnigheid. Een wijsheid, die wij zelfs bij zeer machtige persoonlijkheeden
als Nietzsche of Tolstoy niet in die mate aanweezig vinden.
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Hij heeft de vrijheid van geest en de vastheid van richting, die de hoogste vroomheid
uitmaakt en meer is dan plichtmatigheid, braafheid of beminnelijkheid.
En bij deeze twee hooge kwaliteiten heeft hij datgeene wat dan meestal als het
weezenlijke van den dichter wordt beschouwd - het taalvermoogen, het onmiddellijk
kunnen verklanken van zijn weezen in zuivere zeggingslust.
De eerste twee eigenschappen maken hem tot een groot man, de laatste daarbij tot
een groot dichter. En er zijn er, van dat postuur, altijd maar zóó weinig geweest dat
wij dankbaar moogen zijn hem nog bijtijds onze waardeering en erkentelijkheid te
kunnen betuigen, eer zijn geest zich aan ons verkeer onttrekt.
Ik heb nog altijd berouw dat ik in Ruskin's leeven, toen hij nog helder was en
ontfankelijk voor sympathie, geen beedevaart heb ondernoomen om hem de hand te
drukken.
En ik neem mij stellig voor, zoodra de oorlog het reizen niet langer belemmert,
den man te gaan begroeten wiens werken mij al sints tien jaren tot vreugde zijn
geweest.
Nog altijd wordt Spitteler niet genoeg gekend en gewaardeerd. Ook in Duitschland
niet, hoewel hij, de Zwitser, toch tot de Duitsche dichters gereekend wordt. Reeds
voor veele jaren, kort na het verschijnen van zijn groot epos, Olympischer Frühling,
trachtte ik in een der voornaamste Duitsche tijdschriften een artikel oover Spitteler
te plaatsen, maar te vergeefs. Hoewel zijn eerste werk ‘Prometheus und Epimetheus’
al in 1881 verscheenen was, had dit tijdschrift nog nooit een enkel woord oover hem
en zijn werk gezegd.
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Ik vergeleek hem toen bij een eenzame palmboom op een koraal-eiland, die midden
in het lage struweel groeit. Van uit zee ziet men hem - maar aan land kan niemand
hem vinden, door het digte lage geboomte.
De reeden van deze onbekendheid ligt in de onwrikbaar vaste, rustige, geduldige
natuur van den man. Hij heeft nooit toenadering gezocht, maar steeds afwachtend
gearbeid, naar eigen aard en neiging, totdat men van zelve bij hem kwam.
Dit beteekent geen onverschilligheid, want hij toont vaak genoeg zijn gevoeligheid
voor de miskenning en zijn erkentelijkheid voor de toch maar schamele waardeering
die hij vond.
Maar hij staat in zijn werk vèr, zéér ver van de banale massa, en hij heeft nooit
door onbeheerschte verbittering de aandacht getrokken der beoordeelaars, die door
een dergelijk gerucht wel eens opmerkzaam willen worden, als de waarheid en de
schoonheid hen voorbij zijn gegaan zonder indruk te maken.
Spitteler heeft nooit zooals Multatuli, Nietzsche, Shaw, gepoogd de massa door
min of meer pralende zelf betuiging en vinnige schimpreedenen tot beeter inzicht te
brengen.
Misschien is daardoor ook niet een inniger contrast ontstaan tusschen hem, den
sterken, trotschen enkeling en de meenigte die zijn schoonheid en wijsheid zoozeer
behoeft. Misschien is ook daardoor nooit de dramatische gave in hem ontwikkelt.
Hij heeft nooit iets van beteekenis voor 't theater geschreven, voor zoover ik weet.
Daartoe moet men contact en wrijving zoeken in de kudde.
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Maar daardoor heeft hij ook een zoo geweldig werk kunnen maken, van zoo rustige,
blijmoedige, vreugdevolle hoogheid, als de ‘Olympischer Frühling’ - in een zoo
verwarde, troebele, onrustige tijd als de onze.
Toen ik voor zéven jaren dit verwonderlijke werk in handen kreeg, was het mij
een raadsel hoe iemand thans zooveel verheeven geduld kon bezitten, om zoo te
arbeiden - zonder daarbij ook maar het geringste spoor van dweepzucht of
ooverspanning, van al te sterke concentratie te vertoonen. Hier was een werker met
middeneeuwsche toewijding en met twintigste-eeuwsche geestesvrijheid en
natuurkennis. Het moest een wonder heeten, ook al ware het een minder schoon en
wijs gedicht geweest.
En diezelfde man schreef het proza-gedicht vol diepen zin ‘Prometheus en
Epimetheus’, het schoonste boek van echten oorspronklijken zeggings-melodie, van
muzikalen stijl, dat de Duitsche literatuur van de laatste kwarteeuw heeft
voortgebracht, Nietzsche's Zarathustra, dat later geschreeven is, niet uitgeslooten.
En ook de teere, kleurige, schalksche Vlinder-dichten ‘Schmetterlinge’, die men
kan teekenen met Spittelers eigen reegels:
Man spürt ein Leben, Beben und Bewegen
den Weltenfluch durchweint von Gottes Segen

En als zijn laatste werk van beteekenis ‘Imago’, een fijne, uiterste diepe en juiste
ziels-studie - een der diepste boeken oover de sexueele Eroos die ik ken.
***
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Hiermee ben ik echter oover Spitteler lang niet uitgepraat. Hij verdient als een der
grootste centraal-lichten in onze huidige literaire constellatie uitvoerig behandeld te
worden. Want wij willen, in alle literairkritische beschouwingen, de standaard niet
te laag neemen, al moeten we daartoe wat verder van huis gaan.

V.
Hollandsche prozadichters: Dr. H.W. PH. E. van den Bergh van Eysinga,
De ziel der menschheid, Bij Denkers en Dichters, De Wetenschap en hare
Waereld-beschouwing.
J. van Oudshoorn, Willem Merttens' Levensspiegel.
Ik heb er vroeger eens op geweezen, naar aanleiding van het werk van dr.
Schoenmaekers, hoe in een periode van literairen bloei de rijkdom en leenigheid der
taal zich ook vooral toont in de welspreekendheid der ethische hervormers. Schrijvers
voor wie de ethische cultuur der menschenziel, en niet zoozeer de klankschoonheid
van het woord hoofdzaak is, verkrijgen toch ongezocht een eigen accent, een
welluidendheid in die uitingen die niet als poëzie maar als wijsgeerige bespiegeling
zijn neergeschreeven of gesprooken.
Ik wensch de beide hierbooven genoemde schrijvers te bespreeken om deeze
gedachte nader toe te lichten. De eerste - ik zal hem maar kortweg Eysinga noemen
- is naar mijn weeten de meest-beteekenende verteegen-
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woordiger van die in Holland bizonder sterke groep van ethische hervormers, waartoe
behalve Felix Ortt, Lodewijk van Mierop, Ds. Bähler e.a. ook Dr. Schoenmaekers
behoort. Maar Eysinga vertoont nog meer dan die anderen het dichterlijke schoon,
de stilistische welluidendheid, ook waar hij zich uitsluitend toelegt op onderrichten
en verklaren.
Doch daarbij laat hij ook duidelijker zien zijn artistieke zwakten, zijn poëtisch
onvermoogen. In zijn meest dichterlijke uitingen toont hij juist hoe hij niet zoozeer
artiest, maar vooral ethisch hervormer en wijsgeer is.
Teegenoover Eysinga stel ik, om dit toe te lichten, den meest merkwaardigen
prozadichter, dien Holland op dit oogenblik heeft, bij wien elke inspanning tot ethiek
volkoomen schijnt te ontbreeken, die enkel kunstenaar is, kunstenaar zonder scrupule,
zonder consideratie, zonder genade, J. van Oudshoorn, schrijver van Willem Mertens'
Levensspiegel.
Eysinga en Oudshoorn zijn de twee uitersten van een reeks proza-schrijvers, die
gebruik makend van een leevende, rijke, sterk fermenteerende taal hun eigenaardige
persoonlijkheid in woordschoon weeten te uiten.
Aan de eene zijde de ethische wijsgeeren aan de andere zijde de artistiek-aestetische
dichters, tot welke laatsten van Deyssel, Couperus, Van Schendel en hun epigonen
behooren, terwijl Van Oudshoorn er de jongste en misschien wel de sterkste
representant van is.
Het laatste woord oover de blijvende waarde deezer proza-dichters is niet
gesprooken. Ja, het is ook, naar mijn meening, voorloopig niet te spreeken. En wel
om deeze reeden, dat wij geen religieus-metafysische - of zoo
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men wil, transcendente vastheid hebben. Holland zoo min als eenig ander land hoewel
wij er hier zeeker niet verder af zijn dan de ooverige cultuurvolken.
Het zou mij niet verwonderen als Eysinga en van Oudshoorn elkanders werk in 't
geheel niet waardeeren, en er zelfs een heevige antipathie teegen gevoelen. Een
dergelijk antagonisme bestond tusschen van Deyssel en mijzelven, ook tusschen van
Deyssel en Borel. Van Deyssel erkende dat het accepteeren van Johannes Viator zijn
geheele leevenshouding zou omver werpen. Ik zelf voelde teegen zijn boeken een
onbedwingbaar verzet, ondanks mijn bewondering voor het taalschoon.
Het weezen der zaak komt oovereen met hetgeen ik in mijn Gentsche reede oover
de lyrische poezie in Nederland heb gezegd. Er zijn graden van schoonheidsharmonie,
en de hoogste graad is de religieus-wijsgeerige, waarin ethos en aesthesis, het schoone
handelen en het zuivere aanschouwen, ineen vloeyen.
Nu kan men de lagere harmonieën, de klank-en-kleur-harmonieën tot
volkoomenheid opvoeren, maar toch de hoogste harmonie, de ethisch-mystieke
eenheid missen.
In al het werk van mijn tijdgenooten, van 1880, behalve dan van Jacques Perk,
ontbrak de religieus-mystieke wijsheid - zooals ik dat in de Gentsche reede heb
uiteengezet. Daardoor was zoowel hun productie, als hun kritiek, onvolleedig en
onbevreedigend. Dit geldt voor Kloos, van Deyssel, Verwey, Gorter, van Looy en
hun volgers.
Terwijl aan den anderen kant de schrijvers als Eysinga, Ortt, Borel, in wie
ethisch-regelieuse wijsheid hoofdzaak was, artistiek zooveel zwakheid toonden, dat
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zij voor de teegenpartij in 't geheel niet als dichters in aanmerking kwamen.
Ik meen nu, van het aanschouwingspunt van hooger leeftijd, de zaak eenvoudiger
en helderder te zien en zal trachten dit inzicht, al is het wat grof-hypothetisch duidelijk te formuleeren.
Er is een gestadige kamp om en in ons tusschen goede en booze machten - laat ik
ze noemen ‘demonisch’ en ‘eu-demonisch.’ Beide machten zijn noodig in de
Alharmonie, en ook de kamp is noodig. Maar voor ons, menschen, is er maar één
zijde in het Recht. Voor schrijvers als Van Deyssel, Van Schendel, Van Oudshoorn
is er geen recht of onrecht, er is alleen schoonheid of waarheid. Voor schrijvers als
Ortt, Borel, Eysinga is het recht hoofdzaak, richtlijn, en de vorm-en klank-schoonheid
bijkomstig.
Het type van Oudshoorn is nu voor mij demonisch, het type Eysinga eu-demonisch.
Ge zult het kunnen waarneemen: van Oudshoorn zal verafschuwd worden door
de eu-demonisten, het type Eysinga zal door de demonisten worden geminacht.
Voor beide waardeeringen is goede grond.
Eysinga is een zwak dichter, en van Oudshoorn, zooals wij hem uit zijn werk
leeren kennen kan als mensch zwak genoemd worden. Zijn boek is een werk vol
vertwijfeling, diep wanhoopig, zonder iets wat naar uitkomst of stichting zweemt.
En toch - en toch - hier naderen we een groot mysterie, want het werk van van
Oudshoorn is als kunstwerk machtiger, waarachtiger dan dat van Eysinga. Er zou
voor onze kultuur meer verlooren gaan in het boek
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‘Willem Mertens levensspiegel’ dan in al de geschriften van Eysinga.
Dat beteekent, naar mijn begrip, dat de booze demon, de vijandelijke macht, ons
dwingt tot dieper inkeer, en dat hij eeven als de stoffelijke oorlog der volken, de
diepst verborgen waarheeden in ons opwoelt - en ten slotte zelf-vernietigend werksaam
is.
De niets-ontziende analyse van van Oudshoorn voert onmiddellijker tot de innigste
waarheid door de vreeselijkste jammeren der menschenziel, dan de welluidende
vroome en wijze beschouwingen van Eysinga.
De held van Oudshoorn's boek is een volkoomen verloopen verlaten, verzwabberd
mensch. Maar juist door deeze volkoomen verloorenheid met wreede koelheid te
observeeren en te beelden, verheft zich de kunstenaar er booven. Eevenmin als de
schrijver van Werther zich als zijn held, van kant maakte, eevenmin zal de schrijver
van Willem Mertens zijn held volgen in den eindelijken waanzin. Als hij uit die
diepste diepten van jammer, die akeligste Inferno is weergekeerd zal hij sterker zijn
en de boosheid maar ook de zwakten van zijn demon kennen.
Daarom acht ik dit demonische boek zoo gewigtig, al is het niet schoon door
troostende leevenswijsheid, omdat het als een vuurproef is voor onze oovertuiging
en ons prikkelt tot weerstand en verzet.
Stichten en troosten is niet moeyelijk, zoolang men de rechte hel der menschelijke
ziel ontwijkt - maar alleen de dichter die er eerlijk en onvervaard doorheen is gegaan,
heeft recht van spreeken oover wat bij eudemonisten redding en verlossing heet.
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VI.
Louis Couperus, Van en over Alles en Iedereen.
Er is zonder twijfel verwantschap tusschen het teekenwerk van Gockinga en het
schrijfwerk van Couperus. Maar ik voeg er terstond bij, - eer men in den waan geraakt
dat ik den jongen teekenaar wil voorstellen als den uitbeelder, in teekenkunst, van
het ware dichterweezen van Couperus - dat er nog meer verschil dan oovereenkomst
is.
Om dat verschil juist is het mij te doen. Daarin zie ik een toelichting van de
moeyelijke en subtiele kwestie van het démonisme en eudémonisme.
Beide kunstenaars, Couperus en Gockinga zijn verfijnd, precieus, vaardig en
bevallig - men kan beide ook min of meer decadent noemen. Maar Couperus is
eudémonisch, terwijl de jonge teekenaar zeer stellig démonisch is in zijn werk.
Dit démonische nader te beschrijven ben ik niet bij machte. Maar ik kan wijzen
op de teekeningen en beeldend zeggen: merk op welk een giftig aroma er uit op stijgt.
Het is bij uitstek kunstvaardig. De jonge teekenaar heeft een buitengewoon fijne
en gevoelige hand, een voor zijn leeftijd zeer ongewoone vaardigheid.
Het werk schijnt niet geheel orgineel. Het heeft een sterke overeenkomst met dat
van den Engelschen teekenaar Aubray Beardsley, en van den vroeg gestorven
Hollander de Nérée van Babberich. Maar het is toch
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geen imitatie. En het komt mij vóór, dat Gockinga nog démonischer is dan zijn twee
voorgangers. Men lette op de tegelijk wreede en verwelkte gezichten, op de
bedwelmend zoete maar perverse lijnen en golvelingen, de fijne en fraaye maar
sensueele ornamentiek, uit vrije hand vast en zeeker neergeschreeven.
Men kan niet zeggen dat de teekeningen onkuisch zijn - en toch voelt men de zieke
zinnelijkheid in lijn en vorm, de dampen die in bevallige lijnen opstijgen zijn
bedwelmend, de donkere droppen die neervallen doen denken aan bloed. Het is
weelde en verfljning, gratie en schoonheid, die geheel doortrokken schijnt van een
boosaardige zelfzucht. De blikken hebben iets schampers iets koud-spottends, de
lust is neigende tot wreedheid, in de figuuren is iets ongeslachtelijks, iets asexueels,
dat typisch démonisch aandoet.
En juist dit typisch-démonische is niet te vinden bij Couperus. Hij mag precieus
zijn, kunstvaardig, verfijnd in expressie-middelen, kieskeurig-aesthetisch in smaak
- hij heeft nooit het perverse, giftige, liefdelooze, wreed sadistische, dat ons toewalmt
uit démonische kunstwerken.
Men zal naauwelijks eenige uiterlijke overeenkomst kunnen vinden tusschen het
fijne, fraaye weelderige lijnenspel van den jongen decadent - en het machtige, zware
boek dat het lijden beschrijft van den armen liederlijken zwabber en dronkaard Willem
Mertens. Toch zijn die beide kunstwerken nader verwant aan elkander dan aan het
werk van Couperus.
Het zou mij dan ook niet verbazen wanneer Couperus zelf door de op zijn werk
geïnspireerde teeken-
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kunst van Gockinga niet bizonder aangenaam werd getroffen. Ja, na leezing van zijn
studie oover El Greco en Murillo acht ik dit zelfs vrij zeeker.
Ik schreef nooit veel oover Couperus, omdat ik niet genoeg van zijn werk hield.
Maar nu houd ik er wèl van, en daarom durf ik oover hem schrijven. Ik denk dat hij
mij de oopenhartigheid vergeeft.
Ik las lang niet alles van hem. Mocht hij nu zeggen: ‘dan heb je geen recht om een
opinie te vormen!’ zoo antwoord ik hem met het woord van den criticus van het
theatre Français, die had geslapen onder de leezing van een stuk en zeide: ‘wat is
mijn slaap anders dan een opinie?’
In de ooverweldigende massa lectuur van heeden en verleeden moet een auteur
ons weeten tot zich te trekken, te verooveren. Hij kan niet meenen dat de menschen
verplicht zijn hem te leezen. Ik voel niet de minste verplichting om alles van een
schrijver te leezen, hoe beroemd hij ook zijn mooge - als hij mij niet weet duidelijk
te maken dat het een geluk, een winst, een zeegen voor mij is, alles van hem geleezen
te hebben. Een kunstenaar moet mij ‘inpalmen’, wil hij dat niet of kan hij dat niet,
dan gaan we ieder onzes weegs, en zijn daarom geen kwade vrienden.
Ik heb eenige romans van Couperus geleezen, ik bewonderde steeds zijn kunst om
boeken te bouwen. Dit is geen kleine kunst en geen algemeene. Veel uitmuntende
prozaïsten - zooals van Looy bijv. - misten haar. In ons land vind ik haar eigenlijk
alleen bij Bosboom Toussaint, Adèle Opzoomer en Couperus. Men zal hieruit wel
begrijpen dat ik deeze architectonische boekenbouw
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voor mij iets geheel anders is dan de kunst om een dikke boeyende roman te schrijven.
Dat kunnen er meer - maar daarvoor voel ik weinig eerbied.
Het ‘mooye’ schrijven van Couperus, dat vooral uitkwam in zijn mythologisch
fantastische romans, dat kon mij het minst bekooren. Dat was mij te mooi, te
gekunsteld. Het schitterde en klonk, maar het ontroerde mij niet. Het had iets
opzettelijks, iets gewilds, - niet de welluidendheid die onmiddelijk uit diepe ontroering
ontspringt en onmiddellijk ontroering wekt.
En dit soort werk werd toch, naar ik meen, het meest door het Hollandsch publiek
bewonderd. Reeden te meer om er eenigszins bedachtsaam teegenoover te blijven.
Maar ‘ingepalmd’ heeft Couperus mij eerst door zijn feuilletons, zijn journalistieke
arbeid - nu bijeen verzameld in een tiental bandjes. Deeze lees ik, het een na het
ander, met onverzwakt genoegen. En langs deeze ‘lijn van geleidelijkheid’ trekt hij
me tot leezen en herleezen van zijn vroeger werk. Er heeft in hem een merkwaardig
proces plaats gehad, dat nog voortgaat, en mij voor goed aan hem verbonden doet
gevoelen.
Er is voor kunstenaars een kritische leeftijd, waarop hun genie en hun waereldsche
persoonlijkheid tot éénheid, ik zou bijna zeggen tot verzoening koomen. De jonge,
geniale schrijver weet zelf niet wat hij doet. Zijn talent of genie is niet in zuivere
harmonie met zijn gewoone leeven. Hij werkt in geestdrift, onder inspiratie, als
werktuig van een hoogere macht. Soms staat hij teegenoover dit jeugd-werk later als
een vreemde. In mijn Gentsche reede oover Hollandsche lyriek heb ik ook reeds
daarop attent gemaakt.
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In dit jongere werk is meestal een gloed, een élan, een geestdrift, die de dichter later
nooit oovertreft of evenaart. Maar het is minder rijp en sterk, het dringt minder diep
door, het is minder met het gansche leeven vereend en saamgegroeid.
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud. Er zijn genieën geweest, die als Shelley,
als Rafaël, als Mozart, vroeg stierven en toch reeds de volheid van hun vermoogen
in onsterfelijk werk hadden geuit.
Maar meestal heeft de dichter een kritische periode waarin hij de gemakkelijke
productiviteit zijner jeugd verliest - en dan.... voor goed is uitgebloeid òf.... een
persoonlijkheid wordt van veel grooter, machtiger beteekenis.
Typisch voor dit verschijnsel noem ik de groote figuuren John. Ruskin en Leo
Tolstoy. Beiden gaven, als jonge schrijvers, prachtig en deegelijk werk, dat hun roem
vestigde. Maar na hun kritische periode, steegen zij, door een rusteloos zoeken, in
strikte niets ontziende oprechtheid, tot groote menschen met waereldbeteekenis. Toen
erkenden zij dat hun werk onvolkoomen was. De oudere Ruskin verwerpt zijn min
of meer gemaniereerde stijl van vroeger, Tolstoy acht zijn eerste romans
minderwaardig, hoewel goed in hun soort. Beiden krijgen een vastheid van gevoel,
een zuiverheid en onmiddellijkheid van expressie, die veel krachtiger in de waereld
werkt. Beiden worden eenvoudiger, gewooner, eerlijker - en teevens machtiger, meer
uniek, sterker in grootsche menschelijkheid.
Deeze zelfde ontwikkeling vinden we nu bij Couperus. Hij wordt niet een groot
zeedemeester als Tolstoy of
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Ruskin - maar hij is een mensch geworden waarvan elke uiting, ook de simpelste,
iets belangrijks heeft - omdat hij een geheel is geworden, omdat zijn kunstenaarschap
geheel is saamgegroeid met zijn mensch-weezen.
Hij was - eevenals trouwens Ruskin en Tolstoy aanvankelijk waren - min of meer
een poseur, zijn leevensverhouding was niet vast, en zijn stijl was vaak gekunsteld.
Nu behoeft hij geen inspanning meer. Hij spreekt gewoon weg, alsof hij keuvelt
- maar het is leezenswaard, omdat hij zulk een eenvoudig, eerlijk, zuiver voelend,
beminnelijk mensch is. Hij behoeft zich geen moeite te gee ven, hij wil niet iets zijn
- zooals de meeste auteurs - maar hij is iets - en daardoor is elke uiting van hem de
moeite van het kennis neemen waard.
Het ‘inpalmen’ begon bij zijn beschrijving van de Scheveningsche visschers - toen
ik dat geleezen had wilde ik méér, en nu lees ik alles van hem, omdat het mij plezier
doet en rijker maakt.
Het lijkt zoo gemakkelijk gedaan, het ziet er zoo luchtig en gewoon uit - maar om
iets te schrijven als die bladzijden oover ‘alles en iedereen’ moet men een zeer
buitengewoon mensch en een volgroeid kunstenaar zijn, die van zijn leeven gemaakt
heeft wat er van te maken viel.
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VII.
Louis Couperus. De Komedianten.
Dit vind ik nu het mooye in Couperus, dat ik hem vroeger eigenlijk niet uitstaan kon,
dat ik ook zijn boeken niet bizonder goed vond, lang zoo goed niet als hun reputatie,
Eline Vere, dat zijn beste werk genoemd werd, niet uitgezonderd, - en dat ik nu
volkoomen vreede heb met zijn figuur in onze literaire waereld. Hij heeft mijn
antipathie geheel ooverwonnen, zonder dat hij, naar mijn weeten, ooit een woord
oover mij en mijn werk gezegd heeft, - en die ooverwinning behaalde hij door zijn
geduld, zijn rustige, eerlijke volharding, door zijn goedmoedigheid, zijn vriendelijke
ironie, zijn kalme zelfbeschouwing.
En ook, door het juiste, eevenwigtige gebruik van de hem gegeeven krachten, zijn
kennis, zijn waarneemingsen beeldingsvermoogen, door zijn steeds eenvoudiger en
natuurlijker schrijftrant.
Hij is werkelijk hierin uniek in onze literatuur, dat hij al het ooverspannene, het
te hoog streevende, het krampachtig zoekende naar Grootheid en Verheevenheid
heeft losgelaten en zich bepaald heeft tot het hem natuurlijke, het prettige en gewoone.
Daardoor heeft hij een ongezochte grootheid gekreegen, waarteegen de kritische
geest zich niet onwillig behoeft te kanten, waarmee men vreede kan hebben, een
grootheid die niet gewild is en niet agressief aandoet. Hij is een dichter geworden
en een eedel schrijver, door het opgeeven van wat hem niet natuurlijk afging, zonder
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bekommering om de opinie en de verwachting der leezers. Hij heeft geen artistiek
dogma, geen systeem of theorie oover kunst, hij reikt niet booven zijn kracht, hij
doet wat hem welgevallig is en toont zich daarbij in al zijn bevoorrechting.
Hij poseert, zegt men, in zijn dagelijksch leeven. Dat kan zijn. Maar dat behoeft
ons niet te ergeren. Vooreerst is het voor een eerlijk man in onzen tijd bijna
onmoogelijk niet te poseeren, als hij eenige bizondere begaafdheid bezit en toch het
verkeer met gewoonen, minder begaafden niet geheel wil schuuwen.
En dan, poseerden niet alle modellen van Van Dijk en Frans Hals, tevreeden en
welvoldaan dat hun figuur er zijn mocht in het geheel onzer cultuur? Dat was geen
ijdelheid, mits zij iets deegelijks en duurzaam-moois te toonen hadden.
Aldus voel ik mij geheel verzoend met zijn figuur in onze nationale beschaving
en met zijn werk van den laatsten tijd, - meer dan dat bij een onzer literatoren het
geval is.
Zijn laatste boek: ‘de Komedianten’ heb ik met het meeste genoegen en de zuiverste
waardeering van 't begin tot het eind doorgeleezen. Iets wat ik van geen zijner oudere
werken zeggen kan.
Het is de beschrijving van een épisode uit het Romeinsche leeven in de eerste
eeuw van de Christelijke jaartelling.
Ten tooneele koomen de Romeinsche schrijvers Plinius, Suetonius, Juvenalis,
Martialis - ook de keizer Domitianus en de apostel Johannes.
De hoofdpersoonen zijn een paar tweelingen, Cecilius
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en Cecilianus, nog jonge, joolige, oolijke, fijne en mooye tweeling-broertjes.
Wij wisten reeds dat Couperus de Menaechmi voor het Ned. Tooneel bewerkt had.
Het blijkt nu, hoezeer hij zich in dat merkwaardige, schitterende en zware leeven der
Romeinsche comedianten heeft ingeleefd. Met een, in onze bewoogen dagen
onbegrijpelijke concentratie heeft hij zich in dat tijdperk verdiept, en zijn fantasie
heeft er in gearbeid als nooit te vooren.
De creatie der tweeling-broertjes is werkelijk meesterlijk. Ze zijn amusant,
bewonderswaardig, vol waarheid en leeven. En de achtergrond waarteegen zij
uitkoomen, tegelijk ruuw en bloedig, en geweldig en schoon - vormt er mee een
machtig en toch niet onwaarschijnlijk contrast.
De broertjes zijn fraai, en geestig. Fraayer naar het uiterlijk dan eenig mensch van
onzen tijd, wonderlijk gemengd in teergevoeligheid en perverse brutaliteit. Die
broertjes zijn prachtig.
Zonder een blad voor den mond te neemen beschrijft Couperus het liederlijke
leeven in de Romeinsche achterbuurten. De patricier-vrouwen die op de emotie-jacht
gaan en zich mengen met gladiatoren en boeven. Dingen die nòg gebeuren in de
groote Babels van onzen tijd. Maar het is geen hinderlijk realisme. Waarom ergert
dit niet, zooals modern realisme? Is het omdat het fraayer is, of verder weg? of minder
banaal en vulgair?
Of is het omdat de schrijver blijkbaar zich nooit verlustigt in het gemeene, maar
het met een voorname wijsheid beschouwt, in den trant van Plinius en zijn vrienden?
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Ik weet het niet. Ik weet alleen dat er een wel-opgewoogen eevenwigt is in het boek,
tusschen de grove sfeer van bordeelen en gladiatoren, en het waardige en verfijnde
der voorname Romeinen.
Johannes de Apostel komt door het gewoel als een lichtende figuur, maar toch
niet in de volle glorie waarmee een oovertuigd Christen hem zou hebben bekleed.
De tweeling-broertjes zijn komedianten, en geen Christenen en zij worden het ook
niet.
Nu ooverzie ik in mijn herinnering de veele historische romans, die ik in jaren heb
verzwolgen. Scott, Ebers, Dahn, neen! geen van deezen kon iets maken als ‘de
Komedianten’. Hun boeken zijn mij nu onuitstaanbaar om het valsche licht waarin
de voorbijgegane menschheidsperioden werden getoond. Het ergst is wel het beroemde
en ondragelijk valsche en tendentieuse Quo Vadis. Hoe veel helderder en zuiverder
is de spiegel waarin Couperus ons zijn oude waereld laat zien. En zijn boek is wèl
gebouwd met een uitneemende structuur. Zeldsame deugd in onzen tijd, nu men
meent er maar onsamenhangend op los te kunnen schrijven, zonder van elk boek een
wel-gebalanceerd kunstwerk te maken, een ding als een tempel staande in eigen
eevenreedigheid.
Ik heb toch aanmerkingen. Er zijn dingen in ‘de Komedianten’ die mij ligtelijk
hinderen. Couperus heeft humor en kan fijngemoedelijk geestig zijn. Hij is een der
weinige oovergebleven humoristen, die de goede traditie van Hollandsche humor
beschaafd en waardig voortzetten. De humor van Hildebrand, maar dan minder
provinciaal.
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Ook in ‘de Komedianten’ komt die humor voor; maar daar mislukt ze een weinig.
De historische juistheid en zuiverheid wordt er door aangetast. Wij ondergaan sterk
de suggestie, dat het alles er werkelijk zoo heeft uitgezien - of ten minste ongeveer
zoo. Wij gelooven in de waarheid van het beeld dier tijden.
Maar dan maakt Couperus er grapjes tusschendoor, die hinderen. Het is of hij zijn
eigen schildering niet au serieux neemt, hetgeen wij leezers wèl doen.
Zoo laat hij een eezel optreeden die telkens, op zeer gepaste momenten Hi!-ha!
zegt. Ook is er een beer, die op eeven geschikte oogenblikken, aanvullend den dialoog,
bromt, terwijl hij een eindje verder een gekruisigd mensch verscheurt.
Dat deugt niet. Dat brengt er iets kluchtspel-achtigs in. Iets van het zeer antipathiek
grappige, waarmee Shaw zijn antieke tooneelspeelen ongeloofbaar maakt.
Men weigert terstond te gelooven aan dien eezel. Hij is niet echt. Hij is er in
gebracht voor de malligheid. Ook is hij slecht geöbserveerd. Een eezel zegt niet
‘Hi-ha’ en dan een oogenblikje later wéér ‘Hi-ha’ om de conversatie op gang te
houden.
Een eezel balkt maar zelden, en niet als hij honger heeft, maar door een of andere
geheimzinnige emotie, en dan is het een benauwd kabaal dat minuuten aanhoudt, en
dan voor langen tijd weer zwijgt.
Zoo doen tenminste moderne eezels en de antieken zullen wel niet veel anders
geweest zijn.
Ook is het elkaar precies nabauwen van de tweelingen niet zeer geloofbaar gemaakt.
Het kan wel geobserveerd zijn, maar het schijnt mij niet geslaagd dit door typo-
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grafische middelen te verduidelijken. Ook de modern Hollandsche expressies ‘Het
zal niet gaan!’ en ‘hadt je me maar!’ hinderen mij. Ze geeven misschien vrij
nauwkeurig de kracht der antieke woorden weer, hun associaties bederven den indruk.
Maar dit zijn kleinigheeden die mijn dankbaarheid voor het gegeevene niet
merkbaar verminderen.

VIII.
J. van Oudshoorn, Louteringen1).
Ik had hooren zeggen, en vond het gedrukt in een artikel van Borel, dat het tweede
boek van Van Oudshoorn nog verschrikkelijker was dan het eerste. Démonisch, maar
geweldig.
Maar toen ik het boek doorbladerde werd ik terstond getroffen door een zachter
timbre, een milder toon. Er steeg een aroom uit op, nog wel wee en afschuwelijk,
maar gemengd met vleugjes liefelijke frischheid, die mij deeden hoopen op een
ommezwaai, een zacht aangekondigde zwenking.
Toen begon ik het gereegeld door te leezen, van begin af aan. Het werk van deezen
schrijver is de volle aandacht waard.
Ik werd teleurgesteld.
Met een artistieke teleurstelling, die bijna een ethische

1) Verscheenen te Rotterdam bij W.L. en J. Brusse.
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verheuging was. Het begin is slecht. Veel zwakker dan het voorige boek: ‘Willem
Mertens' leevensspiegel.’ Zoo dacht ik.
Het is hetzelfde thema, behandeld in denzelfden van Deyssel-stijl. Half epiek, met
den stem van een verhaler, half gemijmer van het beschreeven objekt zelf. Beurtelings
wordt de hoofdpersoon geteekend met de nauwkeurige beelding van de zoogenaamde
impressionisten, stijl-Quérido, wel wat minder gezocht en opzettelijk, maar toch niet
heel veel fijner en dieper - en dan weer komen de eigen uitingen van den jongen,
met vloeken en vragen, ‘verdomd!’ en ‘O ho!’ en ‘Ha! ha!’ er door heen, als vreemde
onnoodige dissonanten. Zoo ontstaat er een vermoeyende, niet wel te volgen
rhapsodie, oovergaand van vizioen en fantasie in zoo plastisch moogelijke
beschrijving, met woorden en zinnen waarvan de jongen zelf niets begrijpen zou, en
waarvan de leezer ook niet altijd den draad kan volgen.
Dit gaat mis, dacht ik. Het wordt genre en manier, waarin hij vast raakt. Hij komt
er zoo nooit. Dit is geen voortschrijden op een vast-gekoozen weg, geen hooger
ontwikkeling. Hij is al aan 't eind en gaat zich herhalen. Het was ook niet anders
moogelijk. Hij kan nu een serie boeken schrijven, allen van 't zelfde gehalte, een
cyclus als de Rougon-Maquart, hij krijgt zijn stel bewonderaars en zijn epigoonen,
en daarmee uit. Dan is de van Deyssel-Van Oudshoorn periode afgeslooten.
Merkwaardig, maar dood-geloopen. Ten eenenmale onbevreedigend, ook voor den
schrijver. Een manier, niet eens geheel oorspronkelijk en zonder uitzicht.
Maar er zijn tal van liefelijke taal-melodiën in het

Frederik van Eeden, Studies. Zesde reeks

266
eerste gedeelte, niet démonisch, maar eudémonisch - luister naar dit:
‘Want haar blauw-diepe oogenschijn was ondoorgrondelijk als de stervende
avondhemel, haar donzige wangen zacht-ontvankelijk als het geurigste onbetreden
mos en het parelen van haar mond als dauwdroppelen flonkerend in der hooge halmen
wieging aan de vijverzoom’.
Het is mooi, maar ook heelemaal schuldeloos mooi, bijna zoet. Er zijn verscheiden
Hollandsche prozaïsten die zoo kunnen schrijven. Van Looy, van Schendel, van
Oordt. Maar is dit de demonische, ultra-perverse, schrikwekkende van Oudshoorn?
En het is geen uitzondering. De gansche bladzij, en meenig andere, waar die
jongensliefde wordt gezegd, heeft hetzelfde, bijna week-romantisch en eedel-gevoelige
timbre. Dit kan de bewonderaars van Van Oudshoorn niet voldoen. Daar schuilt iets
achter: Zwakheid? Omkeer?
Ik dacht aan Dostojewsky. Die is zelden zoo lyrisch, hij legt zich eevenmin toe
op woordkunst, op plastische beelding in taal, hij is droog en zakelijk als een
proces-verbaal en toch, hij bereikt hetzelfde als van Oudshoorn, of meer. Alleen door
de zakelijke inhoud van hetgeen hij zegt, door de feiten die hij laat gebeuren, door
de situaties, en door het spreeken zijner persoonen. Dat is een veel ruimer, grootscher
werkwijze, dit kan zoo spoedig geen ‘manier’ worden, eevenmin als Shakespeare of
Balzac ‘manier’ wordt, al is hun werk terstond te herkennen.
Ik las verder in het boek. Daar kwam de nieuwe phase van den zonderlingen held.
Zijn rijtoer, de monocle, de hooge hoed, die hij in de gracht werpt. Zijn
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uitgebrande sexueele hartstocht, zijn zachtjes-aan beseffen van het Ware in hem.
En daar voelde ik mij gewonnen. Dat wonderlijke weezen, die idioot, zoo minutieus
gebeeld, zoo rag-fijn weergegeeven, zoo roerend dwaas, zwervend tusschen
aanduidingen van het allerhoogste, allerdiepste wat menschen hebben ondergaan, dat greep mij met een voor mij-zelf onverklaarbare macht.
Hier past aandacht en eerbied, want hier staan we aan de grenslanden van het
menschelijk weeten, gevoelen en begeeren. Zulk een oprechtheid is heerlijk en mag
niet miskend of geminacht worden.
Hier wordt ook de titel duidelijk, en het wonderlijke, droog afgebrooken slot. Hoe
leeg en bevreemdend, en toch juist daardoor de aandacht latend voor het belangrijkste
wat gezegd is.
Het begin van 't boek is slecht, vol rommel, gezocht en gewild, zonder noodzaak
of kracht. Alleen goed om die jongens-liefde, die noodig was voor de rest.
Maar het tweede gedeelte, het volwassen gedeelte is wonderbaar. En daar komt
ook het zuivere ritme, het geluid dat niet demonisch, maar eudemonisch klinkt.
‘Zijn jelui ook zoo benieuwd naar het komende? Ondervinden ook jelui dat alleen
de gedachte aan den dood het leven nieuwen glans vermag te verleenen?’
‘Zooals hij soms niet kon laten hem vreemde menschen in een voorbijgaande tram
bemoedigend na te wuiven, zoo kon hij zijne nieuwsgierigheid evenmin als zijn
redelooze vreugde meer bedwingen.’
‘Het heette waanzin en brak als hoopvol lichten door de troebele verwarring van
zijn donker wezen.’
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Van af hoofdstuk VII is het boek een wonder. En op pagina 225 spreekt de schrijver
zelf, met een waardigheid en een stemgeluid, uniek in het geheele werk, en het
opheffend in een heldere kalmte.
‘Laat ons niet afdwalen,’ zegt hij, ‘want het is al donker genoeg. Schier
ougeloofelijk moge het schijnen dat de verzonkene nog de sterke hand des vaders
werd waardig geacht.’
Is dit demonie?
En dan deeze prachtige woorden op pag. 255.
‘Ook nu leek hij zwaarteloos weg te drijven. Enkel zachte, zachte kleuren doemden
in hem op. Neen, hij was niet bevreesd. Hij wist dat het langzaam met hem ten einde
ging. Hij vouwde de handen in het duister. Zijn leven had onmogelijk anders kunnen
zijn. Er was alles en alles in geweest en alles had de juiste plaats gevonden. Schier
onhoorbaar begonnen, was de klank zijns levens machtig aangezwollen en gelijkmatig
afgestorven.’
Waar zijn in onze taal, of in eenige taal woorden gevonden van inniger en oprechter
vroomheid? Binden zij ons niet met banden van liefde en bewondering aan den
armen, verloopen idioot?
Maar als de platte en colloquiale wendingen, de vage en veel te diepe beschrijvingen
het boek voor ons al nauwelijks genietbaar maken, wat blijft er dan van oover in een
vertaling? Of na veertig of vijftig jaren? En toch hoeveel schoons zou daarmee
verlooren gaan!
Het boek is akelig, voor de meenigte onleesbaar. Het grijpt te diep en te hoog, en
laat de menschheid daardoor los. Maar het is toch een vroom boek, en niet démonisch.
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Voor innige oprechtheid verneevelen de boosaardigste démonen. Zij kunnen geen
stand houden.
Maar zou de zoo wonder-begaafde schrijver zich niet los kunnen maken uit alle
manier, een geheel nieuwen toon aanslaan die wat lager en eenvoudiger, maar
daardoor ook liefde-voller, massiever en duurzamer is?

Engelsche Oorlogslitteratuur.
IX
Om te weeten wat er in de Engelsche litteraire waereld omgaat, moet men
teegenwoordig naar Engeland reizen. Het is verbooden boeken het land uit te brengen
en de boeken die mij gestuurd werden, kwamen niet aan. Ik weet niet of ze op den
boodem van de zee liggen of vastgehouden zijn door de douane. Het schijnt dat men
onaangename ervaringen heeft opgedaan omtrent spionnage, gepleegd door middel
van onschuldig lijkende boeken, waarin enkele woorden waren gemerkt, die te zamen
een bericht vormden.
Een van de belangrijkste boeken die verscheenen zijn, werd mij door den schrijver
toegezonden, maar bereikte mij niet. Eerst in Engeland heb ik het kunnen leezen. De
titel is ‘Raymond’ en de schrijver is de bekende geleerde Sir Oliver Lodge. Het is
een dik boek, als ik mij wel herinner, bestaande uit vier deelen, en geschreeven naar
aanleiding van het leeven en den dood en het
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leeven nà den dood van den zoon van Oliver Lodge. Het boek is een geheel en al
eigenaardig werk, want het is een samenstelling van biografische, weetenschappelijke
en wijsgeerige beschouwingen. Daardoor is het boeyend om te leezen als een roman
en het bevat toch de diepste ernst, die het hart van een vader kan vervullen, die treurt
om een gestorven kind.
Het eerste deel van het boek bestaat uit de brieven van Raymond, den zoon van
Lodge, geschreeven in de loopgraven en gerigt aan zijn verschillende familieleeden.
Uit die brieven leeren wij het karakter van den jongen man kennen. Hij is een
zachtzinnig, blijmoedig, fijnbeschaafd en diep gevoelig mensch, die ondanks het
harde oorlogsleeven nooit zijn vroolijkheid, zijn geduld en zijn energie verliest. Wel
hoort men de verzuchting, die nu reeds twee jaar geleeden werd geuit, dat ieder snakt
naar het einde van den strijd. Maar ondanks dat dit einde veel langer wegbleef dan
iemand toenmaals dacht, hooren wij van den jongen man geen klacht, geen enkel
teeken van ontmoediging. Raymond was begaafd met een groot ingenieurstalent, dat
hij aanwendde tot het beeter inrigten van de verblijven der soldaten, tot het vinden
van allerlei vernuftige verbeeteringen voor defensie, voor hygiene en voor comfort,
waardoor hij zulk een groote activiteit kon toonen, dat het soms duldelooze
soldatenleeven hem altijd dragelijk viel en hij er herhaaldelijk op aan kon dringen,
dat men hem toch niet moest beklagen, daar hij inderdaad een kostelijken tijd had.
Er verschijnen op dit oogenblik veel zulke brievenboeken door de soldaten
geschreeven en daaronder zijn die van Raymond niet de minste. Het treft ons als iets
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buitengewoons hoe een teedere, fijngevoelige jonge man, die wel aan sport heeft
gedaan, maar nooit krijgshaftige neigingen heeft vertoond, zich toch met lust en ijver
weet te schikken in het afschuuwelijk soldatenleeven. Van een eenigszins fanatieke
Duitscher-haat is bij den zachtzinnigen jongen man niets te bespeuren. Hij doet het
bloedige werk als een harde plicht en als hij een troepje afgematte duitsche
gevangenen ziet binnenbrengen, ontvalt hem een woord van innige deernis. Nog kort
voor zijn einde kreeg hij eenige dagen verlof, die hij doorbracht te midden van zijn
gezin. Weer aan het front gekoomen, werd hij in een van de gevaarlijkste sectooren
geplaatst, waar hij de machinegeweeren moest verbeeteren. Daar werd hij getroffen
door een granaatscherf in den rug en stierf na één dag lijdens.
Lodge erkent dat de slag voor de ouders onverwacht kwam, daar zij steeds meenden
dat hij ‘beschermd’ werd door hooger macht. Kort vóór de tijding van zijn dood - ik
moet uit het geheugen citeeren en sta dus niet in voor de chronologische juistheid kreeg de vader bericht door middel van een medium, afkomstig van Frederick Myers,
zijn vriend en meede-onderzoeker op psychisch gebied. In dat bericht werd aangeduid
met een horatiaansch citaat dat aan hem (Oliver Lodge) een zware slag te wachten
stond en dat hij (Myers) dien slag zou trachten te verlichten. Sir Oliver begreep die
tijding niet, voordat het bericht van het sneuvelen van zijn zoon hem bereikte. Toen
eerst zag hij den samenhang. Sir Oliver, die steeds met deeze onderzoekingen was
voortgegaan, had nu zittingen met verschillende mediums en het gelukte hem, zonder
dat zij wisten wie
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hij was, directe meededeelingen te krijgen van zijn zoon. Het geheele tweede deel
van het boek bestaat uit verslagen von deeze zittingen en dit is wel het belangrijkste
deel. Raymond heeft zich gemanifesteerd bij drie of vier verschillende mediums en
ook in den familiekring die later in het huis van Sir Oliver werd gevormd. De
meededeelingen werden gegeeven door automatisch schrift, door spreeken in trance
of door beweegingen van den tafel.
Men kan wel in het algemeen zeggen dat deze meededeelingen voor een
onbevooroordeelde geheel afdoende en oovertuigend zijn. Het is niet moogelijk iets
anders aan te neemen als de echtheid der berichten of men moet twijfelen aan de
goede trouw van den schrijver. Voor iemand die de positie van Sir Oliver Lodge als
mensch en geleerde kent, is dit laatste wel geheel buitengeslooten. Ook in die
zittingen, waarbij Sir Oliver niet werd herkend, gaf Raymond bijna onmiddelijk zijn
eigen naam en antwoordde op alle vragen op een wijze, die onmoogelijk kon zijn
nagebootst, want hij toonde bizonderheeden te weeten omtrent hun familieleeven,
waarvan het medium niet op de hoogte kon zijn. Ook deelde hij feiten meede - en
dit is van groot belang, ten opzichte van de hypothese van het onderbewustzijn - die
niet alleen het medium, maar ook den vader zelf onbekend waren. Zoo sprak hij
onder anderen van een photografie, genomen op het oorlogsterrein, waarop Raymond
zit tusschen zijn meedesoldaten. Toen die meededeeling werd gedaan was de photo
nog in Frankrijk en niemand van Raymond's familieleeden kende het bestaan er van.
Eerst later, toen de photografie aan-
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kwam, herkende men bizonderheeden, die door Raymond waren aangegeeven. Het
is ook aan Raymond gelukt een woord op te geeven, dat door hem op een andere
zitting, die bij een ander lid van de familie plaats greep, ongeveer ter zelfder tijd,
werd oovergebracht. Ik zal trachten dit nog duidelijker te maken.
De vader, Sir Oliver Lodge, had een zitting met een medium, zonder dat de andere
familieleeden dit wisten.
Een weinig later had een broeder van Raymond een zitting met een ander medium.
Nu vroeg Sir Oliver aan zijn zoon of hij niet door dat andere medium een bepaald
woord en wel het woord ‘Honoloeloe’ zou willen opgeeven. Dit is inderdaad gelukt.
Het woord Honoloeloe verscheen in de berichten, die Raymonds broeder door
tusschenkomst van het andere medium kreeg.
Tot aan den dood van Raymond was de familie van Sir Oliver altijd zeer sceptisch
geweest ten opzichte van de psychische onderzoekingen. Zij geloofden er eenvoudig
niet aan. Doch de meededeelingen die Raymond gaf na zijn dood, waren zoo treffend
en oovertuigend, dat de geheele familie, zonder uitzondering, nu wel moest gelooven
aan het voortleeven van den jongen gesneuvelde.
Raymond toonde zich na zijn oovergang de zelfde leevendige, blijmoedige, en
actieve geest, die hij tijdens zijn leeven ook was. De sfeer waarin hij nu leeft, noemt
hij het ‘Zoomerland’ en hij spreekt oover de vrienden die hij daar ontmoette, oover
den bijstand dien hij kreeg en oover het werk dat hem dáar te doen staat. Hij is vervuld
van de plicht die nu op hem rust, om zijn veele kameraden, die eeven als hij het
aardsche leeven moes-
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ten verlaten, vóor te lichten en te helpen. Hij dringt er vooral op aan dat zijn ouders
niet om hem zullen treuren, want dat hij gelukkiger is dan ooit op aarde. Maar hij
onderstelt, dat hij deeze sfeer wel spoedig zal verwisselen voor een hoogere.
Het is natuurlijk moogelijk voor den ongeloovige om dit alles in twijfel te trekken
en te spreeken van ‘bedrog’ of ‘zelfbedrog’, maar voor den meer ervarene in psychisch
onderzoek is, juist door het geheel van alle vermelde feiten, een waarschijnlijkheid
ontstaan, die den twijfel hoe langer hoe meer als ongegrond en dwaas verwerpt. Als
men van een persoon niets anders kent als een reeks brieven, dan is het niet te min
toch zeer goed moogelijk, zich van dien persoon een beeld te vormen, dat zóó klaar
en duidelijk is, dat men dien persoon gaat kennen en liefhebben, ook al heeft men
nooit bewijzen gekreegen van zijn identiteit. Het samenhangende beeld is bewijs
genoeg en elk nieuw bericht versterkt de duidelijkheid. Komt daar nu nog bij dat die
persoon op de hoogte blijkt te zijn van allerlei kleine bizonderheeden, die men
verwacht dat hij zal weeten, dan wordt het langzamerhand àl te dwaas nog steeds
van bedrog en illuzie te spreken. Wie de ‘Brieven van Génerzijds’ gelezen heeft, zal
direct opmerken dat in de berichten van Raymond oover dezelfde realiteit gesprooken
wordt. Dat neemt echter niet weg dat men steeds critisch moet blijven en op zijn
hoede, want in geen tak van weetenschap is het zoo moeilijk en zoo noodig echtheid
van zelfbedrog naauwkeurig te onderscheiden. Ik bevond tot mijn bevreemding dat
in Engeland de ‘Brieven van Génerzijds’ vrijwel onbekend zijn.
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Dit maakt echter de overeenkomst tusschen het boek van Elsa Barker en dat van
Oliver Lodge des te merkwaardiger. Het boek Raymond heeft in Engeland diepen
indruk gemaakt. Ieder spreekt er oover en algemeen wordt opgemerkt dat het een
van de goede gevolgen van den oorlog is, dat men zich veel meer dan ooit bekommert
om alles wat aanduidt, dat ons aan géne zijde van het graf een nieuw en schooner
leeven te wachten staat.
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